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RESUMO 

O presente artigo visa abordar a questão da implementação dos temas 

transversais trazidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) nas 
aulas de Língua Portuguesa, especialmente o que tange à temática do meio 

ambiente. Busca-se discutir acerca da metodologia de abordagem do deste 
tema em sala de aula, especialmente diante das dificuldades, tanto 
estruturais como sociais, enfrentadas pelo docente na rede pública de 

ensino. Aponta-se propostas de abordagem consideradas eficazes perante a 
atual conjuntura do ensino. 
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CONNECTIONS BETWEEN THE ENGLISH AND ENVIRONMENTAL 

EDUCATION: THE APLPLICATION OF THE LAE 

 

 

ABSTRACT 

This article aims to address the implementation of cross-cutting 

issues brought by the National Curriculu Parameters (NCP) in 
the Portuguese Language classes, especially with respect to the subject of 

the environment. The article discussesabout the method of approach to this 
subject in the classroom, especially in the face of difficulties, both structural 

and social, faced by teachers in public schools.Points are considered 
effective approach proposed before the current situation of education. 
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1. Introdução 
 

Este trabalho objetiva desenvolver uma breve análise da necessidade e 

possibilidade de inserção da temática do meio ambiente nas aulas de Língua 
Portuguesa. Sabe-se da fundamental importância da abordagem dos temas 

transversais em sala de aula, os quais são propostos pelo Ministério da 
Educação (MEC), nos chamados Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Desta forma, considerando que a “promoção da ingenuidade para a 
criticidade não se dá automaticamente” (FREIRE, 1996, p.35), partindo da 
abordagem da questão da transversalidade, bem como da Educação 

Ambiental, será debatida a possibilidade de implementar-se, nas aulas de 
Língua Portuguesa, o trabalho com as questões ambientais, fomentando o 

desenvolvimento crítico dos alunos e a tomada de atitude diante da 
problemática ambiental vivida contemporaneamente. 

 
2. Transversalidade e Meio Ambiente  
 

De início, imperativa a definição do que se considera como temática 
transversal. Segundo Gavidia (2002), há complexidade na conceitualização 

de transversalidade, uma vez que: 
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A construção do conceito de transversalidade foi 

realizada em pouco tempo, com contribuições diversas que 

foram acrescentando significados novos ao termo. Esses 
significados foram aceitos rapidamente, enriquecendo a 

representação que temos hoje. Se antes transversal significava 
certos conteúdos a serem considerados nas diversas 

disciplinas escolares – a higiene, o recibo de luz, a moradia, 
etc. –, agora representa o conjunto de valores, atitudes e 

comportamentos mais importantes que devem ser 

ensinados. É símbolo de inovação, de abertura da escola para 
a sociedade, sendo que às vezes utilizado como paradigma da 

atual reforma educacional. (p. 15-16) (grifo nosso) 

 

Na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries 
(terceiro e quarto ciclos), os temas transversais diferem das áreas 

convencionais, visto que são “processos que estão sendo intensamente 
vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e 
educadores em seu cotidiano.” (BRASIL, 2011, p.26). Estes demandam 

debate e busca de soluções, daí a importância de figurarem nos currículos 
escolares. 

Vê-se então a razão para figurar o meio ambiente em tal 
enquadramento, se é que este é o termo adequado para referir-se a algo que 

é transversal, ou seja, eminentemente impossível de enquadrar. A 
problemática ambiental está em voga, diante da pressão cada vez maior 
sobre os recursos naturais, causada em parte pelo progressivo aumento do 

consumismo, caractere do mundo líquido moderno no qual, segundo o 
sociólogo Zigmunt Bauman, nós vivemos (BAUMAN, 2011). 

A Lei nº 9.795/99, a qual instituiu a Política Nacional de Educação 
Ambiental, conceitua em seu artigo 1º, in verbis: 

 
art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade. 

 

A leitura deste artigo revela de pronto que Educação Ambiental não 
consiste apenas em práticas como o estímulo à reciclagem, mas em uma 

análise sistêmica dos problemas da comunidade, buscando, além da 
conservação do meio ambiente, a qualidade de vida dos indivíduos. 

Ocorre que, para Ricardo Dobrovolski (2004), a educação ambiental 
 

É pouco desenvolvida nas escolas, estando muitas vezes 

totalmente ausente na prática de seus professores. Por outro 

lado, embora sejam propostas certas atividades relacionadas 
com a preservação do ambiente, tais como a separação de 

lixo, o plantio de árvores, a economia de energia elétrica e 
água, essas atividades estão isoladas dentro do currículo das 

escolas, deixando de fazer parte de um programa mais amplo e 
integrado, não só com os demais conteúdos das ciências como 
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também com as demais disciplinas curriculares, estando, 

portanto, bem aquém do que nós entendemos por educação 

ambiental. (p. 98) (grifo nosso) 

 

Conforme referiu o autor, o trabalho com o meio ambiente não deve ser 
desenvolvido somente nas aulas de Ciências, ou mesmo de Geografia, sob 
pena de estar-se diante de uma falsa transversalidade. No mesmo sentido é o 

pensamento de Barcelos (2005, p. 95), o qual afirma que a maior parte dos 
trabalhos em educação ambiental é realizada nos espaços extraescolares. 

Este autor, apesar de ressaltar a importância dos trabalhos realizados fora 
do ambiente escolar, defende a pesquisa no sentido da “construção de 

alternativas de intervenção sobre as questões ecológicas, tomando como 
ponto de partida o espaço das relações didático-pedagógicas no cotidiano 
escolar” (p. 95). 

Giesta (2002, p. 157), vai mais além, dizendo que as ações em educação 
ambiental não estão se concretizando de forma adequada. Afirma que as 

ações realizadas tanto nas escolas como na comunidade são tímidas, 
causando pouco ou nenhum impacto diante da magnitude do problema 

enfrentado. 
Nesta perspectiva, buscando-se aliar a Educação Ambiental com o 

ensino de Língua Portuguesa, é preciso a realização de práticas efetivas de 

educação ambiental em sala de aula, de forma a abordar-se a questão 
ambiental em toda sua complexidade, evitando-se a visão fragmentada e 

desprovida de significado. 
 

3. Práticas Transversais em Língua Portuguesa  
Visando definir as formas de abordagem do meio ambiente nas aulas de 

Língua Portuguesa, rompendo-se com a inércia das tradicionais aulas de 

língua materna, deve-se atentar para o fato de que 
  
um projeto inovador para a escola pública deve ser 

inclusivo e integrador de todo tipo de alunos, seja qual for sua 

procedência social, seu “nível”, necessidades e expectativas 
educativas. É preciso ter um olho muito atento à realidade e 

outro voltado para a utopia; porque não há projeto sem sonho 

nem vontade de futuro. (CARBONELL, 2002, p. 81-82) 

 

Está-se ciente das imensas dificuldades existentes para a implantação 
de novas práticas de ensino nas escolas públicas, em parte em função de 
falta de recursos financeiros, como em razão da heterogeneidade de alunos 

em sala de aula. Misturam-se não apenas níveis sociais, como culturas 
diversas (religiões, etnias, filosofias de vida), além do fato de não ser de todo 

incomum a existência de alunos sem suporte familiar adequado, sofrendo 
abusos e negligências de todo gênero. 

Em geral, trabalhar a questão ambiental neste contexto não vem a ser 
uma tarefa simples. Mas declinar-se nas escusas mil existentes para a 
inércia não é admissível. Percebe-se ser preciso inovar, levando ensino de 

qualidade também aos alunos da rede pública, na esperança de que este seja 
agente transformador da realidade dos alunos. 
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Antunes (2005, p. 39-40) defende o uso do texto nas aulas de Língua 

Portuguesa. Para a autora, o texto é o ponto de convergência do ensino da 
língua, porque a finalidade de seu ensino é propiciar ao aluno meios de se 

comunicar. 
Barcelos (2005, p. 79), em posicionamento semelhante, aposta no 

trabalho da questão ambiental como texto, sendo uma alternativa 
pedagógica de educação ambiental. Assim, o problema ambiental seria 

analisado como se um texto fosse, aplicando-se a ele técnicas interpretativas 
utilizadas em texto literários. Afirma o autor: 

 
A “interpretação” de um problema ecológico como texto 

significa, nesta proposta, ir além de uma análise gramatical, 

semântica, sintática, de conteúdo ou de discurso do mesmo. 
Significa trabalhar com o texto buscado romper com seus 

limites clássicos e preestabelecidos. Isto não só é possível 

como se torna necessário, do ponto de vista de uma proposta 
pedagógica de características pós-modernas. (p. 90) 

 
Nesta perspectiva, é possível propor aos alunos, estruturadamente em 

uma sequência didática, a produção de texto argumentativo analisando os 
problemas ambientais de sua comunidade. Partindo-se da leitura à 
produção, trabalhar-se-iam textos diversos acerca do tema, construindo-se o 

subsídio para a futura produção. 
Para concluir o trabalho, uma possibilidade é a criação de um blog da 

turma, no qual seriam semanalmente publicadas as produções dos alunos, 
de forma que o trabalho extrapole os limites da sala de aula. 

Também é importante o estímulo ao debate em sala de aula, conforme 
aponta Freire (1996): 

 
Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria 

pergunta, o que se pretende com esta ou aquela pergunta em 

lugar da passividade em face das explicações discursivas do 

professor, espécies de respostas a perguntas que não foram 
feitas. (p. 95-96) 

 
Ao texto trazido cabe a instigação da curiosidade do aluno, causando 

polêmica, sendo transformador. Não adianta levar para a sala de aula temas 
já exaustivamente tratados em outras disciplinas, a exemplo da importância 
da reciclagem. Ora, não basta reciclar para salvar o planeta. A solução do 

problema socioambiental extrapola os limites da ação individual. Não basta 
questionar: “o que cada um pode fazer para salvar a Terra?”. 

Há de levar-se para a sala de aula questões mais complexas, 
acreditando-se na capacidade intelectual do aluno, o qual não é mero 

receptáculo do conhecimento. Parte do desinteresse dos jovens pela escola 
tem semente na “idiotização” do ensino. Não é possível, em uma sala de aula 
de oitava série, a atividade do dia em Língua Portuguesa ser “copiar a 

matéria do livro no caderno” para os alunos poderem “estudar em casa”. 
Melhor que isso seria aproveitar o tempo em sala de aula. Um aluno que não 

tem interesse pela aula, não vai estudar em casa. 
Neste sentido é a crítica de Giesta (2002): 
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A prática docente no cotidiano escolar tem se 

caracterizado pela transmissão de informações, pressionada 

pelo conteúdo programático a ser desenvolvido durante o ano 

letivo. Questionar o meio escolar, natural e social, assim como 
os procedimentos pedagógicos vigentes e se dispor a 

apresentar sugestões para a construção coletiva de propostas 
pedagógicas são difíceis de realizar na escola, pois, 

predominantemente, a cultura e o conceito mais difundido 
nesta instituição, é de que professores “sabem” e devem 

transmitir “seus conhecimentos” aos estudantes, que, por sua 

vez, devem “recebê-los” e demonstrar que os guardam na 
memória, para saírem bem nas avaliações feitas 

periodicamente. (p. 165-166) (grifo nosso) 

 

 
Como forma de racionalização do ensino, especialmente no que tange ao 

trabalho com educação ambiental, Genebaldo Freire Dias (2006) traz uma 
obra repleta de sugestões de ação. Em seu livro “Atividades 
interdisciplinares de educação ambiental”, o autor propõe, por exemplo, a 

atividade “vida urbana ou vida rural?” (p. 42-44). 
Nesta, aos alunos é proposto o trabalho em grupos, cada um com uma 

tarefa distinta. Enquanto um levanta as vantagens de morar na cidade, 
outro elenca as desvantagens. O mesmo em relação ao campo. Um outro 

grupo, ainda, serve como júri, elegendo qual ambiente traz maior qualidade 
de vida. 

Tal atividade se presta perfeitamente à aplicação em aulas de Língua 

Portuguesa. Pode ser realizado o trabalho prévio de textos sobre o assunto, 
além da pesquisa realizada pelos próprios alunos, eventualmente com 

entrevista de pessoas idosas que cresceram no campo e migraram para a 
cidade. É possível ainda a realização de um debate organizado em sala de 

aula, uma vez que as competências a serem trabalhadas pelas aulas de 
língua materna devem incluir a expressão oral. Finalmente, o trabalho pode 
ser concluído com a produção de textos pelos alunos, cada um apontando 

sua preferência: campo ou cidade. 
Giesta (2002), por sua vez, sugere histórias em quadrinhos como 

possibilidade de trabalhar mensagens ambientais. A autora analisou a 
revistinha do Chico Bento nº 81, de Maurício de Souza, publicada pela 

Editora Globo, a qual trouxe “mensagens importantes de preservação, 
recuperação ambiental e sustentabilidade” (p. 163). Tal prática presta-se ao 
trabalho com turmas de anos menos avançados, quando ainda não é 

possível o trabalho com textos mais complexos, como é o caso dos propostos 
anteriormente. 
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4.  Considerações 
 

O presente trabalho tentou propor algumas práticas de educação 
ambiental que podem ser desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa. O 

assunto não está, por óbvio, esgotado. Inúmeras são as alternativas de ação, 
cada qual mais adequada para um ou outro tipo turma, dependendo da 

idade, nível cultural e social encontrado.  
Aqui foi proposto o trabalho com o texto em sala de aula, uma vez que 

este é considerado como o principal meio de ação em Língua Portuguesa. 

Cabe abordar os temas ambientais sem deixar de lado os objetivos principais 
da disciplina, que são o desenvolvimento de competências comunicativas e 

críticas dos alunos. O estudante de língua materna deve ser capaz de 
expressar-se de forma adequada diante de qualquer situação, tanto escrita 

quanto verbalmente. 
Destarte, aliam-se a Educação Ambiental e o português, uma vez que 

através do desenvolvimento de questões complexas em sala de aula é 

desenvolvido o senso crítico do aluno. Isto culmina no desenvolvimento de 
sua capacidade de expressar seu posicionamento perante os problemas 

socioambientais de sua comunidade e do mundo. 
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