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RESUMO: O planeta Terra que é um grande espaço geográfico onde o homem vive e se interage
com a natureza, no decorrer dos séculos fez com que desenvolvesse técnicas de sobrevivência o que
gerou mudanças na sociedade que ocasionou numa vasta degradação acelerada no meio ambiente.
Desse modo, apresentaremos uma ação pedagógica com o objetivo de levar aos alunos da
conscientização da preservação do meio ambiente através do trabalho do grupo de pescadores Anjos
do Rio na tentativa de preservar o rio Vaza Barris de atividades causadoras de poluentes. Os
pescadores são agentes que podem promover um adequado equilíbrio de valores éticos e sociais,
tentando melhorar a qualidade da vida ao seu redor através da preservação do corpo hídrico.
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INTRODUÇÃO

Os impactos ambientais vêm crescendo de forma desordenada devido a ação do homem com práticas
irregulares na natureza, o que acaba ocorrendo mudanças no meio ambiente tanto no aspecto físico
quanto biológico. Impactos ambientais nas bacias hidrográficas no Brasil são causados por poluentes
em diversas áreas, através de despejo de dejetos e agrotóxicos, liberação de resíduos sólidos,
prejudicando os afluentes. Desse modo, podemos observar que tais práticas fazem parte do contexto
socioambiental. Temos então a oportunidade de analisar esse contexto através da educação, que nos
traz um novo olhar em busca da valorização do ambiente natural, e também através de atitudes de
ribeirinhos que, sobretudo de pescadores, preocupados na preservação do corpo hídrico, atuam
coletando lixo nas margens do rio.

O objetivo do ensino das ciências ambientais é associar os problemas ambientais ao conhecimento
didático e metodológico no contexto escolar. Nessa perspectiva, temos a educação ambiental,
segundo Alves, 2015, “[...] voltada sua práxi a ação e a reflexão para que o ser humano possa
transformar o mundo, pois “quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e
desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se “inserem” nela
criticamente”. (p.146). Para o autor, ao transpor essas ideias para o ambiente escolar, pode-se supor
que, quanto mais o aluno conhece as questões ambientais da realidade que ele deve transformar, mais
ele analisa essa realidade criticamente. Assim, espera-se que o aluno consiga refletir criticamente
sobre suas ações e as ações da sociedade. Desse modo, a educação pode ser um elemento permanente
no processo de construção da identidade ecológica. Portanto, a educação deve levar o indivíduo a
uma reflexão sobre suas ações diante do ambiente natural.

Essa preocupação e cuidado com o corpo hídrico surgiu em ideias de um grupo de pescadores, cuja
única fonte de renda é a pesca, e no decorrer dos anos vem sofrendo com a diminuição da pesca e
vem coletando lixo aos redores do rio Vaza Barris, tentando preservar as espécies existentes. Nesse
sentido, é importante observar a comunidade, como agente participativa, na preservação do recurso
hídrico, situado na zona de expansão no município de Aracaju.

A partir dessa análise, com a participação dos pescadores da colônia SergiPesca, localizada na
comunidade Areia Branca e Mosqueiro, na zona de expansão de Aracaju, temos a necessidade de
integrar a atuação dos povos pesqueiros à ação pedagógica, que será executada com os alunos da
Escola Municipal Ensino Fundamental Florentino Menezes, localizada no município de Aracaju, em
duas turmas do 5º ano. Tendo por objetivo, a partir da interação com as atividades propostas, a
apresentação do rio Vaza Barris e o trabalho realizado por pescadores, conscientes na preservação do
ambiente.

AApresentaremos aos alunos a elaboração de uma cartilha que apresente a formação do rio e sua
extensão, as atividades por décadas realizadas por pescadores, os impactos ambientais que esse
recurso natural vem sofrendo devido os problemas socioambientais. E propor ações conjuntas que
possam garantir às futuras gerações o bem-estar com o ambiente natural.

Teremos por objetivo, realizar leitura de textos abordando os impactos ambientais, e discussão sobre
corpo hídrico; apresentar a formação do rio Vaza Barris; mostrar os peixes que são retirados do rio
na zona de expansão; demonstrar as atividades que são realizadas no rio Vaza Barris; apresentar o
trabalho de um grupo de pescadores chamado (ANJOS DO RIO); constatar os resíduos sólidos que
comprometem a vida no ambiente aquático.

Os conteúdos ministrados iniciam-se com a abordagem da extensão do rio Vaza Barris, classificação
dos peixes, mata ciliares; desenvolvimento e o turismo sustentável; poluição da água e o trabalho de
preservação do grupo (ANJOS DO RIO, relatos e declarações).
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Nos procedimentos metodológicos, antes de iniciar a construção da cartilha ambiental, foi feita uma
visita à associação Sergipesca para ter com conversa com um grupo de pescadores e apresentar a
ação do grupo Anjos do Rio. A partir daí, foram escolhidos os temas acrescentados na cartilha a
serem trabalhados, mediante relatos de pescadores, atuantes nas atividades de preservação do rio
Vaza Barris.

Na primeira etapa: Na 1º aula (50 minutos), realização da leitura de textos e roda da conversa com
duas turmas do 5ºano “A e B”, abordando a temática da formação do rio Vaza Barris; a importância
de praticar um turismo sustentável; como preservar o meio ambiente com destaque o rio Vaza Barris
na zona de expansão, em Aracaju; assim como, o trabalho voltado à preservação do rio realizado
pelo grupo de pescadores Anjos do Rio.

Na segunda etapa: Durante 6 aulas (300 minutos), os discentes deverão confeccionar uma cartilha
ambiental, onde buscarão representar os impactos no rio Vaza Barris, a partir das abordagens dos
textos. E na terceira etapa: Durante 3 aulas (150 minutos), realização das atividades; apresentação
das histórias em quadrinhos e uma breve discussão sobre os problemas ambientais registrados pelos
discentes na atividade.

Utilizamos como recursos didáticos, notebook; papel ofício; folha almaço; papel laminado; lápis de
cor; lápis grafite; borracha; cola; tesoura; régua e imagens impressas.

Como resultado da ação pedagógica, conseguimos observar que os alunos são conscientes sobre a
importância de preservar o rio Vaza Barris e o meio ambiente, eles se sentem responsáveis pela
natureza e que não podemos continuar poluindo o rio, pois podem comprometer o futuro das pessoas,
principalmente das gerações futuras. Eles sabem da necessidade de preservação da natureza, como
separar o lixo, reciclar, etc. Conseguiram refletir que são as ações que podem transformação a
sociedade.

Outro fator importante, foi a interdisciplinaridade que possibilitou trabalhar a temática “ciências
ambientais” envolvendo assuntos próximos da realidade dos alunos, com o objetivo de solucionar o
problema em comum.

O CUIDADO DOS PESCADORES DA COMUNIDADE AREIA BRANCA FRENTE AO RIO
VAZA BARRIS

Para transformar a sociedade e compreender as mudanças ambientais precisamos entender o espaço
em que vivemos. Vivemos no espaço geográfico, lugar de ação e interação entre elementos naturais e
culturais, ou seja, entre natureza e a intervenção do homem sobre ela. O planeta Terra que é um
grande espaço geográfico onde o homem vive e se interage com a natureza nem sempre foi assim, há
milhões de anos atrás, o homem era nômade, esse tipo de vida prejudicava menos a natureza, porque
ela tinha tempo para se recuperar, o homem estava sempre à procura de um lugar para se instalar, não
tinha uma morada fixa, estava em constante mudança em busca de alimento. Desse modo, por não
permanecer por muito tempo em um determinado espaço, a natureza tinha tempo de se refazer, a
modificação na natureza ocorria de forma muito lenta.

Com o decorrer dos séculos, houve um desenvolvimento na sociedade e fez com que o homem não
mais se deslocasse tanto de um lado para o outro, graças ao cultivo de alimento, assim possibilitou ao
homem tempo para desenvolver novas técnicas de sobrevivência, no espaço geográfico.

Séculos depois de haver desenvolvido novas técnicas e se estabelecido em diversos espaços,
podemos refletir sobre o período colonial no Brasil, período marcado pela ocupação do espaço
geográfico e a exploração da nossa natureza, através do Pau-Brasil, mas, se observarmos a história, a
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exploração não partiu apenas dos corpos naturais, mas também da mão de obra trabalhadora
indígena, é também uma forma exploradora que ocorreu por muitos anos.

No Brasil, temos a efetivação e expansão do capitalismo nas fazendas cafeeiras e nas construções das
ferrovias. Segundo Moreira,

É o ciclo do café em sua fase paulista que sustenta e consolida a transição da
colônia para a independência, da escravidão para o capitalismo e da
monarquia para a república, assim basificando a grande transformação que
virá com o advento da industrialização e urbanização do país (MOREIRA,
2014, p.16).

Podemos observar que é a partir desse ciclo que se inicia a fase capitalista, de
urbano-industrialização no Brasil. Capitalismo e industrialização andam juntas, portanto, a partir
desse momento pudemos alcançar a revolução industrial, a forma de trabalho foi tornando-se
dominante.

Essas mudanças na sociedade proporcionam uma vasta degradação acelerada no meio ambiente,
desmatamento, poluição dos corpos hídricos, poluição do solo, etc. Estão ocorrendo com origem as
atividades humanas e o consumo de produtos diretamente ligados ao capitalismo. O planeta não é
ilimitado, o homem deixa marcas, pois o planeta não suporta mais o capitalismo e o modo em que
vivemos, é necessária mudança de hábitos, é preciso reestruturar o processo de economia e termos
consciência, ou teremos um futuro pior do que vivemos.

A água, considerada o solvente universal, é muito importante para a vida de todas as espécies, ela é
responsável pelo transporte de nutrientes do nosso corpo. Mas, apesar de todos os seus benefícios
com o avanço do capitalismo, o homem tem alterado a qualidade desse recurso natural. Com o
crescimento das industrias, lançam efluentes poluidores das águas.

O cuidar do meio ambiente é uma das prioridades de um povoado, na medida em que se a atividade
econômica, há uma responsabilidade ambiental, entender o meio ambiente como algo que necessita
ser preservado, é entender as dimensões dos problemas apresentados.

Meio ambiente, segundo o dicionário Míni Aurélio, significa o conjunto de condições e influências
naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade, e que agem sobre ele(s). Assim, o meio
ambiente envolve não somente plantas, animais e paisagens bonitas; mas todos os seres vivos e os
ambientes em que eles vivem. Sabendo da relação existente entre todos os seres vivos e não vivos, é
importante respeitar o meio ambiente.

Desse modo, foi realizado uma visita na associação Sergipesca para conhecer o trabalho de
pescadores, e a partir disso ter um objeto de estudo a ser apresentado na ação pedagógica. O grupo de
pescadores (Anjos do Rio) que atua de forma consciente, tentando preservar o rio Vaza Barris de
atividades causadoras de poluentes.

Os pescadores são agentes que podem promover um adequado equilíbrio de valores éticos e sociais,
tentando melhorar a qualidade da vida ao seu redor através da preservação do corpo hídrico. Segundo
Acosta, 2015 “[...] oportunidade para construir outros tipos de sociedades, sustentadas sobre uma
convivência harmoniosa entre os seres humanos consigo mesmos e com a Natureza, [...]”.
Precisamos superar os problemas ambientais, para que isso ocorra, é preciso estar em constante
harmonia, ter uma boa convivência com a natureza, respeitando, cuidando de seus recursos, com
ações ética e valores humanos.

Essa mobilização para cuidar do meio ambiente, leva a ações de preservação e de conscientização,
temos, portanto, os agentes (Anjos do Rio) que trabalham constantemente na preservação do rio
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Vaza Barris.

O excesso de produção e de consumo e a falta de conhecimento da duração de cada produto tem
contribuído para o aumento na produção de resíduos sólidos. Para Acosta,

Destacam-se os alertas sobre a deterioração ambiental ocasionada pelos
padrões de consumo ocidental, e os crescentes sinais de esgotamento
ecológico do planeta. A Mãe Terra não tem capacidade de absorção e
resiliência para que todos desfrutem do consumismo e do produtivismo [...].
(ACOSTA, 2015, p.85).

Ações com uma conduta ética e de preservação apontam para a oportunidade de viver uma vida
melhor, vida sem colocar em risco o futuro de próximas gerações, são essas ações do grupo Anjos do
Rio que têm dado uns novos olhares de conscientização no ambiente natural.

Depois de considerar o lindo trabalho do grupo Anjos do Rio, mostraremos a importância de reciclar.
Reciclar é um gesto muito legal que uma pessoa pode fazer pelo meio ambiente. No entanto, para
reciclar materiais, é importante, separar e encaminhar para os postos de recolhimento ou catadores.
Outro fator importante é evitar o consumo exagerado e o desperdício e reaproveitar o que podemos
para, depois, considerar a reciclagem. Desse modo, surgiu a expressão: desenvolvimento sustentável,
que significa a utilização dos recursos naturais sem comprometer quem vive hoje, nem as próximas
gerações de seres vivos que habitarão nosso planeta Terra.

Trata-se, portanto, de criar uma vida em harmonia do homem com a natureza e, principalmente,
encontrar meios de superação ao consumismo e capitalismo. É necessária a mudança de
comportamento de cada indivíduo, cuidando do seu próprio lixo e, consequentemente, do meio
ambiente.

Esse estilo de vida, centrada na produção e no consumo de forma exagerada, não trará boas
consequências ao homem, e que isso vem colocando em risco o futuro de gerações futuras. Desse
modo, defendemos que a natureza enquanto construção social, deve ser trabalhada em ambientes
sociais, por docentes e discentes, transformadora, crítica, com mudança de comportamento, se não
quisermos colocar em risco a nossa própria existência. Para isso, temos a certeza de que o homem
não está fora da natureza, vivemos em comunhão e, por isso, é importante um trabalho de
conscientização e de desapropriação da natureza, pois ela tem seus limites.

E como alcançar mudanças na sociedade? De que modo superaremos o capitalismo que está
constantemente ligado à vida do ser humano? Para Lowy, 2010, “a transformação da sociedade se
faria através da transformação da mentalidade ou da consciência do indivíduo, ou do sujeito da ação
social” (p.23). Esse pensamento clássico marxista trabalha com essência de transformação
primeiramente da consciência do homem, para depois transformar uma sociedade.

E de que modo alcançaremos essa transformação? O único modo será através de uma educação
crítica, como defende Layrargues

“[...] a educação crítica tem suas raízes nos ideais democráticos e
emancipatórios do pensamento crítico aplicado à educação. Paulo Freire, uma
das referências fundadoras do pensamento crítico na educação brasileira
insiste, em toda sua obra, na defesa da educação como formação de sujeitos
sociais emancipados, isto é, autores de sua própria história”
(LAYRARGUES, 2004, p.18).

Portanto, o processo educativo contribui para a transformação da sociedade, com ações e projetos
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que possam vir a serem desenvolvidos nas salas de aula, desde que tenham um caráter crítico
mediante os problemas ambientais. Mediante a está proposta, podemos observar uma ação
pedagógica realizada no ambiente escolar com o objetivo de levá-los a refletir sobre os poluentes do
rio Vaza Barris e conscientizá-los por meio da construção de uma cartilha ambiental. Sobre isso,
abaixo, podemos observar o início de uma conversa com alunos do 5º ano A e B, e a distribuição de
um texto para discussão da temática.

A partir da criação e realização de projetos ambientais, leituras de textos direcionados aos problemas
ambientais, buscaremos a transformação social. Segundo Layrargues,

[...] compreender as relações sociedade-natureza e intervir sobre os
problemas e conflitos ambientais. Neste sentido, o projeto
político-pedagógico de uma Educação Ambiental Crítica seria o de contribuir
para uma mudança de valores e atitudes, contribuindo para a formação de um
sujeito ecológico. [...] modelo para a formação de indivíduos e grupos sociais
capazes de identificar, problematizar e agir em relação às questões
socioambientais, tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça
ambiental (LAYRARGUES, 2004, p.18).

Esse pensamento de que é possível compreender as relações sociedade-natureza no ambiente escolar
é uma das possibilidades existentes. Porém o que temos no ensino escolar, por exemplo, em termos
de ensino, que os currículos organizados pelas disciplinas tradicionais conduzem o aluno apenas a
um acúmulo de informações que de pouco ou nada valerão na sua vida profissional, principalmente
porque o desenvolvimento tecnológico atual é de ordem tão variada que fica impossível processar-se
com a velocidade que a escola requer.

Por outro lado, a opção que tem sido adotada, da inclusão de novas disciplinas ao currículo
tradicional, só faz avolumarem-se as informações. O currículo tradicional, que já traduzia um
conhecimento disciplinar, com esse acréscimo de disciplinas tende a um conhecimento cada vez mais
disciplinado, onde a regra principal seria somente um policiamento maior às fronteiras das
disciplinas.

O que permeia esse processo é a visão de mundo fragmentada, é o esfarelamento da existência, é a
perda da unidade universal. Surge, dessa forma, a ciência como tal, multiplicada. Surgem a filosofia,
a arte e a religião. Cada qual seguindo o seu caminho, desencontradas, muitas vezes, retalhando o
mundo e a integridade humana.

Mas, esse desvio não poderia perdurar eternamente. Embora a ciência e as demais áreas do
conhecimento houvessem-se olvidado delas e tentassem se erguer a partir de fundamentos que as
excluíam, suas vozes estavam sempre ecoando e levando muitos a discordarem da forma de ser da
ciência oficial era a legião dos que se denominam hoje de interdisciplinares.

O termo physis serve hoje para seu resgate. O prefixo “inter”, dentre as diversas conotações que
podemos lhe atribuir, tem o significado de “troca” e “disciplina”. Logo, a interdisciplinaridade pode
ser compreendida como sendo um ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas ou ciências, ou
melhor, de áreas do conhecimento. Interdisciplinaridade é uma atitude, isto é, uma externalização de
uma visão de mundo.

Segundo Meszaros, “temos que obter uma educação plena ao longo de nossa vida [...]”. Desse modo,
o objetivo da educação é contribuir para a conscientização em cada indivíduo e, assim, obter uma
nova conduta social.

A questão ambiental, com a sua complexidade, e a interdisciplinaridade
emergem no último terço do século XX (finais dos anos 60 e começo da
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década de 70) como problemáticas contemporâneas, compartilhando o
sintoma de uma crise de civilização, de uma crise que se manifesta pelo
fracionamento do conhecimento e pela degradação do ambiente, marcados
pelo logocentrismo da ciência moderna e pelo transbordamento da
economização do mundo guiado pela racionalidade tecnológica e pelo livre
mercado. (LEFF, 2000, p.19)

A crise ambiental e a crise do saber surgem como a acumulação de “externalidades” do
desenvolvimento do conhecimento e do crescimento econômico. Surgem como todo um campo do
real negado e do saber desconhecido pela modernidade, reclamando a “internalização” de uma
“dimensão ambiental” através de um “método interdisciplinar”, capaz de reintegrar o conhecimento
para apreender a realidade complexa. Segundo Leff,

É preciso a reconstrução da realidade como um todo pela integração dos
diversos ramos do saber em um processo interdisciplinar, buscando
estabelecer uma ecologia social, fundada na filosofia de um “naturalismo
dialético”, capaz de entender a evolução da sociedade frente à emergência de
uma consciência ecológica ordenadora de uma sociedade eco comunitária.
(LEFF, 2000, p.25)

Leff ainda ressalta,

[...] os conflitos ambientais não serão resolvidos pelo poder científico da
economia ou da ecologia, senão através de sentidos existenciais, de valores
culturais e de estilos de desenvolvimento diferenciados, nos quais a
exploração, a conservação ou o uso sustentável dos recursos dependem dos
Marcos Conceituais significados sociais atribuídos à natureza. O ambiente
não é só um objeto complexo a ser controlado por meios mais eficazes, senão
também um co-relato de processos significativos que mobilizam os agentes
sociais para tomar posição frente à posse e ao usufruto da natureza. (LEFF,
2000, p.30)

Trataremos, portanto, da elaboração de uma cartilha ambiental na escola municipal Florentino
Menezes, com o objetivo de informar aos alunos do 5º ano A e B a importância da preservação do
Meio Ambiente, da prática do turismo sustentável, de ações que possam garantir um mundo melhor
para futuras gerações, e também orientá-los sobre práticas ambientais ecologicamente corretas.

Diversas atividades foram criadas e realizadas na cartilha ambiental, eles puderam criar uma história
em quadrinhos, criar um jogo da memória e capa da cartilha, de acordo com o que foi sendo
construindo em cada indivíduo a partir dos temas trabalhados e discutidos em sala de aula, também
realizaram as atividades. Desse modo, podemos ressaltar que a ação pedagógica foi realizada devido
uma ação interdisciplinar, envolvendo as professoras do 5º ano A e B, que dividem diariamente suas
responsabilidades entre duas áreas, sendo elas, humanas e exatas.

Mas, o que podemos observar das ações interdisciplinares no ambiente escolar? No ambiente escolar
é preciso deixar de lado saberes fragmentados ministrados por especialistas de determinadas
disciplinas. Segundo Jupiassu,

A especialização sem limites culminou numa fragmentação crescente do
horizonte epistemológico. Chegamos a um ponto em que o especialista se
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reduziu ao indivíduo que, à custa de saber cada vez mais sobre cada vez
menos, terminou por saber tudo (ou quase tudo) sobre o nada [...]. O
desenvolvimento da especialização, com todos os seus inegáveis méritos,
dividiu o território do saber. (JUPIASSU, 2006, p.01)

A especialização traz o sentido de dominação do saber, um saber fragmentado que leva o homem a
uma cegueira intelectual. Para os autores que trabalham com interdisciplinaridade, não há um único
método válido, como sendo dono da verdade, mas meios que trabalharem com a perspectiva da
totalidade, podem e devem dialogar entre si, reconhecendo as especificidades de cada ciência, é
nesse contexto que conseguimos deixar a especialização de lado tornando o ensino interdisciplinar.

Porém, nas escolas o que ocorre é uma divisão do saber, através das disciplinas que tem trazido
danos a educação com conteúdo isolados entre elas, demonstrando que os especialistas não
conseguem perceber as semelhanças e relações entre as diferentes áreas do conhecimento.

O que a questão ambiental coloca para a reflexão são os limites que a natureza apresenta num
contexto sócio-histórico determinado, o que pressupõe um determinado estágio de conhecimento
técnico. No plano do conhecimento a busca da afirmação da superioridade do homem, da sua
especificidade o homem e um ser social, o que separa o homem da natureza e a linguagem, o que
distingue os homens e o fato de eles fabricarem instrumentos, o tabu do incesto o que separa a
cultura da natureza, O homem é um animal político. Todas essas formulações implicaram em
descobertas que, indiscutivelmente, abriram novas perspectivas para o conhecimento e a vida. As
próprias descobertas científicas colocam a necessidade de repensar os fundamentos da ciência. A
interdisciplinaridade exige uma transdisciplinaridade, uma nova relação entre o particular e o
universal, o sujeito e o objeto, a natureza e a cultura, enfim do significado da ciência.

A interdisciplinaridade é importante no contexto escolar? Sabemos que sim. Segundo Gonçalves,

A interdisciplinaridade se impõe e, talvez mais, uma concepção mais radical,
no sentido de ir à raiz do problema: uma transdisciplinaridade. O primeiro
passo já foi dado na medida que se percebe a necessidade de rompermos a
concepção reducionista individualista-atomística do conhecimento e
caminharmos em direção à complexidade. (GONÇALVES, 1987, p.34)

Sabemos que a interdisciplinaridade é a melhor forma de organizar o saber, pois é ela que se realiza
envolvendo diversas disciplinas para chegar a um objetivo comum. Sua atuação implica na renúncia
do domínio do saber entre as ciências. A interdisciplinaridade promove a união do ensino e da
pesquisa, transforma a escola e o indivíduo, deixando de ser um simples transmissor de
conhecimento para ocupar um lugar de construção coletiva e crítica de um novo saber. Desse modo,

Decorre daí a necessidade de se criar instituições dotadas de estruturas
flexíveis, capazes de absorver conteúdos novos e integrar-se em função dos
verdadeiros problemas, bem como adotar métodos fundados não em táticas e
estratégias de distribuição dos conhecimentos acumulados, mas no exercício
de aptidões intelectuais e de faculdades psicológicas voltadas para a busca do
novo. (JUPIASSU, p.03, 2006)

Reconhece, então, a interdisciplinaridade quando as instituições estão dispostas a praticá-la em seus
espaços, envolvendo a participação de diferentes disciplinas. Sempre em busca de novos
conhecimentos, possibilitando um novo modo de aprender. Para isso, é preciso planejamento entre as
disciplinas que terão uma nova dimensão do fazer pedagógico. Segundo Leff (2000), “do estudo de
tais mudanças epistêmicas surge a possibilidade de gerar estratégias de conhecimento para orientar
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uma transformação produtiva fundamentada nos princípios de uma racionalidade ambiental para o
manejo sustentável dos recursos”. (p.30) A interdisciplinaridade não pode se manter prisioneira de
um pensamento herdado que a negou. Em outras palavras, não se pode superar o paradigma
atomístico individualista nos mesmos marcos filosóficos que o gerou. Segundo Leff (2000) “O saber
ambiental está transitando, assim, do desafio da interdisciplinaridade para a abertura de um diálogo
de saberes”. (p.30)

Portanto, é preciso promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas
dimensões: geográficas, históricas, biológicas, sociais e subjetivas; considerando o ambiente como o
conjunto das inter-relações que se estabelecem entre o mundo natural e o mundo social, mediado por
saberes locais e tradicionais, além dos saberes científicos.

É importante contribuir para a transformação dos atuais padrões de uso e distribuição dos bens
ambientais em direção a formas mais sustentáveis, justas e solidárias de vida e de relação com a
natureza e formar uma atitude ecológica dotada de sensibilidades estéticas, éticas e políticas
sensíveis à identificação dos problemas e conflitos que afetam o ambiente em que vivemos. Segundo
Leff,

A articulação das ciências se dá como uma articulação dos efeitos dos
processos materiais dos quais elas dão conta através de seus objetos de
conhecimento. A necessidade de apreender esses processos em sua
especificidade é o que obriga a reelaborar os conceitos teóricos de cada
ciência e a produzir novos conceitos a partir do trabalho teórico sobre os
conceitos importados de outras ciências, transformação que é mobilizada pelo
sentido do saber ambiental externalizado pelas ciências. Isso leva a colocar a
interdisciplinaridade ambiental, num sentido forte, como o processo de
“colaboração” entre ciências que leva à fundação ou refundação do objeto
teórico de diversas ciências, problematizadas pelo saber ambiental externo a
seus paradigmas de conhecimento. O que leva, ao mesmo tempo,
Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais, a questionar em que sentido o
ambiente, ou os sistemas ambientais complexos, poderia ser considerado
“objetos científicos interdisciplinares”. Ressalte-se, de entrada, que a
integração de conhecimentos e a confluência de diversos saberes nas diversas
problemáticas socioambientais [...] (LEFF, 2000, p.41)

É importante que os sujeitos da educação com a solução ou melhoria dos problemas e conflitos
através de processos de ensino-aprendizagem, formais ou não formais, que preconizem a construção
significativa de conhecimentos e a formação de uma cidadania ambiental e atuar no cotidiano escolar
e não escolar, provocando novas questões, situações de aprendizagem e desafios para a participação
na resolução de problemas, buscando articular escola com os ambientes locais e regionais onde estão
inseridas.

Construir processos de aprendizagem significativa, conectando a experiência e os repertórios já
existentes com questões e experiências que possam gerar novos conceitos e significados para quem
se abre à aventura de compreender e se deixar surpreender pelo mundo que o cerca. Situar o
educador como, sobretudo, um mediador de relações socioeducativas, coordenador de ações,
pesquisas e reflexões escolares e/ou comunitárias que oportunizem novos processos de
aprendizagens sociais, individuais e institucionais.

CONCLUSÃO
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Assim o trabalho interdisciplinar no campo das relações teóricas da produção de conhecimentos e de
suas aplicações práticas, traz a contribuição de um conjunto de conhecimentos com os diferentes
saberes, que possibilitam diversas práticas de pesquisa e intervenção sobre o ambiente.

Porém a interdisciplinaridade direcionada a educação ambiental, como construção de um objeto
científico a partir da participação entre várias disciplinas, e não só como o tratamento comum de uma
temática, tem sido um processo pouco utilizado nos casos da história das ciências.

Os problemas ambientais são consequências das formas de conhecimento do mundo, da objetivação
da realidade e o domínio da natureza através da imposição da sociedade, como também têm
explorado a natureza e o homem como dominador e produtivista. Em consequência, a
sustentabilidade não será um fim alcançável através de uma reintegração interdisciplinar do
conhecimento. Infelizmente não será possível resolver a crise ambiental mediante uma administração
científica da natureza, já que toda intervenção e apropriação da natureza implica estratégias de poder
no saber.

A natureza é administrada, explorada, conservada, transformada, através de formas de valorização e
de significação que provêm da cultura. O que está em jogo nas estratégias de poder no processo de
globalização é a confrontação da via marcada pela apropriação científica e a valorização mercantil.

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade transborda o campo científico, acadêmico e disciplinar do
conhecimento formal certificado, e se abre a um diálogo de saberes, onde se dá o encontro do
conhecimento codificado das ciências com os saberes codificados pela cultura. Um saber marcado
pela diversidade de saberes e pela diferenciação dos sentidos do ser. O propósito da
interdisciplinaridade se abre para a reconstrução do saber, na via da reconstituição das identidades e
o diálogo com outros saberes, na construção de um futuro aberto e a alternativa.

A interdisciplinaridade guarda uma ligação de identidade e de diferença. Identidade enquanto
interação, atitude própria do humano enquanto ser social que se fundamenta na afetividade, na
compreensão e na linguagem. Diferença, pois, como disciplina exige do sujeito que este mantenha a
consciência direcionada para algo que acontece numa ação especifica, o que se constitui na própria
dialética homem-mundo. A interdisciplinaridade mostra-se fundamentada através da linguagem
como forma de comunicação e expressão humana.

Nesta perspectiva, configura-se como possibilidade, trans-discipli-naridade, onde trans pode ser visto
como um movimento, um salto para fora, ultrapassando os limites e buscando a unidade do saber.

A interdisciplinaridade tem a intenção, portanto, é recuperar a produção do conhecimento, como
abertura à comunicação entre os infinitos mundos vividos. Assim, na ação unificadora do
conhecimento resgata-se na dialética homem-mundo a possibilidade de serem educadas as novas
gerações numa outra perspectiva.
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