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Introdução

A civilização da qual somos parte tem-nos apresentado a 
natureza como algo separado de nós. Forjou em nossas mentes 
uma concepção de mundo onde os fatos, os fenômenos, a 
existência, se apresentam de forma fragmentada, desconexa, cuja 
conseqüência é a angústia, a incompreensão da totalidade, o 
medo, o sofrimento. Por isso existe a interdisciplinaridade que 
se mostra fundamentada na intersubjetividade, tornando-se 
presente através da linguagem como forma de comunicação e 
expressão humana. Logo, a interdisciplinaridade pode ser 
compreendida como sendo um ato de troca, de reciprocidade 
entre as disciplinas ou ciências – ou melhor, de áreas de 
conhecimento [1].

A escola apresenta-se como uma instituição social em que a 
aprendizagem deve fazer parte no dia-a-dia auxiliando os alunos 
a intervir nos fenômenos sociais e culturais, também deve 
oferecer uma formação e informação aos educandos [2]. Para tal 
é necessário que o ensino vise uma aprendizagem de caráter 
inovador, contextualizado, questionador, crítico, ético, reflexivo, 
aplicável interdisciplinar e integrando comunidade e escola [3].

Dessa forma percebe-se que o objetivo do ensino de ciências 
naturais seria o colaborador para a compreensão do mundo e 
suas transformações situando o homem como indivíduo 
participativo e parte integrante do universo [4].

O ensino de ciências deve reconhecer a real possibilidade de 
entender o conhecimento científico e a sua importância na 
formação dos alunos, uma vez que ele contribui efetivamente 
para a ampliação da capacidade de compreensão e atuação no 
mundo em que vivemos [3], assim se tornando cidadãos críticos 
frentes aos fenômenos naturais.

A ausência de críticas a um discurso e a uma racionalidade 
fragmentários que desagregam e rompem laços – traduzidos por 
uma visão de mundo cientificista, antropocentrista, 
individualista, consumista – pode vir a comprometer o exercício 
pleno de uma cidadania ativa de educadores e educandos, 
aspecto esse relevante para uma prática diferenciada, 
característica que funda e dá sustentação a uma educação 
ambiental crítica [5].

Desde que as questões ambientais passaram a ganhar peso nas 
preocupações mundiais, às relações entre o modelo de 

desenvolvimento – o que constitui a sociedade urbano-industrial 
contemporânea – e o meio ambiente vêm sendo profundamente 
questionadas [5].

Este trabalho tem o propósito de analisar o conhecimento 
interdisciplinar de alunos de escolas públicas estaduais a 
respeito do meio ambiente (M.A), identificando como eles 
entendem o seu papel como indivíduos ativos no processo de 
manutenção da vida nos ecossistema naturais e saber se esses 
sujeitos são politicamente conscientes de suas ações de cidadãos 
em preservar a natureza.

Material e métodos

Foram realizadas visitas em quatros diferentes escolas 
públicas do ensino médio em Recife - PE, em diferentes turmas 
de 3º ano e efetuado um questionamento a 100 alunos com nove 
questões de múltiplas escolhas sobre o tema abordado nesse 
trabalho, realizou-se uma breve revisão bibliográfica sobre 
interdisciplinaridade envolvendo cidadania e meio ambiente.

Resultados

Foi indagado aos alunos sobre o que eles entendem por meio 
ambiente, 22% disseram que é o mesmo que a definição de área 
ou que é uma área onde vivem os gêneros de animais, os demais 
acertaram a definição correta; quando perguntados o que 
diferencia um animal racional do irracional, apenas 64% 
acertaram e os outros erraram afirmando que os racionais agem 
por instinto ou são racionais por estarem no topo da cadeia 
alimentar; foram interrogados se o homem é racional ou 
irracional, somente 76% responderam corretamente; outra foi: 
‘apesar de agirem pó instinto, os animais irracionais agem 
positivamente para manutenção da vida nos ecossistema 
naturais?’, 81% disseram sim, 5% afirmaram que não, 12% não
saberem; a quinta questão foi: Os meio de populares de 
comunicação divulgam a importância da preservação dom meio 
ambiente?, 88% constataram que sim, questionou-se no sexto 
quesito: apesar da consciência ambiental propagada pelos meios 
de comunicação, o homem continua degradando o planeta terra 
por interesse próprio?, 92% acham que sim; outra colocação  
foi: e você age positivamente para manutenção do meio 



ambiente? 78 % disseram muito que pouco, 3% afirmam que 
não e 17% dizem que sim; sobre os livros didáticos foi 
indagado: a literatura que você usa na escola aborda temas 
relacionados à cidadania e meio ambiente?, 72% dizem que sim, 
porém quantitativamente pouco, 24% afirmam que muito e 4% 
disseram que nas suas não constam o tema; a ultima 
interrogativa: qual o fator mais relevante para o combate a 
degradação ambiental?, 55% acreditam que é a implantação de 
leis específica, 26% optam pelas políticas públicas que integrem 
setores de educação, economia e a sociedade como um todo, 8% 
citaram a TV, 11% acreditam que livros e jornais são os 
principais fatores.     

Discussão

Dentre os entrevistados, 63% sabem definir bem o termo 
Meio Ambiente, destes, quase metade não sabe diferenciar um 
animal racional de um irracional, isto denota pouco 
conhecimento sobre temas básicos em ecologia, dos que 
possuem bom conhecimento introdutório ao tema, 53,5% 
afirmaram que os livros didáticos utilizados nas escolas em que 
estudam, abordam pouco ou não tratam sobre cidadania e meio 
ambiente, deste grupo, pouco mais da metade, são consciente de 
que o fator mais importante ao combate a degradação ambiental 
é a ação das políticas públicas que integrem setores da educação, 
economia e a sociedade como um todo, porém, 51,5% ainda 
afirmam que para combater esse problema seria melhor a criação 
de leis ambientais, demonstrando que desconhecem as que já 
existem.

Foi constatado que alguns alunos precisam atentam para o 
tema em questão, pois estão fora do que seria esperado para o 
nível médio de educação, em outros, averiguou-se que apesar de 
saberem a importância dos ecossistemas, não agem 
positivamente para manutenção da vida na terra. Espera-se que 
esse trabalho seja mais um veículo de alerta para a sociedade em 
geral.       
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