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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho presente tem como tema o meio-ambiente e a escola. Para a 

realização de tal tarefa me propus, responder alguns questionamentos principais: 

Como os temas se relacionam? Os professores articulam a temática e o conteúdo 

escolar? Se o fazem, como?  

Para dar conta de responder essas perguntas, me debrucei sobre os 

vários espaços da escola. Todos os espaços foram importantes de alguma forma 

para a realização da análise, mas foi no contato direto com os alunos na sala de 

aula e no pátio durante o intervalo das aulas, a maior contribuição para o trabalho. 

Durante a observação, tive o prazer de me deparar com uma situação 

desconhecida até então para mim: a multiplicidade de elementos. Encontrei 

situações que já esperava como a dificuldade dos professores em passar o 

conteúdo proposto e a sociabilidade dos alunos, mas também tive surpresas. A 

escola tinha um projeto de filmes que abordava questões atuais – incluindo meio-

ambiente – no qual ficava a cargo do professor fazer a ligação entre teoria 

ensinada durante as aulas e a prática apresentada pelos filmes. Mas também tive 

surpresas negativas, como a persistência de algumas opiniões, que por não 

vivenciar tal realidade diariamente, julgava estarem superadas, como por exemplo, 

o machismo. 

Falando um pouco do trabalho em si, não querendo justificar falhas, mas 

assumindo que são possíveis, não foi uma tarefa fácil. Separei a bibliografia 

específica da minha pesquisa, escolhi aqueles que eu julguei possuir uma melhor 

articulação com a temática educacional. Com alguns ajustes, adicionando novos 
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elementos, adicionando nova bibliografia, substituindo outros argumentos, 

consegui a estrutura do trabalho e o enfoque desejado. 

O trabalho possui uma divisão no seu decorrer, mas é apenas para 

facilitar a escrita e a leitura, sendo cada parte essencial para a compreensão da 

análise como um todo e também de cada parte, que complementa a outra. Antes 

de começar a exposição fica um aviso: todos os nomes de funcionários, 

professores, alunos, coordenadores e da própria escola são fictícios e tem por 

objetivo preservar a escola e todos aqueles que fazem parte desta. 

 

O PROJETO DOS FILMES 

 

Talvez a minha maior surpresa positiva durante o estágio tenha sido o 

projeto desenvolvido pela escola por meio de alguns professores interessados e 

pela coordenação. Eu não presenciei o projeto, já que este foi realizado antes da 

observação. Todos os relatos e informações utilizados provêm de conversas 

informais com alunos e professores e de alguns relatórios conseguidos junto à 

coordenação. O projeto consistia em saber a sensibilidade dos alunos em relação 

a temas contemporâneos – violência, guerras, desemprego, corrupção, mas o que 

evidentemente me chamou mais atenção foi o meio-ambiente. A seleção dos 

filmes era feita pela professora de geografia, Laís, e pelo coordenador, Antônio. A 

professora queria saber qual o impacto que os filmes teriam sobre os alunos e 

para isso realizou uma discussão prévia com os mesmos sobre os temas 

propostos. Depois das discussões, a professora levou-os a sala de vídeo para 

assistir ao documentário “Ilha das Flores”, que trata sobre o lixo e como alguns 

fazendeiros tratam seus animais – porcos – e as pessoas que moram no local. 

Numa espécie de estábulo que possui dois compartimentos, alguns funcionários 

da fazenda jogam a comida – ou melhor, os restos de – na lama para os porcos 

comerem. Depois, os animais são remanejados para o outro compartimento. As 

pessoas, divididas em grupos e com um determinado limite de tempo, são 

obrigados a pegar os restos para se alimentar. 
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O documentário, de início, não surtiu o efeito desejado, pois muitos dos 

alunos não se sensibilizaram, argumentando aos seus modos, que aquilo não 

fazia parte de suas realidades, e durante o filme preferiram conversar, tumultuar, 

paquerar e outros ficaram no pátio e/ou foram embora. A professora afirmou que 

já esperava esse comportamento e que sua idéia era colocar outros filmes durante 

as semanas – sacrificando o conteúdo proposto – e fechar o projeto com o mesmo 

documentário. Os filmes que se passaram foram “Fahrenheit – 11 de setembro”, 

“Tiros em Columbine”, “Corporation” e “Super Size Me – A Dieta do Palhaço”. A 

cada filme passado mais os alunos iam se interessando e participando do debate 

fosse após a aula, como queria a professora, já que o tema ainda estava posto ou 

no começo da próxima aula, como queria a coordenação. Um ponto interessante 

relatado pela professora foi quando após a apresentação do penúltimo filme, 

durante um debate, um aluno não levou a sério à temática e foi vaiado. Não se 

trata aqui de incentivar esse tipo de atitude, de envergonhar o aluno, de tratar com 

desrespeito, mas de tentar entender o que significa, de ir mais ao fundo. Se por 

um lado, a classe reagiu negativamente ao aluno desinteressado, por outro a 

vontade da sala como um todo, mudou. Um aluno, César, me confessou – opinião 

partilhada por outros alunos – que eles perceberam a semelhança entre os temas 

tratados no projeto, tratados na sala de aula com a vida fora da escola. Em outras 

palavras, o projeto foi entrando no cotidiano dos alunos e estes perceberam que 

aquilo não era simplesmente um tempo em que eles não teriam aula. Prova disso 

foi o debate do último filme, novamente “Ilha das Flores”. Alguns nem se 

lembravam de tê-lo assistido, mas grande parte depois de ter assistido a outros 

filmes e documentários, depois de ter debatido em sala de aula, sensibilizaram-se 

com o drama daquelas pessoas. 

A mudança da metodologia, de aulas tradicionais, expositivas para 

filmes, debates, interpretação em teatro tem ganhado maior importância e hoje já 

pode ser considerado uma realidade. Esse tipo de nova abordagem pode se 

caracterizar sob diversas formas sem, contudo perder seu objetivo de vista. O 

professor Fernando Hernandez descreve em sua obra “Transgressão e mudança 

na educação – os projetos de trabalho”, seu trabalho com crianças pequenas – 
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faixa etária de aproximadamente três e quatro anos – que versava sobre uma 

determinada orca, Ulisses, que seria transferida de Barcelona, na Catalunha, para 

San Diego, nos Estados Unidos: 

 

Decidimos olhar cada dia o jornal para saber mais coisas sobre 
Ulisses – a orca – e sua viagem. Assim foi como iniciou todo nosso 
trabalho de aprendizagem sobre as orcas. Não só sobre Ulisses, 
mas sobre todas as orcas. Quando manifestamos nosso interesse 
pelas orcas, ao dizer às famílias que necessitávamos de informação 
sobre esses animais, além dos jornais, chegaram à sala de aula 
todo tipo de documentação em forma de vídeos, revistas, livros... As 
mães e os pais ajudaram muitíssimo. Isso nos permitiu saber que 
havia outras orcas que não viviam em piscinas, e sim em liberdade, 
no mar (HERNANDEZ, 1998, p.108). 

 

Um pouco mais à frente, o professor amplia o debate e coloca uma nova 

perspectiva: 

 

Diante da possibilidade de que a orca volta a Barcelona, se for 
construído um aquário maior, foi proposta uma incógnita: ainda que 
possamos vê-lo, Ulisses não estaria melhor em liberdade? O que é 
um indício de uma mudança conceitual que se foi produzindo 
durante e depois do projeto (HERNANDEZ, 1998, p.108). 

 
 

Houve um processo semelhante no projeto dos filmes na EE Afonso 

Pena, a diferença é que a mudança conceitual era parte da própria estrutura do 

projeto simbolizado na diversidade dos filmes. Apesar disso não houve um 

empobrecimento do projeto, já que outras questões foram surgindo conforme se 

passavam os filmes, como por exemplo, da aluna Sabrina da oitava série: “como 

pode alguém pode se alimentar com hambúrguer quando aquelas pessoas só 

comem os restos dos porcos?”. A pergunta de Sabrina se refere além do 

documentário „Ilha das Flores‟, já descrito, ao documentário “Super Size Me – A 

dieta do palhaço”, em que o ator passa certo período de tempo – 

aproximadamente um mês – comendo apenas fast food, o que lhe traz 

conseqüências como vômitos e enjôos constantes, maior crescimento de acnes e 

também maiores taxas de diabetes, de pressão arterial e problemas específicos 

no estômago e no fígado. 
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A questão do trabalho do professor com os projetos de novas 

metodologias é delicada. Em outra citação do professor Hernandez da obra já 

citada, este afirma que: 

 

Os projetos de trabalho representam uma nova postura pedagógica, 
coerente com uma nova maneira de compreender e vivenciar o 
processo educativo de modo a responder a alguns desafios da 
sociedade atual. Nesse sentido, evidencia-se uma ruptura com a 
visão tradicional de educação (HERNANDEZ, 1998, p.126). 

 
 

Com base na minha experiência de observação da escola, concordo 

apenas em parte com o professor Hernandez. Por um lado o projeto abordou 

questões contemporâneas ou “desafios da sociedade atual” como consumismo, os 

efeitos do capitalismo, o meio-ambiente etc, e gerou debates muito proveitosos. 

Mas por outro lado não vejo uma “ruptura com a visão tradicional de educação”. 

Vejo uma nova metodologia, uma nova técnica que faz com que os professores, 

na expressão destes mesmos, “ganhem os alunos”. Mas não há ruptura. A ruptura 

que há é a questão metodológica, em que o professor deixa de ser “aquele que 

tudo sabe”, mero repassador de conteúdo. Mas o próprio conteúdo não muda – e 

não que eu não ache importante; é fundamental para a formação do aluno e para 

seu desenvolvimento enquanto ser pensante. Mas acredito ser mais importante 

como complemento para um conteúdo que objetivasse o entendimento dos 

alunos, dos fatos correntes de sua própria vida, tal como questões de moradia, 

transporte e diferenças sociais etc, e a partir de então entender questões como 

relações entre Estados, guerras etc. Não acredito que esse tipo de conteúdo 

devesse ser cortado ou algum outro que não os citados, adicionado. Uma possível 

solução, talvez pudesse ser a inversão dos conteúdos, saindo da parte e 

chegando ao todo. Acredito que esse tipo de resposta deveria ser dado aos 

alunos, já que o que mais ou menos ouvi foi: “para que vou aprender isso, se não 

faz parte da minha realidade?”, ou então “para que vou aprender se não vou usar 

esse conteúdo?”. 

Outros motivos por eu defender a posição do professor Hernandez 

como não sendo possível em relação à ruptura com a visão tradicional de 
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educação são a questão da arquitetura dos prédios e as disposições das carteiras, 

por exemplo. O prédio – padrão em todo o Estado de São Paulo – não possui um 

espaço mais aberto em que os alunos possam realizar outros tipos de atividade 

como capoeira, artes circenses, esculturas, ou outros tipos de arte, como se faz 

nas faculdades, por exemplo. As paredes são muito escuras, não possuem nada, 

quando poderiam ter mapas, obras de arte ou obras dos próprios alunos. Em 

relação à disposição das cadeiras, a mesma coisa. Cada aluno observando o 

outro como se estivesse vigilante, quando se poderia organizar em círculos. Sem 

uma mudança desse porte, efetiva, a inovação acaba se adequando. Se o 

professor desliga o vídeo e fala para os alunos, antes de irem embora: “não se 

esqueçam de fazer o dever de casa”, toda a inovação se perde. 

Apenas para concluir esta parte e começar a próxima, citarei Inês 

Assunção de Castro Teixeira e José de Sousa Miguel Lopes, que organizaram a 

obra “A escola vai ao cinema”: 

 

A constatação da importância do cinema por si só, qual seja a 
necessidade de „formar‟ a sensibilidade e as capacidades das 
crianças e jovens para melhor usufruírem e sentirem esta arte e 
outras, não desconhece nem desconsidera seu caráter pedagógico 
e até mesmo didático (TEIXEIRA E LOPES, 2003, p.11). 

 
 

A abordagem do livro é exclusivamente o cinema trabalhado pela 

educação. Os autores trabalham mais incisivamente o cinema, entendido como 

arte e não como uma nova ferramenta essencialmente pedagógica, muito embora 

não descartem e até explorem – vide o título da obra – seu caráter pedagógico. 

A idéia do projeto dos filmes realizado no EE Afonso Pena parece-me 

estar mais próxima da obra de Teixeira e Lopes, com uma perspectiva mais 

pedagógica do que propriamente da idéia do professor Hernandez, na medida em 

que os filmes foram utilizados para provocar discussões, debates com o objetivo 

de sensibilizar os alunos e não para romper com um determinado modelo. 
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A SEPARAÇÃO DO LIXO 

 

Durante a pesquisa na EE Afonso Pena, um objeto em especial chamou 

a minha atenção, na verdade alguns objetos agrupados. Eram uns cinco ou seis 

cestos de lixos coloridos, com cada cor simbolizando um tipo específico de 

material passível de reciclagem. Depois de recolher outros dados com os alunos, 

procurei a responsável pela limpeza, a caseira Luciana. Ela me contou que a 

prefeitura municipal tinha um vínculo com uma empresa especializada no 

recolhimento desse tipo de lixo e que seria enviado para um galpão, onde seria 

limpo, separado, e enviado para empresas utilizarem os materiais. Mas o que me 

chamou mais atenção foi o fato dos alunos não utilizarem os cestos de maneira 

correta. Depois de a caseira me falar, passei a reparar nisso, durante os 

intervalos. Alguns alunos respeitavam a separação, mas a maioria não; jogavam 

papel no cesto de plástico, vidro no cesto de papel etc. Esse desrespeito gerava 

uma situação incômoda para a caseira que precisava separar o lixo e às vezes 

tinha que tirar restos de comida cortava-se com vidro, jogado em cestos errados, 

entre outras situações. Fui conversar com os alunos a respeito. Alguns afirmaram 

que nunca haviam reparado nos cestos, outros não achavam importante e que 

apenas seguiam a maioria. No entanto, um relato específico me despertou 

curiosidade. Uma aluna, Rafaela, me confessou que não sabia o que significava 

lixo orgânico e que por vergonha preferiam jogar nos cestos convencionais sem 

separação, espalhados pela escola e nas salas de aula. Isso me remete a uma 

autora cujo tema de pesquisa é a educação ambiental: 

 

A educação ambiental tem sido constantemente vinculada tanto em 
documentos como nas práticas, à formação da cidadania e à 
reformulação de valores éticos e morais, individuais e coletivos, 
necessários para a continuidade da vida no planeta (Leonardi, 2002, 
p.391). 
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Este trecho foi retirado de um ensaio intitulado “A educação ambiental 

como um dos instrumentos de superação da insustentabilidade da sociedade 

atual” da professora Maria Lúcia Leonardi. O ensaio está num livro de Clóvis 

Cavalcanti, “Meio-Ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas”. No 

ensaio, a autora faz todo um histórico do tema, os acertos e erros a respeito do 

tema, os avanços e retrocessos nas discussões, discute o próprio termo, 

educação ambiental, seu objeto e também a respeito de uma possível 

institucionalização como disciplina escolar regular. 

O assunto abordado pela autora é justamente o que, na minha 

opinião, poderia ser mais bem tratado pela escola, no que diz respeito a esse 

assunto especificamente. Talvez esses alunos com vergonha pudessem ser mais 

bem informados, fazendo com que a escola contribua de maneira efetiva para a 

reciclagem do lixo. Isso sem falar na caseira, que não precisaria passar por aquele 

tipo de situação. 

 O tema torna-se ainda mais delicado quando levamos em consideração 

que todos esses alunos nasceram, cresceram, criaram vontades, sonhos, 

ambições, dentro dessa sociedade, que desmata as florestas e comercializa a 

madeira, mata animais para utilizar a pele, polui a água com dejetos industriais. 

Na nossa sociedade, não há uma articulação entre os conceitos de natureza e de 

cultura. Ao contrário, uma é o oposto da outra, e sair dessa dicotomia seria um 

objeto essencial da educação ambiental: 

 

O antropólogo Lévi-Strauss nos ensina que os romanos chamavam 
de bárbaros aos outros povos tipos por eles como não civilizados e 
que a palavra „bárbaro‟ originalmente significava canto desarticulado 
das aves – por oposição ao que é da cultura – romano. Chama-se 
de selvagem àquele que se encontra no pólo oposto da cultura. E, 
notem bem, selvagem quer dizer da selva, mais uma vez, do plano 
da natureza. A natureza se define, em nossa sociedade, por aquilo 
que se opõe à cultura. A cultura é tomada como algo superior que 
conseguiu controlar e dominar a natureza (GONÇALVES, 1996, 
p.25). 

 
 

O trecho foi retirado da obra de Carlos Walter Porto Gonçalves, “Os 

(Des)Caminhos do meio-ambiente”, e dialoga com o tema da educação ambiental. 
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A grande pergunta que se coloca é: Como realizar um trabalho de educação 

ambiental em uma sociedade que opõe natureza e cultura? A pergunta talvez dê 

uma aura de utopia ao tema, mas nossa sociedade é mais complexa, e se todas 

as nossas ações parassem em questionamentos como esses, certamente mesmo 

do ponto de vista acadêmico, estaríamos num patamar diferente, inferior.  

 

 

O MEIO-AMBIENTE COMO CONTEÚDO ESCOLAR: TEORIA, PRÁTICA E 
SEUS DESDOBRAMENTOS NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS. 
 

 

Essa talvez possa ser considerada, com justiça, a parte principal da 

análise. Embora os outros temas sejam essenciais para o entendimento do 

trabalho, foi pensando nessa temática que me propus à pesquisa. Pautei-me em 

dois elementos principais para discorrer sobre a teoria: os PCNS, Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Ensino Médio e em conversas com alunos e professores. 

Apesar de o meio-ambiente estar presente de alguma forma em praticamente 

todas as nossas ações, há algumas disciplinas que dentro da estrutura de ensino 

atual, desenvolvem com mais riqueza a temática proposta. Durante a observação 

na EE Afonso Pena, as disciplinas que se sobressaíram foram: geografia, biologia, 

inglês, filosofia e sociologia, cada uma abordando a seu modo o tema. 

Infelizmente, por uma incompatibilidade de horários e também por uma questão de 

aproveitar melhor possível o tempo escasso, escolhi apenas algumas delas para 

realizar o trabalho; a saber, geografia e filosofia. Descartei a disciplina de biologia, 

quando percebi que apesar de a professora abordar o tema, era de um modo 

quase mecânico. Não havia uma conversa ou um aprofundamento na questão 

como faziam outros professores e optei pelo descarte. Quanto à disciplina de 

língua inglesa, apesar de tratar o tema com ênfase, de acordo com o próprio 

professor, a abordagem era diferente, o que também não contribuiria. Em 

sociologia, não pude conhecer o professor, já que este faltou no dia da aula. 

Em filosofia não encontrei nada que se relacionasse especificamente 

com meu tema, no PCN, o qual na disciplina de filosofia tem uma preferência pelo 
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incentivo à leitura dos alunos e para tal, faz citações de Goethe, Kant entre outros, 

além de comentadores. 

Acompanhei algumas aulas de filosofia divididas em dois dias. Dessas, 

o professor talvez tenha comentado sobre o meio-ambiente em no máximo três 

delas. Durante as aulas, tentou abordar de uma maneira diferente, comentou 

sobre povos antigos – gregos, romanos e persas – e principalmente os indígenas, 

tentando passar para os alunos as diferenças entre a relação sociedade/natureza 

das sociedades atual e antiga. O próprio professor reconheceu para a classe e 

depois, em particular, os limites da comparação. Alguns elementos não estavam 

presentes na época como o progresso, a unicidade da técnica e claro, o 

capitalismo. Os alunos reconheceram o limite, mas não houve uma participação 

mais direta, o assunto não foi desenvolvido, mesmo a classe não estando tão 

agitada quanto em outros dias. Talvez esteja faltando aos alunos noções de 

antropologia, ou sociologia, ou então o comentário do professor tenha sido 

indevido. Logo, uma situação curiosa me fez desviar daquele pensamento. O 

professor, após mudar o assunto, fez uma citação de Goethe – coincidência ou 

não – presente no PCN, “as pessoas não sabem o quanto custa em tempo e 

esforço aprender a ler. Trabalhei nisso durante 80 anos e ainda não posso dizer 

que tenha conseguido” (BRASIL, 1999, p.334). 

A curiosidade se dá quando, depois da leitura do trecho pelo professor, 

o tema gerou uma discussão entre os alunos. Foram feitas perguntas do tipo: 

“Como alguém pode levar tanto tempo para aprender a ler?”. E daí seguiu para 

frente. Fiquei surpreso, pelo fato de os alunos se interessarem mais por algo 

entendido, a priori, como subjetivo, com uma linguagem clássica, do que com algo 

que faz parte do cotidiano, que os alunos presenciam diariamente. Infelizmente só 

posso ficar no campo da especulação, sem uma resposta clara. Talvez a escola 

não esteja trabalhando o tema de maneira correta, talvez o professor não tenha 

trabalhado o tema em aula, talvez aqueles alunos especificamente, prefiram 

menos meio-ambiente e mais temas clássicos. Mas, repito, é o campo da 

especulação e não aprofundei a questão exclusivamente por falta de tempo. 



 11 

A questão ambiental ganha mais destaque quando se analisa o tema 

interdisciplinarmente. A biologia trata o tema de um ponto de vista de 

apresentação e definição do tema, como os ecossistemas, as interações 

existentes, a fauna, a flora etc. A geografia também trabalha o tema, dentro de um 

panorama de problemáticas como a globalização, a economia como um todo, a 

política etc. A diferença é que essa abordagem da geografia é mais crítica, o que 

logo me despertou curiosidade. 

Na primeira aula de geografia acompanhada, a professora passou um 

texto sobre o desmatamento na Amazônia. Depois de algum tempo, com a classe 

já organizada, a professora teve uma conversa proveitosa em que os alunos 

demonstraram suas idéias: “É um absurdo o que fazem com as nossas riquezas”, 

disse uma menina mais na frente, “Isso é culpa das madeireiras”, disse um menino 

perto dela, “E de quem compra os móveis”, completou um outro menino. O último 

comentário gerou um pequeno tumulto acerca do que é exagero e daquilo que é 

real, na questão ambiental. 

Após a aula, pedi para a professora abordar a partir do tema, algo mais 

próximo das realidades deles, como a reciclagem, para que eu pudesse fazer uma 

comparação entre o dito na sala de aula e o feito fora dela. No dia seguinte, tive a 

sorte de entrar na mesma sala, em que a professora estava abordando o mesmo 

tema e era na última aula antes do intervalo. Na aula, a professora trouxe alguns 

dados, que serviam de base na argumentação sobre a reciclagem na cidade da 

escola, nas outras cidades da região e em outras cidades do Brasil e do Mundo. 

Quando os alunos começaram a comentar, fiquei entusiasmado. Alguns 

comentaram que as mães faziam a separação do lixo e levavam diretamente para 

o galpão do bairro, onde a Associação de Moradores do local fazia a coleta e 

depois repassava para as indústrias. Outros disseram que achavam errado sujar 

vias públicas, já que deixava os locais com uma imagem negativa, além de ser 

perigoso, causar enchentes e coisas do gênero e alguns justificaram a sujeira 

afirmando que não há cesto de lixo a vista. 

Durante a hora do intervalo e depois de todo o entusiasmo, fiquei 

decepcionado com os acontecimentos já descritos no item anterior. O que eu mais 
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ouvi dos alunos, quando fui conversar a respeito disso, era “Todo mundo faz”. 

Está claro que uma análise que se pretende dar conta de uma dimensão maior, 

como todas as escolas da cidade, ou algumas escolas das regiões do Estado de 

São Paulo, mereceria um estudo mais detalhado, mas a julgar pelo o que eu vi 

durante o trabalho, o discurso é politicamente correto, um discurso de mídia 

mesmo, mas as ações desmentem tudo o que é dito. 

Em relação á teoria ensinada, em conversas informais com a professora 

antes e depois das aulas, na sala dos professores e pelos corredores, esta me 

disse que tenta passar para os alunos que o meio-ambiente não se restringe ás 

disciplinas ligadas ás ciências naturais, mas que também abrange as relações 

sociais e econômicas. Disse ainda, que aborda o tema trabalhando com jornais, 

questões relacionadas ao desmatamento, luta por terra no interior, e questões 

mais próximas da região, como a ocupação dos mananciais. Há alguns anos, 

levou um grupo de alunos, de barco, até o mangue onde puderam realizar um rico 

debate, onde se discutia a situação vista por dois ângulos distintos. Por um lado, 

os mangues eram ocupados pelas palafitas, construções de madeira em que as 

pessoas moravam por cima do mangue sem esgoto tratado ou água encanada, 

mas era o lugar dessas pessoas que não tinham para onde ir. Por outro lado, o 

mangue é uma região essencial no ecossistema, pois os peixes e crustáceos 

depositam seus ovos na época da procriação, e qualquer ação do homem, pode 

afetar de maneira negativa a reprodução desses animais. Apesar da animada 

discussão a professora teve de encerrá-la, já que alguns alunos moravam, ou 

conheciam alguém que morava nas palafitas, o que os levou a se alterarem. 

    Outra questão importante tratada pela professora é a possibilidade de se 

trabalhar com outras mídias. Disse que quando aborda questões contemporâneas, 

recorre freqüentemente ao uso da televisão: utilizando telenovelas e telejornais; a 

internet, usando vídeos e fotos que fazem sucesso entre os jovens entre outras 

coisas. Para ela, quando se parte do universo do aluno, a aula fica mais dinâmica 

e interessante para os alunos. 

Quando expliquei para a professora, a análise proposta, as minhas 

intenções de como fazê-la e também que pretendia usar o PCN, ela respondeu 
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com idéias que poderiam me auxiliar e comentou sobre uma passagem que a 

ajudou na elaboração de sua primeira aula de geografia humana e explica o 

porque de se trabalhar com idéias e princípios de outras disciplinas regulares do 

Ensino Médio: 

 

O trabalho e a produção, a organização e o convívio sociais, a 
construção do „eu‟ e do „outro‟ são temas clássicos das Ciências 
Humanas e da Filosofia. Constituem objetos de conhecimento de 
caráter histórico, geográfico, econômico, jurídico, político, 
sociológico, antropológico, psicológico e, sobretudo filosófico 
(BRASIL, 1999, p.286). 

 
 

Além da interdisciplinaridade, a questão ambiental é complexa de ser 

trabalhada na escola, já que o próprio PCN – no que tange às ciências humanas – 

não trata especificamente do tema, deixando-o vago. Em relação a meio-

ambiente, os PCNS propõem uma abordagem transversal. Isso significa que 

educação ambiental não é responsabilidade de uma disciplina específica, mas 

trata-se de um eixo a ser contemplado pelas diversas disciplinas escolares. 

Para tratar do complemento do assunto, coloca-se novamente a 

importância do conceito e da aplicação da educação ambiental abordada pela 

professora Maria Lúcia Leonardi. Diante dos fatos observados na escola, das 

conversas com os alunos, do projeto da escola, enxergo a necessidade de uma 

ampliação do debate a respeito do tema. Não me refiro exclusivamente à EE 

Afonso Pena, a qual acredito estar á frente de muitas escolas, mas sim a um 

debate não exclusivamente acadêmico, mas que englobe a esfera política e social 

também. Levar o debate aos vereadores e prefeitos numa dimensão mais local, 

até porque cada lugar pode lidar com essa situação de maneira diferente e talvez 

até com a mesma eficiência. Levar também a uma esfera estadual e federal, pois 

por mais importante que seja levar os problemas às dimensões locais, os níveis 

centrais apesar de tratarem as diferentes problemáticas da mesma forma, podem 

atuar de uma maneira mais completa. 
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Para concluir a exposição, retomo a professora Maria Lúcia Leonardi. 

Numa certa passagem trata sobre as categorias da educação ambiental, formal, 

não-formal e informal: 

 

Denominamos educação ambiental formal aquela que é exercida 
como atividade escolar, seja de pré-, primeiro, segundo ou terceiro 
graus. Ela é muito diversa assumindo formas, tipos, metodologias e 
conteúdos diferentes, sendo geralmente praticada dentro ou fora da 
sala de aula, dentro ou fora da escola, juntamente com outras 
disciplinas, escolares ou não (LEONARDI, 2002, p.397). 

 
 

Citei novamente o artigo da professora Leonardi para concluir o trabalho 

retomando as questões abordadas no conjunto da análise, metodologias 

diferentes, interdisciplinaridade, educação ambiental. Um ponto importante a ser 

lembrado diz respeito a como essas questões podem ser trabalhadas 

conjuntamente para se obter uma melhor resposta das crianças e jovens, afinal, 

se isso não for conseguido não haveria motivo para realizar educação ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Finalizo o trabalho satisfeito não apenas com a análise escrita em si, 

mas com a experiência vivenciada na escola, com a convivência com professores, 

funcionários e alunos. Durante toda a pesquisa houve dificuldades, sejam 

burocráticas, de elaboração da análise, momentos hora mais animadores, hora 

menos. Mas, apesar dos obstáculos, posso afirmar que o resultado foi positivo. 

Na elaboração, percebi algumas dificuldades extras como a restrição ao 

tema. Mas, mesmo admitindo esse erro, não enxergo como o tema meio-ambiente 

pode ser discutido dentro da escola, de uma maneira formal e efetiva, e na atual 

estrutura, sem abordar as questões de diferentes metodologias e também a 

interdisciplinaridade.  

Outro ponto importante a ser discutido é a possibilidade da falta de 

definição de alguns conceitos. Procurei definir os principais, para a correta 
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interpretação, mas já de antemão, adianto minhas desculpas se deixei passar 

algum ponto importante. 

E, para concluir, afirmo que mesmo sem a criação da disciplina de 

educação ambiental, as escolas podem – e devem – trabalhar o tema, seja por 

meio de diferentes metodologias, de diversas disciplinas ou mesmo de ações 

simples como a possibilidade de se reciclar o lixo como faz a EE Afonso Pena. 

Todas essas possibilidades são importantes na medida que, assim como nós 

fomos estudantes, eles o são agora, e assim como cabe a nós hoje conscientizá-

los, caberá a eles, a conscientização das outras gerações. 
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