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A CANOA 
 
 
Em um largo rio, de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas 
de um lado para o outro. 
Em uma das viagens, iam um advogado e uma professora.  
Como quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro: 
– Companheiro, você entende de leis? 
– Não, respondeu o barqueiro. 
E o advogado, compadecido: – É uma pena, você perdeu metade da vida. 
A professora, muito social, entra na conversa: 
– Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? 
– Também não, respondeu o barqueiro. 
– Que pena! Condói-se a mesma. – Você perdeu metade de sua vida! 
Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco. 
O barqueiro, preocupado, pergunta: 
 – Vocês sabem nadar? 
– Não! Responderam o advogado e a professora, rapidamente. 
– Então… disse o barqueiro… é uma pena. – vocês perderam toda a vida! 
 
 
 
“Não há saber maior ou menor. Há saberes diferentes”. 

 

(Paulo Freire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa configura-se um estudo sobre a temática Educação Ambiental, cujo 

objetivo principal é investigar as concepções e práticas em Educação Ambiental de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em escola pública e privada, 

no município de Ceará-Mirim/RN. Para tanto, procurou-se realizar um estudo 

explicativo/descritivo utilizando como aporte a teoria da ação dialógica (FREIRE, 

1987). A pesquisa é de natureza qualitativa e a coleta de dados se constitui através 

de levantamento bibliográfico sobre o percurso histórico da Educação Ambiental. 

Como recurso metodológico, foi realizada a técnica de Grupo Focal com docentes 

das escolas envolvidas, bem como foram aplicados questionários com professores e 

equipe pedagógica dessas escolas. Os resultados apontam que a percepção do 

termo Educação Ambiental e seus correlatos, definidos pelos docentes, diretores e 

equipe pedagógica, relaciona-se principalmente à corrente 

conservacionista/recursista. Quanto aos docentes, foi ainda possível constatar que 

suas concepções e práticas são de natureza comportamental e baseiam-se na 

resolução de problemas de modo pragmático, visto que o desenvolvimento de 

atividades em Educação Ambiental limita-se aos projetos didáticos e atividades 

esporádicas em sala de aula. Diante desses dados, constatamos a necessidade de 

se trabalhar intensamente com os docentes na perspectiva de sensibilizá-los no que 

diz respeito à superação das visões ingênuas e da reorientação das práticas em 

Educação Ambiental. Conclui-se que a busca por novos direcionamentos em torno 

do equilíbrio homem e natureza somente será possível mediante estratégias críticas 

no processo de ensino e aprendizagem, o que sugere não apenas a aquisição de 

conhecimento acerca de temas ambientais, mas a compreensão desses enquanto 

ferramenta estratégica indispensável na construção de cidadãos críticos, uma vez 

que é considerado um dos caminhos viáveis por aspirar mudanças da percepção 

ambiental na sociedade atual.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Concepções de Educação Ambiental. Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Esta disertación configura un estudio acerca de la temática de la Educación 

Ambiental, cuyo objetivo principal fue investigar las concepciones y prácticas en 

Educación Ambiental de profesores de los años iniciales de la enseñanza elemental 

en escuela, pública y privada, en el municipio de Ceará-Mirim - RN. Para tal, fue 

procurado realizar un estudio explicativo/descriptivo utilizando como aporte la teoría 

de la acción dialógica (FREIRE, 1987). La investigación es de base cualitativa y la 

coleta de datos si constituiu a través de un levantamiento bibliográfico sobre los 

antecedentes históricos de la Educación Ambiental, se realizó la técnica de Grupo 

Focal con los docentes de las escuelas involucradas, bien como una aplicación de 

cuestionarios con los profesores, directores y el equipo pedagógica de las escuelas. 

Los resultados indican que la percepción de los términos Educación Ambiental y sus 

análogos, definida por los docentes, directores e equipo pedagógico, pertenecen 

principalmente a la cadena conservacionista/recursista. Para los profesores aún fue 

posible constatar que sus concepciones y prácticas son de naturaleza 

comportamental y se apoyan en la resolución de los problemas de modo pragmático, 

visto que el desarrollo de las actividades en Educación Ambiental se limita a los 

proyectos didácticos y actividades esporádicas en la sala de aula. Delante de esos 

datos constatamos la necesidad de trabajar intensamente con los docentes en la 

perspectiva de sensibilizarlos con respeto a la superación de las visiones ingenuas e 

de la reorientación de las prácticas en Educación Ambiental. La búsqueda por 

nuevos direccionamientos en retorno del equilibrio hombre y naturaleza sólo será 

posible mediante estrategias críticas en el proceso de aprendizaje, lo que sugiere no 

sólo la adquisición del conocimiento acerca de los temas ambientales, pero la 

comprensión de esos en cuanto herramienta estratégica imprescindible en la 

construcción del ciudadano crítico, una vez que es considerado uno de los caminos 

viables por aspirar cambios de la percepción ambiental en la sociedad actual. 

 

Palabras-llaves: Educación Ambiental. Concepciones de Educación Ambiental. 

Años Iniciales de la Enseñanza Fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O atual modelo de desenvolvimento econômico, baseado no acúmulo de 

riquezas e manipulação desordenada dos recursos naturais, tem impulsionado um 

quadro de crise ambiental jamais visto em sociedade atual.  

 Apesar de o cenário não ser dos mais animadores, não se pode negar que 

existe uma preocupação moral com o Meio Ambiente (MA), uma vez que, ao destruir 

a natureza, o homem também destrói um componente essencial para sua 

sobrevivência. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Meio Ambiente e 

Saúde (BRASIL, 2001a), a questão ambiental vem sendo considerada como cada 

vez mais urgente e importante para a sociedade, tendo em vista que o futuro da 

humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem 

dos recursos naturais disponíveis. Nessa perspectiva, um dos lugares favoráveis à 

concretização de ações voltadas para a Educação Ambiental (EA) é a escola. 

  A escola, enquanto ambiente privilegiado de reprodução das regras de 

convívio social, também tem como função conscientizar o educando a viver 

harmoniosamente com o MA, visto que “pode transformar-se no espaço em que o 

aluno terá condições de analisar a natureza em um contexto entrelaçado de práticas 

sociais, parte componente de uma realidade mais complexa e multifacetada” 

(JACOBI, 2003, p. 198).  

 Dentro da proposta de EA, a escola deve procurar sensibilizar os futuros 

cidadãos brasileiros a agir de modo responsável, tendo em vista o trabalho com 

atitudes e valores na perspectiva de uma convivência equilibrada com o MA, 

auxiliando-os no desenvolvimento de comportamentos “ambientalmente corretos” 

através da análise crítica dos princípios que têm levado à destruição inconsequente 

dos recursos naturais (BRASIL, 2001a).    

 Ao permitir a construção de conhecimentos socialmente elaborados, a 

educação surge como instrumento de fortalecimento de uma sociedade democrática. 

Contudo, esse entendimento não deve ficar restrito ao ambiente formal de ensino, 

mas estar presente nos espaços não formais.   

 Segundo a UNESCO, a educação é um direito essencial do ser humano e 

elemento fundamental para o exercício de sua cidadania. Nesse cenário, 
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reconhecemos o papel da criticidade na viabilização de um debate autêntico 

referente à discussão da questão ambiental nas escolas enquanto ação educativa. 

Para tanto, é indispensável uma análise da conjuntura para elaborar limites e 

estratégias de atuação em um cenário às vezes marcado por elementos 

contraditórios no qual, por exemplo, “muitas crianças têm concluído sua 

escolarização sem estarem plenamente alfabetizadas” (BRASIL, 2012, p. 5). 

 Não podemos desconsiderar o papel social da escola, uma vez que tem sido 

historicamente o espaço indicado para a discussão e aprendizado de vários temas 

urgentes e da atualidade, o que contribui para a sua importância na formação dos 

cidadãos. É um ambiente que deve estar sempre aberto aos conhecimentos, 

inquietações e propostas de sua época (REIGOTA, 2011).    

 Sollér e Coll (2006, p. 18) apontam que “a educação escolar promove o 

desenvolvimento na medida em que promove a atividade mental construtiva do 

aluno, responsável por transformá-lo em uma pessoa única, irrepetível, no contexto 

de um grupo social determinado”. Nesse sentido, o docente deve estabelecer uma 

relação entre os componentes curriculares e a experiência social que os alunos 

possuem, contextualizando os conteúdos para aproximá-los do seu cotidiano.   

 A necessidade de incorporação da temática ambiental na esfera educativa 

possibilitou o estabelecimento de iniciativas voltadas para os diferentes aspectos 

das relações entre homem e natureza. Os importantes movimentos e práticas sociais 

no âmbito da legislação e na esfera educativa têm marcado a inserção da temática 

ambiental no currículo escolar nas últimas décadas no Brasil e no mundo 

(CARVALHO, 2012).      

 Nessa perspectiva, a EA vem sendo valorizada como ação educativa que 

deveria estar presente no cotidiano escolar, de forma transversal e interdisciplinar, 

articulando o conjunto de saberes, formação de atitudes e sensibilidade ambiental. 

Enquanto ambiente de formação de aprendizagem social e individual, a escola traz 

consigo forte potencial para alimentar uma de suas principais aspirações, a 

constituição de uma atitude ecológica nos cidadãos, ao mesmo tempo que se 

configura como mediação por meio da qual o ideal de sujeito ecológico vai se 

transformando em experiências concretas (CARVALHO, 2012). 

 Foi nesse cenário marcado por controvérsias que o interesse por este 

estudo emergiu de forma significativa. Partiu, a princípio, de uma inquietude 

profissional da própria pesquisadora, pois enquanto professora dos anos iniciais do 
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Ensino Fundamental tem evidenciado poucas iniciativas relacionadas ao trabalho 

com elementos da EA em seu ambiente de trabalho e demais espaços de convívio 

social, sendo eles de formação continuada ou em serviço.   

 Outro aspecto relevante que motivou a escolha dessa temática foi a leitura 

de artigos e livros provenientes da área que instigaram a investigação das 

concepções sobre EA de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. É 

apontado pela literatura (VALENTIN; SANTANA, 2010; GUIMARÃES, 2004; 

CARVALHO, 2012; LOUREIRO, 2004a; JACOBI, 2003; MEDINA, 2001; REIGOTA, 

2011) que as concepções estruturam o significado que damos a EA e às formas de 

atuação que empreendemos a partir delas.  

 Nessa perspectiva, os docentes devem estar cada vez mais preparados para 

reelaborar as informações que recebem, incluindo, dentre elas, as ambientais, a fim 

de poderem transmitir e decodificar para os alunos a expressão dos significados 

sobre o meio ambiente e a ecologia nas suas múltiplas determinações e 

intersecções (JACOBI, 2003).  

Além disso, para trabalhar a EA é necessário que o professor tenha 

entendimento e clareza sobre as inter-relações entre meio natural, econômico, social 

e cultural, compreendendo seus conceitos, objetivos e correntes (MEDINA, 2001). 

Nesse sentido, é de fundamental importância apreender as concepções 

acerca da EA dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez 

que a forma de ver o mundo, de pensar e de agir possui um papel determinante na 

orientação do pensamento e das ações educativas dentro e fora da sala de aula.    

Com base no que foi mencionado, esta pesquisa foi conduzida na perspectiva 

de investigar a seguinte questão de estudo: estariam os professores polivalentes 

aptos para abordarem elementos da EA nos anos iniciais no Ensino Fundamental, 

percebendo toda a dimensão crítica inerente ao processo, bem como o foco na 

mudança de valores?  

 Pretendeu-se por meio desta investigação conhecer as concepções sobre 

EA apresentadas por docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental I e as 

implicações dessas concepções na atribuição de valores quanto à inserção da 

temática ambiental na escola.  

 Para tanto, elegemos como objetivos específicos: realizar um levantamento 

bibliográfico sobre Educação Ambiental na literatura da área; conhecer as 

concepções sobre Educação Ambiental de professores, gestores e coordenadores 



16 
 

de escolas da cidade de Ceará-Mirim/RN; discutir as concepções sobre Educação 

Ambiental dos docentes à luz da literatura. 

Para um melhor entendimento, esta produção acadêmica encontra-se 

estruturada da seguinte forma. No primeiro capítulo, intitulado “A Educação 

Ambiental”, abordamos brevemente o percurso histórico e a emergência da EA no 

mundo contemporâneo, as políticas públicas voltadas para a EA no Brasil e como 

elas vêm sendo configuradas no âmbito formal, além da abordagem de aspectos 

relativos a diferentes correntes de Educação Ambiental.  

 No segundo capítulo, denominado “Contexto da Pesquisa”, destacamos o 

lócus da pesquisa. A localização e as principais características socioeconômicas do 

município de Ceará-Mirim, onde a pesquisa foi realizada, passando também pelas 

escolas contempladas para tal investigação.   

 No terceiro capítulo, com o título “Percurso Metodológico”, apresentamos as 

razões para a pesquisa, o perfil dos sujeitos participantes, bem como a metodologia 

e os instrumentos usados para a coleta dos dados. 

 O quarto capítulo traz os “Resultados da Pesquisa”. Nele, discutimos os 

resultados da pesquisa empírica realizada com 20 profissionais de educação em 

escolas da rede pública e privada de Ceará-Mirim com base na operacionalização 

do questionário e da técnica de Grupo Focal. 

 No quinto capítulo, intitulado “Diálogos possíveis: reflexões críticas entre 

teoria e os resultados da pesquisa”, teceremos algumas considerações sobre o 

estudo, as concepções de Educação Ambiental evidenciadas pelos participantes e 

os impactos dessas concepções na prática pedagógica dentro do espaço escolar, a 

falta de abordagens mais fundamentadas a respeito das temáticas ambientais, as 

limitações e a necessidade de formação permanente. 
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2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Nesta seção, apresentaremos um breve percurso histórico da Educação 

Ambiental (EA). Para tanto, descreveremos esse caminho na forma de uma síntese 

histórica, buscando destacar os principais acontecimentos que permearam a 

configuração do que atualmente conhecemos por Educação Ambiental.   

 

2.1 Percurso histórico da Educação Ambiental  

 

O avanço do modelo de desenvolvimento econômico e social na sociedade 

moderna fez com que as preocupações relativas às questões ambientais 

ganhassem proporções significativas nas últimas décadas. Ao mesmo tempo que se 

multiplicou em muitas vezes o poder de ação humana, o critério de sustentabilidade 

não tem sido suficientemente utilizado. Como consequência, a maioria das 

interferências tem se mostrado extremamente prejudiciais para a manutenção do 

equilíbrio ambiental e para a sobrevivência dos seres humanos (BRASIL, 1998).    

As diferentes dimensões, sejam elas econômica, política, social e ética, 

passaram a fomentar relações ainda mais controversas entre educação e meio 

ambiente, cujo efeito é evidenciado numa preocupação generalizada sobre a 

gravidade da crise ambiental.  

Segundo Cunha (2009, p. 56), 

 

há muito tempo existem preocupações acerca de como analisar, 
solucionar e prevenir problemas inerentes à dinâmica ambiental. 
Entretanto, é somente no contexto contemporâneo que tais 
preocupações ganham, progressivamente, maior projeção, forçando-
nos a reconhecer que vivemos uma crise ambiental sem 
precedentes.   
 

 
Os diversos meios de comunicação destacam os impactos ambientais em 

grandes proporções, tanto numa escala global (destruição da camada de ozônio, 

efeito estufa, aquecimento global etc.) quanto local (incêndios florestais, seca, 

extinção das espécies, chuva ácida etc.). Nesse contexto, a questão ambiental exige 

na sua abordagem a construção de ações diferenciadas que perpassam por 

profundas transformações de concepção de mundo, de consumo, de poder, de bem-
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estar e de sustentabilidade, de novos valores individuais e coletivos em nível local, 

nacional e planetário (SABIÁ, 1998).  

Nesse sentido, concordamos com Dias (2004) ao mencionar que é importante 

revisitarmos a cronografia da EA, visto que reúne uma sequência de ocorrências que 

contribuíram para moldar, de alguma forma, as nossas notícias, os nossos 

paradigmas, uma vez que estes modificaram a realidade socioambiental vigente. A 

reflexão sobre esses diferentes acontecimentos torna-se relevante, na medida em 

que propicia a compreensão de um conjunto de projeções desenvolvidas pelas 

instituições governamentais e não governamentais, no que diz respeito à 

problemática ambiental, no contexto nacional e internacional. 

É fato que não é de hoje que a temática ambiental vem sendo discutida no 

cenário local e mundial. O novo modelo de desenvolvimento econômico, centrado no 

acúmulo de riquezas em detrimento da manutenção dos recursos humanos e 

naturais disponíveis, fez com que surgissem algumas manifestações e movimentos 

que refletiam a consciência de uma parcela da população sobre o perigo que a 

humanidade corre ao provocar tamanha devastação ao meio ambiente (BRASIL, 

2001a). 

Com base em Grün (1996), para compreendermos o surgimento da Educação 

Ambiental, é necessário considerarmos a reconstituição de um processo 

denominado de “ecologização” das sociedades. Esse processo, por sua vez, 

emergiu da propagação dos efeitos negativos da conquista pelo homem do poder de 

destruição total de si próprio e de todas as espécies sobre a Terra. Tal autor cita os 

impactos gerados pelo lançamento de bombas atômicas sobre as populações civis 

de Hiroshima e Nagasaki, em 1945.   

Até a década de 1950, praticamente não havia nenhuma preocupação 

significativa com os efeitos ambientais ocasionados pelo modelo de 

desenvolvimento capitalista. Somente em 1952, ocorreu uma maior sensibilização 

quanto aos problemas ambientais, uma vez que a poluição atmosférica atingiu níveis 

elevados nas grandes metrópoles. Outro exemplo clássico desse problema é 

exposto por Dias (2004), ao se referir à grande catástrofe ambiental, ocorrida em 

Londres, quando o ar poluído provocou a morte de, aproximadamente, 1600 

pessoas.   

Além disso, a ética antropocêntrica pela qual a sociedade estava sendo 

regida já não conseguia combater os novos problemas marcados por sua 
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complexidade. Foi então que a relação estabelecida entre homem e natureza tornou-

se um assunto urgente na sociedade moderna, contribuindo para o surgimento de 

uma ação educativa cada vez mais preocupada com os conhecimentos relativos às 

problemáticas ambientais (DIAS, 2004). 

Diante da aquisição, pelos seres humanos, da autoconsciência da 

possibilidade de destruição completa do planeta, o ambientalismo chegava, nos 

anos 1960, questionando uma série de valores da sociedade capitalista. Nesse 

momento, foram instauradas algumas das muitas bandeiras, como, por exemplo, a 

proteção da natureza, o não consumismo, a autonomia, o pacifismo por aqueles que 

começavam a ser chamados de “ecologistas” (GRÜN, 1996).  

É importante ressaltar que anteriormente a esses eventos o botânico e 

sociólogo britânico Patrick Geddes foi considerado como o pai da Educação 

Ambiental. Por meio de reflexões sobre o processo de urbanização, decorrente da 

Revolução Industrial, ele já relatava, mesmo que de forma implícita, a preocupação 

com os efeitos do novo modelo econômico e suas consequências para o meio 

ambiente (DIAS, 2004).  

Reconhecido por seu pensamento inovador nos campos do planejamento 

urbano e educação, tal estudioso não imaginava quanto tempo ainda iria demorar 

para que a educação incorporasse as suas ideias nos processos escolares. Já no 

final do século XIX, ele não concordava com os caminhos que a escola trilhava, 

deslocando o educando do seu mundo natural e colocando-o num mundo de 

conhecimentos fragmentados e desconectados da sua realidade (DIAS, 2004). 

Os acontecimentos aqui mencionados resultaram em críticas no âmbito 

educacional, principalmente à educação tradicional, cuja preocupação maior estava 

centrada na formação da racionalidade técnica dos indivíduos para o mundo do 

trabalho. Essa visão atuava como forma de consolidação e manutenção da 

hegemonia, possibilitando a reprodução da sociedade e seu modo de produção de 

acordo com os interesses dominantes (GUIMARÃES, 2004).  

Após a segunda guerra mundial, intensificou-se a percepção de que o futuro 

da humanidade poderia sofrer consequências graves, com o acelerado avanço 

ocupacional e o uso exagerado dos recursos naturais sem o devido conhecimento 

das implicações que esse desordenamento geraria para a sua própria sobrevivência. 

Houve um despertar da população mundial, sobretudo, dos países desenvolvidos, 

para os sinais de uma possível crise ambiental.  
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Com base nessa constatação, vários movimentos em defesa do meio 

ambiente foram estabelecidos, tendo por intuito a diminuição do acelerado ritmo de 

destruição dos recursos naturais ainda preservados e a busca de alternativas que 

conciliem, na prática, a conservação da natureza com a qualidade de vida das 

populações que dela dependem (BRASIL, 2001a).         

Além dos movimentos ecológicos, é válido ressaltarmos algumas ações 

desencadeadas por organizações governamentais e não governamentais no que diz 

respeito ao reconhecimento da EA enquanto tema relevante para a humanidade. 

Essa abordagem é significante, na medida em que nos possibilita uma visão geral 

dos planos de ações firmados e uma melhor compreensão das políticas públicas 

estabelecidas no decorrer dos anos, em nível internacional e nacional. 

 Um dos primeiros registros de que se tem conhecimento sobre a utilização do 

termo Educação Ambiental foi observado em 1965, num encontro para discussões 

da problemática na Grã-Bretanha. Na ocasião, aceitava-se que essa temática 

devesse se tornar uma parte indispensável da educação de todos os cidadãos e 

deixasse de ser vista essencialmente como conservação ou ecologia aplicada, cujo 

veículo seria a biologia. Nesse período, obras importantes foram produzidas por 

ambientalistas com foco nos desequilíbrios ambientais provocados pelos diferentes 

entes abstratos, o “homem” e a “civilização” (DIAS, 2004).  

No decorrer do ano de 1968, um grupo de especialistas de várias áreas 

reunidos no chamado Clube de Roma fez uma alerta para os riscos de um 

crescimento contínuo baseado em recursos naturais esgotáveis. Vários sinais de 

protestos foram evidenciados em países da Europa, África e Ásia, com o intuito de 

alertar para a melhoria das condições de vida. Esse fato gerou observação oficial da 

necessidade de uma abordagem global para a busca de soluções contra o 

agravamento dos problemas ambientais.   

O relatório “Limites do Crescimento”, publicado em 1972 pelo Clube de Roma, 

teve o mérito de conscientizar a sociedade sobre a busca incessante pelo 

crescimento sem levar em conta os níveis de exploração no planeta. Tal documento 

assinala que os modelos de desenvolvimento econômico adotados demonstram que 

o crescente consumo geral levaria a humanidade a um limite de crescimento, 

possivelmente a um colapso (DIAS, 2004). 

Na década de 1970, o homem passa a ser considerado como peça-chave do 

processo de conservação ambiental, nesse sentido, a Educação Ambiental vai 
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sendo compreendida de forma mais abrangente (BRASIL, 2001a). Segundo os 

PCNs – Meio Ambiente e Saúde, “só na década de 1970 o termo ‘ecologia’ passa a 

ser conhecido do grande público. Com frequência, porém, ele é usado com outros 

sentidos e até como sinônimo de Meio Ambiente” (BRASIL, 2001a, p. 20).  

 O surgimento da área de conhecimento denominada de Ecologia trouxe 

novas compreensões sobre as problemáticas ambientais. Percebida como um novo 

ramo das Ciências Naturais, seu estudo passa a sugerir novos campos de 

conhecimento, como, por exemplo, a ecologia humana e a economia ecológica. O 

entendimento de que a destruição de um único elemento num ecossistema traria 

consequências nocivas ao equilíbrio da vida no planeta fez com que ações 

desenvolvidas por essa área de conhecimento fossem destinadas à preservação de 

grandes áreas de ecossistemas, ainda intactas da exploração do homem (BRASIL, 

2001a). 

Vale salientar que até então as discussões regidas pelos movimentos 

ambientalistas ainda estavam essencialmente ligadas à questão da preservação de 

ambientes naturais e dos seus sistemas de vida. Segundo Rodrigues (2008, p. 54), 

“os espaços não transformados pela ação antrópica passam a ser valorizados e a 

vida nas cidades começa a ser criticada devido à poluição e ao crescimento 

populacional e urbano”.  

Os relatos mencionados tiveram relevância para o desenvolvimento dos 

estudos ambientais, mas os rumos da EA começam a ser realmente definidos a 

partir da I Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia.  

Constituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Conferência 

alertou os países sobre as consequências da degradação do MA para a 

humanidade. Nessa ocasião, foram criados inúmeros programas, como, por 

exemplo, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP), para viabilizar 

o consenso obtido na Conferência. Além disso, foi apresentada ao mundo, por meio 

da recomendação 96 da Declaração de Estocolmo, a “importância estratégica” da 

Educação Ambiental na busca pela qualidade de vida (GRÜN, 1996).  

A Conferência buscou evidenciar o caráter global das questões ambientais, 

não fazendo distinção entre países pobres e ricos, bem como propôs modificações 

nos programas educacionais tendo em vista a prática do desenvolvimento 

sustentável através de princípios comuns que serviriam de inspiração e orientação 
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para a humanidade na preservação e melhoria do ambiente humano. Nesse 

momento, a EA e sua relação com a educação ganharam status de assunto oficial 

para a ONU e em projeção mundial (LOUREIRO, 2004a). 

Esse fato não deixou a conferência isenta de críticas quanto aos seus 

propósitos, uma vez que “os países em desenvolvimento acusavam os países 

industrializados de quererem limitar seus programas de desenvolvimento, usando as 

políticas de controle de poluição como meio para inibir a sua capacidade de 

competição no mercado internacional” (DIAS, 2004, p. 79).  

Para Jacobi (2003, p. 193), a Conferência de Estocolmo  

 

tem como pressuposto a existência de sustentabilidade social, 
econômica e ecológica. Estas dimensões explicitam a necessidade 
de tornar compatível a melhoria nos níveis e qualidade de vida com a 
preservação ambiental. Surge para dar uma resposta à necessidade 
de harmonizar os processos ambientais com os socioeconômicos, 
maximizando a produção dos ecossistemas para favorecer as 
necessidades humanas presentes e futuras. 

 

Em 1975, realizou-se em Belgrado (na então Iugoslávia) o Seminário 

Internacional de Educação Ambiental, no qual se originou o primeiro documento 

histórico na evolução do ambientalismo. Tal documento ficou conhecido como Carta 

de Belgrado e teve como uma de suas recomendações a incorporação prática da EA 

na educação escolar. Com a elaboração de princípios e orientações para um 

programa internacional, o seminário sugeria que a EA deveria ser contínua, 

multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses 

nacionais. Nesse momento, foi criado o Programa Internacional de Educação 

Ambiental (PIEA) (DIAS, 2004).   

Ainda sobre o evento, Loureiro (2004a, p. 70) afirma:  

 

O grande mérito desse seminário, apesar de revelar um certo 
economicismo liberal, foi reforçar a necessidade de uma nova ética 
global e ecológica, vinculada aos processos de erradicação de 
problemas como fome, miséria, analfabetismo, poluição, degradação 
dos bens naturais e exploração humana, por meio de um novo 
modelo de desenvolvimento e do entendimento de que tais 
problemas estão estruturalmente relacionados. Para isso, enfatizou-
se a Educação Ambiental como processo educativo amplo, formal ou 
não, abarcando as dimensões políticas, culturais e sociais, capaz de 
gerar novos valores, atitudes e habilidades compatíveis com a 
sustentabilidade da vida no planeta. 
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Referindo-se aos recursos naturais, a Carta de Belgrado (apud DIAS, 2004, p. 

102) sugere: “Os recursos do mundo deveriam ser utilizados de um modo que 

beneficiasse toda a humanidade e proporcionasse a todos a possibilidade de 

aumento de qualidade de vida”.  

Nesse sentido, a EA deve ser compreendida como processo educativo amplo, 

formal ou não, capaz de gerar mudanças significativas no modo de agir e pensar dos 

cidadãos diante da utilização consciente dos elementos naturais disponíveis, 

despertando neles valores, atitudes e habilidades compatíveis com o pensamento 

sustentável.  

Com base nesse documento, uma nova ética global é recomendada:  

 

Uma ética que promova atitudes e comportamentos para os 
indivíduos e sociedades, que sejam consonantes com o lugar da 
humanidade dentro da biosfera; que reconheça e responda com 
sensibilidade às complexas e dinâmicas relações entre a 
humanidade e a natureza, e entre os povos. Mudanças significativas 
devem ocorrer em todas as nações do mundo para assegurar o tipo 
de desenvolvimento racional que será orientado por esta nova ideia 
global (Carta de Belgrado apud DIAS, 2004, p. 102). 

 
 

Quanto à educação, o documento estabelece: 

 

A reforma dos processos e sistemas educacionais é central para a 
constatação dessa nova ética de desenvolvimento e ordem 
econômica mundial. Governantes e planejadores podem ordenar 
mudanças e novas abordagens de desenvolvimento e podem 
melhorar as condições do mundo, mas tudo isso se constituíra em 
soluções de curto prazo se a juventude não receber um novo tipo de 
educação. Isto vai requerer um novo e produtivo relacionamento 
entre estudantes e professores, entre a escola e a comunidade, entre 
o sistema educacional e a sociedade (Carta de Belgrado apud DIAS, 
2004, p. 102). 

 

A Carta de Belgrado se constitui como um dos documentos mais lúcidos e 

importantes gerados nessa década, na medida em que estabelece uma proposta 

para um programa mundial de EA. 

A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em 

Tbilisi, em 1977, foi outro encontro de referência, até os dias atuais, em favor da EA. 

Organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), em parceria com o Programa de Meio Ambiente da ONU 
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(PNUMA), foi responsável pela elaboração de princípios, estratégias e ações 

orientadoras da EA que são adotados até a atualidade, no plano nacional e 

internacional.    

Segundo Loureiro (2004a, p. 71), a Conferência “aponta para uma Educação 

Ambiental como meio educativo pelo qual se podem compreender de modo 

articulado as dimensões ambiental e social, problematizar a realidade e buscar as 

raízes da crise civilizatória”.   

As discussões efetivadas nessa Conferência foram relevantes, visto que 

trouxeram à tona a necessidade de se estabelecer uma nova consciência sobre o 

valor da natureza. Nesse contexto, é de fundamental importância criar condições 

para o efetivo trabalho em EA nos diferentes segmentos sociais e níveis de 

formação, uma vez que impactos ambientais, provocados pelo uso desordenado dos 

recursos naturais pelo homem, expõem frequentemente as espécies a perigos que 

poderiam ser irreversíveis.          

Com base nas observações de Jacobi (2003, p. 190), 

 

a dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma 
questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo, 
potencializando o engajamento dos diversos sistemas de 
conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade 
universitária numa perspectiva interdisciplinar.  

 

Nesse cenário, a produção do conhecimento deve necessariamente pautar-se 

na inter-relação do meio natural com o social, no intuito de se obter uma análise dos 

determinantes dos processos, bem como do papel dos diferentes autores envolvidos 

e das formas de organização social que aumentam o poder das ações alternativas 

de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize o novo perfil de 

desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental (JACOBI, 2003). 

Aspectos que merecem destaque dentro das recomendações previstas no 

documento formulado pela Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental podem ser visualizados em sua Recomendação n. 1, nos itens c e d. Os 

seguintes enunciados discorrem sobre os objetivos e propósitos da EA, 

considerando os problemas que o MA impõe à sociedade contemporânea:  

 

[...] c - Um objetivo fundamental da educação ambiental é lograr que 
os indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa do 
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meio ambiente natural e do meio ambiente criado pelo homem, [...] e 
adquiram os conhecimentos, os valores, os comportamentos e as 
habilidades práticas para participar responsável e eficazmente da 
prevenção e solução dos problemas ambientais e da gestão da 
questão da qualidade do meio ambiente; 
 

 
d. [...] mostrar, com toda clareza, as interdependências econômicas, 
políticas e ecológicas do mundo moderno [...] contribuindo para o 
desenvolvimento de um espírito de responsabilidade e de 
solidariedade entre os países e as regiões, como fundamento de 
uma nova ordem internacional que garanta a conservação e a 
melhoria do meio ambiente; [...] (Carta de Belgrado apud DIAS, 2004, 
p. 102). 
 
 

Segundo o enfoque adotado na Conferência de Tbilisi, o meio ambiente é 

entendido como uma totalidade na qual se inserem os aspectos naturais e a 

dimensão das atividades humanas. Isso de certa forma pode ser visto como um 

avanço, embora o significado dessa totalidade seja bastante complexo.  

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela 

ONU em 1983, foi responsável pela elaboração do chamado Relatório Brundtlandt, 

lançado em 1987, no Congresso Internacional sobre Educação Ambiental, em 

Moscou na Rússia. Tal relatório defendeu pela primeira vez a ideia do 

“desenvolvimento sustentável”, indicando um ponto de reflexão no debate sobre o 

desenvolvimento econômico e as problemáticas ambientais.  

O documento apontou a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável 

e padrões de produção e consumo da época. Contudo, não sugeriu a estagnação do 

crescimento econômico, mas sua conciliação com as questões ambientais e sociais.  

Nessa ocasião, também foram ressaltadas a importância da formação de 

recursos humanos e a inclusão da dimensão ambiental nos currículos de todos os 

níveis de ensino. Analisar as conquistas e dificuldades encontradas pelos países no 

desenvolvimento da temática ambiental foi um dos focos desse encontro. 

Outro documento internacional de extrema importância é o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

elaborado pela sociedade civil planetária, no Fórum Global, durante a II Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 

1992.  

Nesse evento, cidadãos representando instituições de mais de 170 países 

assinaram o tratado reconhecendo o papel central da educação para a “construção 
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de um mundo mais socialmente justo e ecologicamente equilibrado” (BRASIL, 

2001a, p. 24).  

Tendo por intuito a análise da evolução das políticas de proteção ambiental, a 

Conferência Rio-92 estabeleceu alguns objetivos importantes, tais como: 

 

a) Examinar a situação ambiental do mundo e as mudanças ocorridas 
depois da conferência de Estocolmo; 

b) Identificar estratégias regionais e globais para ações apropriadas 
referentes às principais questões ambientais;  

c) Recomendar medidas a serem tomadas, nacional e 
internacionalmente, referentes à proteção ambiental através de política 
de desenvolvimento sustentável e da eliminação da pobreza nos 
países em desenvolvimento, entre outros; 

d) Promover o aperfeiçoamento da legislação ambiental internacional; 
e) Examinar estratégias de promoção do desenvolvimento sustentável e 

da eliminação da pobreza nos países em desenvolvimento, entre 
outros (DIAS, 2004, p. 50). 
 

 

O documento denominado Agenda 21, organizado pela conferência, constitui-

se como uma importante estratégia em defesa de uma sociedade mais sustentável. 

Ela estabelece compromissos e intenções para a preservação e melhoria da 

qualidade ambiental, visando à sustentabilidade da vida na Terra.   

Trata das dimensões econômicas e sociais, da conservação e manejo de 

recursos naturais, do fortalecimento da comunidade e de meios de implementação. 

Novas contribuições tendem a reforçar, ao menos no âmbito teórico, a articulação 

entre as questões ambientais e o processo de desenvolvimento a partir de princípios 

éticos (PINHEIRO, 2014).   

Outro evento bastante conhecido foi a Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, 

organizada pela UNESCO e pelo governo da Grécia em 1997. Por meio dessa 

conferência, organizações governamentais, intergovernamentais, não 

governamentais (ONGs) e da sociedade civil dos 83 países adotaram algumas 

iniciativas, considerando o que foi proposto na Conferência Intergovernamental 

sobre Educação Ambiental, bem como os temas colocados na Conferência Rio-92. 

Os eventos até aqui mencionados demonstram os principais episódios da 

evolução histórica da EA e as preocupações relativas à sua compreensão enquanto 

proposta de ação educativa integrada e permanente. Nesse sentido, é relevante 

considerar que a inserção de conteúdos, diretrizes e princípios norteadores de uma 



27 
 

efetiva prática pedagógica intensificou os trabalhos de reflexão, pesquisa e inovação 

a respeito da Educação Ambiental. 

 

2.2 Educação Ambiental como política pública no Brasil 

 

Sabe-se que, por um longo período, a conceitualização da Educação 

Ambiental nas diferentes esferas sociais resultou das experiências e práticas 

vivenciadas sob uma ética centrada na natureza, baseada numa visão naturalista-

conservacionista (DIAS, 2004).  

Infelizmente, o agravamento dos problemas ambientais mostrou uma nova 

realidade socioambiental, originando críticas à insustentabilidade do modelo de 

desenvolvimento vigente. Nesse momento, o estabelecimento de discussões 

resultou em fatores primordiais para o novo modelo a ser buscado, com base numa 

proposta de EA interdisciplinar centrada no desenvolvimento sustentável. 

A mobilização internacional estimulou conferências e seminários nacionais, 

bem como a adoção, por parte de outros países, de políticas e programas mediante 

os quais a Educação Ambiental passa a integrar as ações do governo. No Brasil, a 

EA aparece na legislação desde 1973, como atribuições da primeira Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (SEMA). A SEMA foi criada para atender as 

recomendações da Conferência de Estocolmo (1972), um dos marcos iniciais do 

debate ambiental em nível internacional (CARVALHO, 2012).  

Em meados das décadas 1980 e 1990, as discussões em torno da EA no 

Brasil se intensificam através da promulgação da Lei 6.983/81 – Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA). Essa lei é precursora da maior parte do que 

atualmente compõe o sistema brasileiro de gestão ambiental e estabelece em seus 

objetivos: a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana 

(BRASIL, 1981). 

Um aspecto interessante de ser mencionado, no âmbito do Brasil, foi a 

inserção de temas ambientais compatíveis com a realidade local, fato evidenciado 

através do Decreto n. 88.351/83 (BRASIL, 1983), que regulamenta o Parecer n. 

226/87 (BRASIL, 1987). 
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A legislação ambiental brasileira, por meio de seus decretos e leis, configura-

se para a comunidade em geral como um avançado mecanismo de participação, no 

que se refere a busca, proteção e melhoria da sua qualidade ambiental (DIAS, 

2004). Contudo, essa participação foi expressa com mais rigorosidade em ano 

posterior, na Constituição Federal, quando menciona no seu Artigo 225 uma citação 

fundamental acerca do meio ambiente: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).  

 

Ainda na Constituição, outro instrumento poderoso de ação comunitária é o 

Art. 5, inciso LXXIII, que estabelece: “Qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise a anular ato lesivo a patrimônio público ou de entidade de que 

o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural” (BRASIL, 1988).    

Embora houvesse uma sucinta preocupação em inserir a EA enquanto ação 

educativa no cenário educacional, somente depois de quase duas décadas da 

Conferência realizada em Tbilisi ficou claro que as iniciativas estabelecidas até 

então não passavam de ações esporádicas.  

A carência de informações básicas sobre EA era absoluta nesse período, o 

que ainda hoje pode ser visto quando muitos profissionais confundem ecologia com 

EA. Encontramos a resposta para esse problema nas palavras de Dias (2004, p. 73), 

ao mencionar:  

 

A falta de recursos instrucionais, notadamente livros didáticos 
especializados, constitui-se outro empecilho, aparentemente 
intransponível. Muitas publicações que chegam aos professores 
continuam impregnadas de uma visão preservacionista exclusiva, 
ingênua e desatualizada cientificamente. 
 

 
Com base nessa realidade, o governo brasileiro, através do Ministério da 

Educação (MEC) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), instituído em 

1989, elaborou uma proposta de divulgação de premissas básicas sobre a EA, 

dirigida a professores do Ensino Fundamental na forma de encartes.  
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Em 1992, na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

popularmente conhecida como Rio-92 ou Eco-92, houve grandes avanços para a 

sociedade brasileira quanto à questão ambiental. Nessa ocasião, foi estabelecido o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, um marco político 

para o projeto pedagógico da EA. Esse tratado está na base da formação da Rede 

Brasileira de Educação Ambiental (CARVALHO, 2012). 

No plano das ações, o MEC, visando concretizar as recomendações 

aprovadas na Conferência Rio-92, concentrou esforços para a implantação da EA 

nos sistemas de ensino, em todos os níveis e modalidades. Para tanto, instituiu um 

grupo de trabalho em caráter permanente, para também coordenar, apoiar, 

acompanhar, avaliar e orientar as ações, metas e estratégias em EA (DIAS, 2004).    

O Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global busca expressar o que os educadores de países de todos 

os continentes pensam em relação à EA (LOUREIRO, 2004b). O compromisso da 

sociedade civil para o desenvolvimento de um modelo mais humano de 

desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos foram alguns dos destaques 

das propostas promulgadas pela Conferência Rio-92 que repercutem até os dias 

atuais.   

Segundo Pinheiro (2014, p. 28), “a institucionalização da EA ocorreu 

prioritariamente por meio do sistema ambiental, não do educacional”. Tanto do ponto 

de vista simbólico e político quanto do institucional, foi do campo ambiental que a EA 

brasileira herdou a parte mais significativa de sua identidade e de suas realizações 

históricas. Felizmente, o Brasil já dispõe das ferramentas necessárias para 

estabelecer um ritmo mais intenso ao desenvolvimento do processo de Educação 

Ambiental, num nível nacional e local. Tornando-se objeto de um conjunto 

significativo de políticas públicas e da agenda de movimentos sociais, a EA se 

amplia no cenário brasileiro (Quadro 1).  
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     Quadro 1 – Principais políticas públicas para EA no Brasil desde a década de 1980 

Principais políticas públicas para EA no Brasil desde a década de 1980 
1984 – Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea). 
1988 – Inclusão da EA como direito de todos e dever do Estado no capítulo de 
meio ambiente da Constituição. 
1992 – Criação dos Núcleos de Educação Ambiental pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e dos Centros de 
Educação Ambiental pelo Ministério da educação (MEC). 
1994 – Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) pelo MEC 
e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
1997 – Elaboração dos Parâmetros Curriculares definidos pela Secretaria de 
Ensino Fundamental do MEC, em que “meio ambiente” é incluído como um dos 
temas transversais. 
1999 – Aprovação da Política Nacional de EA pela Lei 9.795. 
2001 – Implementação do Programa Parâmetros em Ação: meio ambiente na 
escola, pelo MEC. 
2002 – Regulamentação da Política Nacional de EA (Lei 9.795) pelo Decreto 
4.281. 
2003 – Criação do Órgão Gestor da Política Nacional de EA reunindo MEC e MMA. 

Fonte: CARVALHO, 2012. 
 
 

Em uma breve análise, a partir da Política Nacional de EA (Lei 9.795), dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – temas transversais (PCNs) (BRASIL, 2001b) e 

dos documentos relativos à política pública para a EA brasileira, de acordo com 

Mattos (2009, p. 34), pode-se de modo geral extrair como seus principais aspectos 

característicos os itens abaixo: 

 

 Responsabilidade com a proteção e melhoria do meio 

 Caráter formal e não formal 

 Enfoque interdisciplinar 

 Múltiplas dimensões do ambiente 

 Continuidade e permanência dos processos educativos 

 Participação nos espaços de decisão 

 Problematização das questões ambientais a nível global e 
regional 

 Integração da Educação Ambiental às políticas nacionais 

 Reorientação do ensino formal 

 Mudança de atitudes individuais e coletivas 

 

Propor bases teóricas para a compreensão da EA numa abordagem 

integradora, crítica e transformadora requer que se entenda a diversidade histórica 

desta em meio às diversas formas de se pensar e realizar a educação (LOUREIRO, 

2004a). Nesse sentido, buscaremos na próxima seção contemplar os principais 

aspectos da EA na escola, fazendo uma breve análise da sua inserção na 

diversidade de perspectivas que marcam a educação nas últimas décadas. 
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2.3 A Educação Ambiental na educação formal 

 

A EA pressupõe uma ação, isto é, uma ação educativa permanente por meio 

da qual a comunidade escolar deve tomar consciência do tipo de relações que os 

homens estabelecem entre si e com a natureza, das dificuldades derivadas de tais 

relações, de suas causas e consequências (BRASIL, 2001a).   

Os impactos causados pelo uso desmedido dos recursos naturais e pela 

degradação permanente do MA e do seu ecossistema fizeram com que houvesse 

um despertar sobre as práticas sociais em articulação com a produção de sentidos 

acerca das questões ambientais. Isso nos remete a uma necessária reflexão sobre 

os desafios para mudar as formas de pensar e agir em torno da questão ambiental 

numa perspectiva contemporânea.  

No entendimento de Cunha (2009, p. 56),  

 

os questionamentos acerca da crise ambiental ora vivenciada e as 
diferentes concepções acerca do que vem a ser Ambiente têm 
apresentado repercussões diretas no campo educacional, 
materializando-se num conjunto altamente diversificado de reflexões 
e práticas que, apesar de abrangerem a questão ambiental de 
maneira bastante diferenciada, são agrupadas em torno do que se 
costuma denominar de Educação Ambiental (EA).  
 

 
A EA se desenvolveu de modo a englobar os aspectos ambientais e outros 

não ambientais, como os tecnológicos, científicos e culturais. Essa necessidade de 

articulação permitiu uma visão mais integrada de MA, uma vez que as disciplinas 

educativas passaram a atuar como importante ferramenta de mudança conceitual 

frente à problemática ambiental.  

Num contexto no qual a interdependência econômica e social da sociedade é 

evidenciada numa escala cada vez maior, a EA não poderia ficar à margem dos 

acontecimentos, uma vez que “configura-se como importante instrumento de 

promoção da consciência ambiental e estratégia fundamental para conseguir criar e 

aplicar formas eficazes e sustentáveis de integração sociedade/natureza” (SABIÁ, 

1998, p. 35).  

Para Guimarães (2004, p. 24), a educação ambiental se estabelece hoje 

como uma nova dimensão na educação. Nesse sentido, “já é uma realidade para os 
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professores, e estes terão de se debruçar sobre essa nova dimensão educativa, ou 

pelo menos se sentirão compelidos a fazê-lo”. 

A palavra ambiental, presente na expressão Educação Ambiental, apenas 

adjetiva e qualifica um processo mais amplo que é o processo educacional. Sobre 

esse assunto, Grün (1996, p. 20-21) explicita: 

 

Como decorrência dessa predicação, uma das primeiras coisas que 
nos vêm à mente é que se existe uma educação que é ambiental, 
deve existir também uma educação não ambiental em relação à qual 
a educação ambiental poderia fazer referência e alcançar a sua 
legitimidade. Ora, isto é, no mínimo, muito estranho. Por que isso 
ocorre? Como podemos ter uma educação não ambiental se desde o 
dia do nosso nascimento até o dia de nossa morte vivemos em um 
ambiente? [...] A educação ambiental surge hoje como uma 
necessidade quase inquestionável pelo simples fato de que não 
existe ambiente na educação moderna. Tudo se passa como se 
fôssemos educados e educássemos fora de um ambiente. 

 

Nessa conjuntura, a educação deveria ser capaz de reorientar as premissas 

do agir humano em sua relação com o ambiente. Em face da realidade de 

degradação ambiental, ora vivenciada, deveria a educação responder a esse quadro 

de perplexidade educando os cidadãos para o MA. A questão é a de que, mesmo 

havendo uma forte convicção no meio acadêmico e político de que precisamos de 

uma EA, esta ainda necessita de uma conceituação mais elaborada (GRÜN, 1996).  

Guimarães (2004) menciona que é importante considerar que, com o passar 

dos anos, houve uma crescente inserção da EA no ambiente escolar brasileiro, 

decorrente certamente das expectativas que a sociedade projeta sobre a escola. 

Nesse contexto, enquanto ação educativa, deve interagir com o currículo escolar, na 

perspectiva de superar as visões ingênuas e descontextualizadas, contribuindo para 

a erradicação da dicotomia existente entre natureza e sociedade tradicionalmente 

perpetuada.  

De acordo com Cunha (2009, p. 57),  

 

nesse contexto, tornou-se consensual a ideia de que a Educação, 
particularmente aquela desenvolvida em âmbito escolar, teria a 
incumbência de reorientar nossas formas de relacionamento com o 
restante da natureza, destacando-se a necessidade do 
desenvolvimento de uma Educação Ambiental.  
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Carvalho (2012, p. 75), em sua pesquisa com educadores ambientais e suas 

trajetórias, observa “[...] que essa inserção entre ambiental e o educativo, no caso da 

EA, parece se dar mais como um movimento da sociedade para a educação, 

repercutindo no campo educativo parte dos efeitos conquistados pela legitimidade 

da temática ambiental na sociedade”.   

Considerando a forma gradativa como tais movimentos vêm ocorrendo, por 

meio de fóruns, seminários, congressos, encontros e outros, vale salientar que a EA 

foi apontada como uma área a ser implementada e, consequentemente, absorvida 

pelas políticas públicas. Tal fato encontra reforço na medida em que as práticas 

pedagógicas em EA não se inserem em processos que gerem mudanças 

significativas da realidade vivenciada (GUIMARÃES, 2004). 

A esse respeito, uma das propostas teóricas que se consolidaram como 

princípio para a EA foi a abordagem interdisciplinar, principalmente nas escolas, o 

que também pode ser visualizado institucionalmente e acompanhado pelas políticas 

públicas, uma vez que o tema MA foi contemplado na perspectiva da 

transversalidade nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2001a).  

Partindo da premissa de que o currículo institui e é instituído na prática social, 

que representa um conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação 

e o consumo de significados no espaço social e que contribuem intensamente para a 

construção de identidades sociais, culturais, ambientais, fortalecemos nosso 

entendimento de que para haver uma EA compatível com a realidade vivenciada é 

preciso, antes de tudo, o comprometimento de todos aqueles que compõem o 

sistema educacional, dentro ou fora do espaço escolar.  

Contudo, verifica-se que, mesmo sendo uma proposta consensual entre 

teóricos da EA e absorvida pelas políticas públicas, essa temática ainda sofre muita 

resistência no cotidiano escolar. Esse tipo de situação reflete todo um legado 

deixado pela concepção naturalista de ambiente que corrobora visões 

descontextualizadas do conhecimento, destituídas das dimensões socioambientais 

(CARVALHO, 2012).  

Nessa perspectiva, Loureiro (2004a, p. 37) afirma que “é muito comum os 

professores nas escolas se identificarem com a ideia de criação da disciplina de EA 

e de sua incorporação ao currículo escolar. Essa identidade origina-se no 

predomínio da visão fragmentária (simplista e reducionista) no ambiente escolar”.  
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Sabemos que por muitos anos as práticas em EA no Brasil aconteceram de 

maneira esporádica. Os documentos oficiais apontam que mesmo havendo uma 

série de eventos internacionais que demonstram a prevalência das questões 

ambientais no mundo, no Brasil, esse debate somente foi evidenciado a partir das 

lutas empreendidas pelos movimentos sociais que questionavam os modelos 

dominantes (GUIMARÃES, 2004).    

Felizmente, as preocupações com as exigências de condições estruturais 

para a instauração de uma escola efetivamente democrática trouxeram novos 

olhares para a educação brasileira. Nessa perspectiva, a análise crítica da realidade 

socioambiental se tornou elemento indispensável para a compreensão das práticas 

pedagógicas disseminadas e as ideologias incorporadas aos currículos escolares.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(DCNEB) (BRASIL, 2013), a EA é um processo em construção conceitual. 

Decorrem, em consequência, práticas educacionais muitas vezes reducionistas, 

fragmentadas e unilaterais da problemática ambiental, bem como abordagens 

despolitizadas e ingênuas dessa temática. 

Esse documento ainda menciona que, marcada em seu surgimento por uma 

tradição naturalista, a EA ainda hoje convive com a fragmentação da análise da 

realidade, reforçando uma dicotomia entre natureza e homem. Contudo, essa marca 

poderá ser superada na afirmação da visão socioambiental, construindo relações de 

interação permanentes entre a vida humana social e a vida da natureza (BRASIL, 

2013). 

Conforme as DCNEB (BRASIL, 2013, p. 545), 

 

para que os estudantes constituam uma visão da globalidade e 
compreendam o meio ambiente em todas as suas dimensões, a 
prática pedagógica da Educação Ambiental deve ter uma abordagem 
complexa e interdisciplinar. Daí decorre a tarefa não habitual, mas a 
ser perseguida, de estruturação institucional da escola e de 
organização curricular que, mediante a transversalidade, supere a 
visão fragmentada do conhecimento e amplie os horizontes de cada 
área de saber.   

 

Nesse contexto, para compreendermos a EA como ação educativa e 

entendermos o seu caráter interdisciplinar, é indispensável tecermos considerações 

a respeito das tendências que têm norteado a educação do nosso país. Isso se faz 

necessário, uma vez que as formas de se pensar a educação influenciam 
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consideravelmente nas práticas pedagógicas, inclusive as relacionadas à EA, 

perpetuadas nas instituições de ensino e que servem de base para reforçar 

determinados padrões ideológicos hierarquizados. 

Não é falso afirmar que o paradigma de ensino tradicional foi um dos 

principais a influenciar a prática educacional formal, bem como o que serviu de 

referencial para os modelos que o sucederam através do tempo, é tanto que se 

percebe que o ensino tradicional continua em evidência na prática escolar 

(LIBÂNEO, 1994).   

A primeira tendência de cunho liberal à qual iremos nos reportar, denominada 

pedagogia tradicional, é aquela expressa por meio de uma prática escolar baseada 

na transmissão e memorização dos conhecimentos. A atividade de ensinar é 

centrada no professor, que expõe e interpreta as informações. Cabe a ele a função 

de comunicar aos estudantes as grandes descobertas da humanidade (LIBÂNEO, 

1994).  

Essa percepção, consequentemente, vai produzir um tipo de relação também 

autoritária com os alunos, uma vez que estes são visto como “depósitos” vazios 

antes do processo educativo e, durante este, abastecidos de um “conhecimento 

pronto”, que não necessita de alteração. Nesse contexto, o aluno é um receptor 

passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. 

Estabelece-se assim uma relação antidialógica marcada pela unilateralidade 

da narrativa daquele que educa para com o educando. A “educação bancária” é o 

depósito de conteúdo feito pelos professores nos alunos, como se estes não 

possuíssem nenhum conhecimento prévio. O ensinar e o aprender assumem um 

caráter verbalista e antidialógico (FREIRE, 1987). 

Formar alunos críticos não é finalidade dos professores adeptos dessa 

concepção, porque a eles convém manter a sua falsa generosidade, que está em 

fazer a caridade doando aquilo que sabem para os alunos, com a finalidade de 

assegurar o seu posto de dominação. A concepção bancária está atrelada 

essencialmente ao processo de recebimento, memorização e repetição de saberes 

por parte dos educandos. Desse modo, reforça neles um pensar ingênuo sobre o 

mundo e um conformismo diante de uma realidade mistificada. 

 Por volta dos anos 1980, as tendências de cunho progressista interessadas 

em propostas pedagógicas voltadas para os interesses da maioria da população 

foram adquirindo maior solidez e sistematização (LIBÂNEO, 1994).     
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Pertencendo a essa tendência progressista, que é a pedagogia libertadora, o 

professor transforma a atitude dialógica, antes de qualquer coisa, em uma atitude de 

amor, humildade e fé no ser humano, no seu poder de fazer e de refazer, de criar e 

de recriar. Portanto, o ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção (FREIRE, 1996).   

O processo de ensino e aprendizagem decorre então de uma relação 

dialógica entre quem ensina e quem aprende. Nessa concepção, o educador ensina, 

mas leva em consideração os conhecimentos prévios dos educandos, ajudando-os 

na problematização das situações por eles vivenciadas e possibilitando, assim, a 

criação ou a produção de conhecimentos juntamente com a valorização da cultura 

dos estudantes.  

Nesse contexto, a busca pelo pensar autêntico torna-se um elemento 

essencial a essa metodologia, pois na dialogicidade todos aprendem e ensinam 

juntos. Há uma correspondência de saberes que faz do professor e do aluno 

indivíduos ativos no processo de pensar e no agir criticamente.   

Dentro da perspectiva da educação problematizadora, Freire (1996) 

caracteriza a escola como o centro da mudança que levará a sociedade à era do 

conhecimento. Ele vê na escola a força inovadora capaz de ajudar a transformar o 

homem em um sujeito histórico e crítico.  

O papel do educador na pedagogia libertadora é orientar o educando na 

descoberta da contradição que a educação bancária o mantém. Ao perceberem-se 

então como seres capazes de mudar sua própria realidade, educadores e 

educandos lutam juntos na construção de sua libertação.  

Nesse panorama, ambos identificam suas ações e agem na intenção de 

humanizar-se através da problematização das relações que estabelecem com o 

mundo. Dessa forma, o homem deixa de se ver como mero espectador da realidade 

a sua volta, passando a perceber-se como criador e recriador dessa realidade. 

Destacando a dialogicidade como essência da educação para a libertação, 

Freire (1996) mostra que esse é um fenômeno humano construído no agir e no 

refletir do homem sobre o mundo. Nessa tendência, os conteúdos não são definidos 

antes do contato com os educandos, mas, sobretudo, na investigação do universo 

temático dos estudantes, ou seja, trata-se da devolução de forma organizada e 

enriquecida de conteúdos que os educandos entregam de forma desestruturada ao 

educador.  
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Portanto, o professor deve fundamentar-se seguindo essa tendência 

progressista de compreender o ensino e a aprendizagem. É primordial no processo 

educativo entender que os conhecimentos são providos de significados sociais e que 

devem ser mobilizados para o desenvolvimento das capacidades intelectuais e para 

a compreensão crítica da realidade (LIBÂNEO, 1994). 

Numa concepção mais atual de educação, um dos objetivos da educação 

ambiental é “o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, 

em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos” 

(PNEA - Lei n. 9795/1999, Art. 5º) (BRASIL, 1999).  

O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da EA torna-se 

cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que se 

evidenciam, na prática social, a preocupação com as mudanças climáticas, a 

degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais 

locais e globais, as necessidades planetárias (BRASIL, 2013).  

Os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo devem conduzir as pessoas 

à tomada de decisões e à solução de problemas reais com vistas à transformação, 

posto que a vida cotidiana das pessoas inclui notícias sobre esses temas nos 

diversos meios de comunicação social, evidenciando a ação dos movimentos sociais 

ecológicos, bem como a defesa de um consumo ecologicamente correto e a 

proteção dos espaços naturais, entre outros exemplos da preocupação com a 

questão ambiental (PINHEIRO, 2014).  

Sobre esse assunto, Leff (2001 apud LOUREIRO, 2004a, p. 76) menciona 

que “o saber ambiental, complexo e interdisciplinar, está em processo de gestação, 

na busca de suas condições de legitimidade ideológica, de concretude teórica e de 

objetivação prática”. Deve ser por essa razão que pesquisas recentes têm apontado 

um relativo fracasso da Educação Ambiental como prática pedagógica nas escolas. 

As ações e os projetos relativos ao MA não têm conseguido mobilizar os indivíduos 

para o engajamento efetivo na luta pela proteção ambiental (LOUREIRO, 2004a).   

Concebendo a ideologia como “um conjunto lógico, sistemático e coerente de 

representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e 

prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, 

o que devem valorizar e como devem valorizar [...]” (CHAUÍ, 1981, p. 12), 

compreendemos o papel singular que as escolas exercem no sentido de incentivar 
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toda a comunidade escolar para o desenvolvimento de um posicionamento crítico 

diante da sua realidade global. 

Sabemos que por um longo período as práticas pedagógicas foram 

fortemente subsidiadas pela tendência de cunho liberal. Nesse contexto, o processo 

educacional teve seu eixo voltado basicamente na direção do professor para o 

aluno. Essa é a lógica de uma educação individualista e conservadora que não está 

voltada para a transformação das relações sociais, dos padrões sociais que 

resgatam o indivíduo enquanto ser social.  

Segundo Loureiro (2004a), o que prevalece numa educação dentro dessa 

lógica é a formação para a cidadania como formação do indivíduo consumidor, que 

tem direitos e deveres para com o mercado e torna-se subserviente, muitas vezes, a 

uma lógica de mercado em que a educação deixa de promover o que pode ser 

denominado de cidadania planetária, que, por sua vez, engloba o sentimento de 

pertencimento e o senso de responsabilidade diante da problemática ambiental, em 

um nível local ou global. 

 A produção do saber na sociedade moderna apresenta uma tendência 

hegemônica de fragmentar a realidade, decompondo-a em campos de estudos. 

Essa tendência, ao mesmo tempo que serviu para aprofundar os conhecimentos, 

produziu certo isolamento dos conhecimentos disciplinares e desconectou a 

interligação das partes da visão do todo (LOUREIRO, 2004a).      

Ainda sobre esse assunto, o autor menciona que a carência de conectividade 

gera uma dicotomização das relações dos seres humanos em sociedade com a 

natureza, potencializada pelas relações de dominação estruturantes nessa 

realidade.  

Nesse sentido, não se percebe a problemática ambiental em todas as suas 

dimensões. Os movimentos até agora mencionados tendem a reforçar, ao menos no 

âmbito teórico, a articulação entre as questões ambientais e o processo de 

desenvolvimento a partir de princípios éticos, mas essa realidade ainda não se 

efetivou consideravelmente em termos práticos, como deveria ser. 

A demanda social por uma EA institucionalizada, ao mesmo tempo que traz à 

tona as preocupações do processo educacional para com a relação homem e 

natureza, apresenta uma significativa vertente teórica brasileira sobre EA que se 

configura como crítica à educação tradicional.  
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Considerando tais precedentes, embasamos nosso estudo em autores que 

trabalham imersos na vertente crítica da EA, tendo, como exemplo, Carvalho (2012), 

Guimarães (2004), Loureiro (2004a), Medina (2001), Dias (2004), dentre outros.  

As críticas que são feitas à educação tradicional pela vertente crítica revelam 

a forma como as relações de poder, historicamente estabelecidas entre sociedade e 

natureza, estão sendo apresentadas no cenário mundial e nacional e como isso 

repercute na prática pedagógica em EA no ambiente formal e não formal de ensino. 

Segundo Guimarães (2004, p. 35), “são essas relações de poder e dominação que 

podemos encontrar um dos pilares da crise ambiental dos dias de hoje”.     

Por esse viés, apesar de estar longe de ser solucionada, a atual crise 

ambiental tem impulsionado a ampliação e o aprofundamento das reflexões sobre o 

papel das dimensões social, política, científica, econômica e cultural, tanto na sua 

própria configuração como nos processos de produção de conhecimento e busca de 

soluções a ela relativas (CUNHA, 2009).    

Trata-se de propiciar uma educação não para adaptar o homem ao meio, mas 

que possibilite o desenvolvimento da sua natureza criativa, de modo que ele possa 

ser sujeito da sua história, guiado por uma nova racionalidade (CAVALCANTI NETO; 

AMARAL, 2011). 

Assim, a EA deve integrar-se às demais disciplinas, sendo reconhecida como 

um tema transversal presente em todos os diferentes níveis escolares e 

modalidades de ensino, como sugerem os atuais documentos oficiais para a 

educação nacional.   

Contudo, é necessário que haja a verdadeira integração do homem com o 

MA, pois não se trata apenas de unir conhecimentos das várias disciplinas, mas 

promover interações entre as diversas formas nas quais se processam o ensino e a 

aprendizagem, de modo que se torne possível uma educação permanente, com 

atenção especial às mudanças que ocorrem no mundo, onde o homem deverá estar 

consciente de seu papel transformador e problematizador da realidade que o cerca. 

 

2.4 O caráter transversal da Educação Ambiental 

 

 Em meio aos diversos eventos internacionais que tiveram a EA como tema 

principal, no Brasil essa política pública se fez tardiamente. Somente em meados da 
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década de 1980 a temática ambiental começa a ganhar dimensão pública de grande 

relevância, reforçada pela promulgação da Constituição Federal de 1988.   

Vale salientar que, anteriormente à divulgação da Constituição Federal de 

1988, o Conselho Federal de Educação, em 1987, já definia que a EA deveria ter 

caráter interdisciplinar. Por meio do Parecer 226, são conduzidas novas visões para 

a questão ambiental, “oficializando a posição de governo acerca do debate comum 

na época, principalmente entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, 

se esta deveria ser inserida no ensino formal como disciplina ou não [...]” 

(LOUREIRO, 2004a, p. 79).   

Em meados dos anos 1970, foram disseminados importantes registros de 

projetos e programas relacionados à temática ambiental em nível global, em 

resposta aos anseios da sociedade para um futuro mais sustentável. Contudo, no 

Brasil, essas medidas governamentais não se efetivaram de modo tão abrangente, 

visto que o quadro político do país era desfavorável a essa realidade e os interesses 

políticos e econômicos das nações mais ricas poderiam ser afetados.  

Se, por um lado, os movimentos ecológicos nasceram da oposição às 

políticas desenvolvimentistas, por outro, internamente viviam sob os traumas de 

censuras e da repressão política do período. Por muito tempo, a EA foi vista como 

um ato revolucionário e como tal deveria ser contida (CARVALHO, 2012). 

A literatura mostra que a Conferência de Tbilisi (1977), enquanto ponto 

culminante dos eventos sobre EA, recomendou que os países membros dos 

encontros incluíssem em suas políticas de educação medidas que visassem à 

incorporação de conteúdos, diretrizes e atividades em seus sistemas. Como forma 

de precisar os objetivos da EA, também solicitou a colaboração mediante 

intercâmbio de experiências, pesquisas, documentos e materiais, bem como a 

colocação de serviços de formação à disposição dos docentes (DIAS, 2004). 

Mesmo diante de todas as recomendações para uma efetiva ação pedagógica 

em EA, é fato que a pressão internacional impelia o debate ambiental no cenário 

nacional bem mais do que os movimentos sociais de cunho ambiental, 

nacionalmente consolidados.  

A esse respeito, Dias (2004, p. 81) expõe que,  

 

no âmbito dos setores competentes da Educação no Brasil, não se 
vislumbrava até então, a mais remota possibilidade de ações de 
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apoio a Educação Ambiental, quer pelo desinteresse que o tema 
despertava entre os políticos dominantes, quer pela ausência de uma 
política educacional definida para o país, como reflexo do próprio 
momento que atravessava. 
 
 

O caráter esporádico pelo qual a EA era apresentada no cenário brasileiro 

causaria um misto de insatisfação entre os ambientalistas envolvidos com a causa. 

Os impactos causados por essa insatisfação provocaram sensibilização de alguns 

parlamentares para a inserção da temática ambiental nos documentos oficiais. 

Dessa forma, uma das aspirações da sociedade civil foi consolidada mesmo que 

ainda nos moldes conservacionistas (DIAS, 2004). 

Com base na força das articulações dos movimentos ambientalistas, as 

iniciativas de gestão da EA passaram a ser visualizadas no cenário nacional sob 

novas perspectivas. A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo VI, artigo 255, 

parágrafo 1, item VI, discorre sobre o papel do poder público em “promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988).  

Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA – Lei n. 

9795/1999, art. 4º), a EA tem como princípios básicos o enfoque holístico, 

democrático e participativo, levando em conta uma concepção do meio ambiente em 

sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o 

socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Suas concepções 

pedagógicas devem nortear uma perspectiva inter, multi e transdisciplinar (BRASIL, 

1999).   

Nessa direção, a EA exige uma proposta pedagógica que deve ir além da 

mera difusão de informações técnicas sobre o meio ambiente e os conceitos da 

Ecologia. Nesse contexto, é possível constatar que a escola tem uma grande 

responsabilidade nesse processo formativo e educativo e a EA deve ser vivenciada 

de forma significativa.  

Na escola, é uma ação que contribui para a construção de representações de 

meio ambiente, possibilitando o acesso a informações que, mais tarde, podem 

auxiliar no desenvolvimento de uma consciência global das questões relativas ao 

meio, para que então se assuma posição que coincida com valores referentes à sua 

proteção e melhoria.   
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Entendendo o ensino como prática problematizadora, é indispensável que o 

professor reflita a respeito de qual modelo de ensino está adotando em sua prática 

pedagógica, para não correr o risco de deixar-se levar por uma concepção 

educacional pautada numa tendência pedagógica de cunho liberal, cuja ênfase 

incide na formação de um aluno ideal, desvinculado de sua realidade concreta, que 

não reelabora o seu pensamento, apenas recebe a matéria sem questionamento 

(LIBÂNEO, 1994). 

O principal eixo de atuação da EA deve buscar, acima de tudo, a 

solidariedade, a igualdade e o respeito à diferença através de formas democráticas 

de atuação baseadas em práticas interativas e dialógicas (JACOBI, 2003).   

Dentro dessa perspectiva crítica que articula as vertentes emancipatória e 

transformadora, Loureiro (2005) explicita alguns pressupostos teóricos da EA, dentre 

os quais estão: 

 

a) Unidade ecológico-social: totalidade complexa, rompimento com a 

fragmentação inerente ao paradigma cartesiano e vinculação com os 

princípios de contextualização, de historicidade e dialética. Trabalha as 

contradições como movimento interno da própria existência, 

compreendendo a realidade como dinâmica e diversa e considerando suas 

múltiplas facetas. 

 

b) Interdisciplinaridade: diálogo de saberes que pressupõe a reciprocidade, a 

mutualidade, o fim da compartimentalização, por uma percepção unitária 

do ser, e a compreensão do humano enquanto parte da natureza. 

Constitui-se como reação não somente ao modelo científico, mas ao 

socioeconômico existente, propondo a formação de uma postura de 

compromisso coletivo capaz de superar o individualismo tão exaltado na 

sociedade industrial. 

 

c) Participação: é igualdade de poder nos processos, respeito pelas 

experiências acumuladas por cada indivíduo e construção coletiva em 

busca da cidadania plena. Deve problematizar toda a realidade a partir de 

uma realidade específica e é considerada o âmago da democracia e da 

cidadania. 
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d) Caráter político: aspecto inerente a qualquer prática educativa, pois é o 

espaço de atuação humana no social, onde o indivíduo forma a si mesmo 

e molda as características objetivas que o cercam. A formação política 

torna o indivíduo capaz de compreender e de atuar no meio de forma 

consciente. 

 

e) Aplicação das metodologias da educação ambiental nos diversos espaços 

pedagógicos da sociedade: a Educação Ambiental deve estar presente em 

todos os espaços sociais como um processo global de conscientização e 

mobilização, no sentido de uma real melhoria da qualidade de vida, 

pautado em metodologias e instrumentos de aprendizagem variados. 

 

f) Adequação do processo educativo à realidade cotidiana: deve-se partir do 

concreto, possibilitando a construção de um senso de pertencimento a 

uma localidade definida e à sociedade, ser um cidadão local para sê-lo no 

nível planetário. Os valores devem ser construídos conjuntamente a partir 

do que se tem mais próximo. Ao mesmo tempo, atividades locais devem 

ser articuladas como processos educativos, para não se restringirem ao 

plano da instrumentalização. 

 

g) Sensibilização e aquisição de conhecimentos e habilidades necessários na 

tomada de iniciativas no ambiente: o primeiro passo no processo 

educativo é sensibilizar para um dado problema construído e definido 

socialmente. É necessário então ter conhecimento para poder agir sobre o 

problema e para mudar a realidade é preciso estar devidamente 

instrumentalizado, criando habilidades e competências. 

 

Para que todos esses aspectos sejam contemplados, é indispensável a 

atuação crítica dos sujeitos do ato educativo. Nesse sentido, cabe à Educação 

Ambiental a construção de um conhecimento dialógico no qual os diferentes saberes 

sociais sejam ouvidos sem que se perca de vista a dimensão histórica das situações 

analisadas, isto é, dar valor à história e à memória presente no ambiente e que o 

constitui, simultaneamente, como paisagem natural e cultural (CARVALHO, 2012). 
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Isso possibilita novos olhares sobre a ação educativa, os quais, por sua vez, 

poderão implicar abordagens teórico-metodológicas diferenciadas. 

Uma proposta pedagógica emancipatória não permite um pensar ingênuo 

sobre as situações vivenciadas, o que na especificidade da EA significa transformar 

a escola em espaço de construção de cidadãos éticos, também na dimensão 

ecológica, sujeitos capazes de realizar uma análise crítico-humanizadora das 

relações entre homem e natureza (LOUREIRO, 2014).  

Esse autor ressalta que somente é possível pensar em EA crítica quando ela 

for compreendida pelo seu contexto sociocultural e econômico, quando a abordagem 

interdisciplinar for assumida como uma exigência epistemológica para a apreensão 

da problemática ambiental e para a sistematização curricular das práticas 

pedagógicas.  

Segundo Carvalho (2012), uma das consequências do debate epistemológico 

que acabamos de mencionar é a percepção de que o conhecimento disciplinar 

compartimentalizado, fragmentado, despedaçado e especializado reduziu a 

complexidade do real. Instituiu um lugar onde conhecer é estabelecer poder e 

domínio sobre o objeto conhecido, impossibilitando uma compreensão diversa e 

multifacetada das inter-relações que constituem o mundo da vida.  

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(BRASIL, 2013), por se tratar de um processo em construção, não havendo uma 

conceituação consensual, frequentemente decorrem dessa situação, muitas vezes, 

práticas educacionais da problemática ambiental fragmentadas e unilaterais, bem 

como abordagens despolitizadas e ingênuas.  

Desde a sua concepção, o debate acerca da EA no contexto escolar está 

centrado em sua caracterização como disciplina. Atualmente, é unânime a 

recomendação contrária à inclusão da EA como matéria no currículo escolar, em 

conformidade com a crítica à fragmentação do conhecimento e à prática pedagógica 

tradicional, ainda presente em parte das concepções de educação (BRASIL, 2001b).  

Observamos essa preocupação nos termos da Lei 9.795/1999, da Política 

Nacional de Educação Ambiental, quando menciona: “A educação ambiental será 

desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em 

todos os níveis e modalidades do ensino formal”. Nessa direção, “não deve ser 

implantada como disciplina específica no currículo de ensino” (Art. 10 §1º) (BRASIL, 

1999).  



45 
 

Felizmente, o reconhecimento do papel transformador e emancipatório da EA 

torna-se cada vez mais evidente diante do atual cenário nacional e mundial de crise 

ambiental, no qual se percebem na prática social a preocupação com as mudanças 

climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos 

socioambientais locais e globais e as necessidades planetárias (BRASIL, 2013).  

Essa realidade demanda dos estudantes uma visão da globalidade e uma 

compreensão do meio ambiente em todas as suas dimensões, o que, por sua vez, 

somente é possível mediante uma prática pedagógica da EA dentro de uma 

abordagem complexa e interdisciplinar que vise, através da transversalidade, a 

superação de uma visão fragmentada do conhecimento. 

A educação escolar, em todos os níveis, é espaço privilegiado no qual se 

ressignificam e se recriam os conhecimentos acumulados pela sociedade, 

reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes 

próprias das diferentes regiões do país. Nesse sentido, a articulação da ética 

ambiental com a educação vem constituindo laços identitários de uma cultura 

ambiental, de um campo conceitual ambiental (BRASIL, 2013).  

Nesse cenário, é preconizada uma EA para a cidadania, configurada por meio 

da aprendizagem e reflexão dos alunos sobre as questões sociais. A inclusão de 

questões sociais no currículo escolar não é uma preocupação inédita. Registros 

apontam que essas questões já têm sido discutidas e incorporadas a áreas ligadas a 

outras ciências, como as sociais e as naturais, chegando a constituir novas 

propostas, como, por exemplo, o tema meio ambiente (BRASIL, 2013). 

 Para que uma questão social seja eleita enquanto tema transversal, muitos 

critérios deverão ser levados em consideração. Segundo os PCNs – Apresentação 

dos temas transversais e ética –, para a escolha de um tema transversal, são 

privilegiados os seguintes itens: a urgência social da temática, a abrangência 

nacional, a possibilidade de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental e a 

possibilidade de favorecer a compreensão da realidade e participação social 

(BRASIL, 2001b).   

Todos esses itens deram ao tema meio ambiente a possibilidade de ser 

estudado enquanto transversal no currículo escolar. Por meio desse tema, as 

práticas em Educação Ambiental passaram a se efetivar no campo educacional com 

muito mais abrangência.     
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É preciso ressaltar a importância do acesso aos conhecimentos socialmente 

acumulados pela humanidade, mas se deve estudar também outros temas que 

estão diretamente ligados ao exercício da cidadania. O MA é um desses temas e 

como tal deve ser empreendido pela escola, ocupando o mesmo lugar de 

importância (BRASIL, 2001b).  

Atualmente, não se pode pensar em trabalhar com a temática ambiental de 

modo isolado, descontextualizado, visto que esse assunto implica um pensar e um 

agir sobre a realidade social, possuindo, por essa razão, valores e limites que são 

contraditórios. Nesse âmbito, é importante refletir sobre o papel da escola e da ação 

política difundida pelos professores. A escola não muda a sociedade, mas pode, 

partilhando esse projeto com segmentos sociais que assumem os princípios 

democráticos, articulando-se a eles, constituir-se não apenas como espaço de 

reprodução, mas também como espaço de transformação (BRASIL, 2001b). 

 A incorporação da temática ambiental enquanto tema transversal pressupõe 

um projeto de educação comprometido com o desenvolvimento de capacidades que 

permitam intervir na realidade para transformá-la.  

 De acordo com Carvalho (2012, p. 25),  

 

enquanto ação educativa, a EA tem sido importante mediadora entre 
a esfera educacional e o campo ambiental, dialogando com os novos 
problemas gerados pela crise ecológica e produzindo reflexões, 
concepções, métodos e experiências que visam construir novas 
bases de conhecimento e valores ecológicos nesta e nas gerações 
futuras. 

 
 

Diferentemente das áreas convencionais, os temas transversais têm natureza 

diferenciada na medida em que trabalham com questões sociais. Sua complexidade 

não permite que, isoladamente, nenhuma das áreas de conhecimento seja suficiente 

para abordá-los. Nesse sentido, perpassam todos os campos do conhecimento, 

muito embora não se atenham a nenhum (BRASIL, 2001b).  

Apesar de não criar ligações definitivas com nenhuma das áreas de 

conhecimento convencionais, os temas transversais estão, de forma implícita ou 

explícita, tendo seus ensinamentos divulgados nas várias áreas do currículo escolar 

(BRASIL, 2001b). Pela necessidade de se recorrer a um conjunto de conhecimentos 

relativos a diferentes áreas do saber, existe a necessidade de se trabalhar EA de 

forma contínua e integrada.  
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 Outro aspecto relevante quando se trata da transversalidade é a sua relação 

com a interdisciplinaridade, bastante disseminada no campo pedagógico. Para 

compreender o que é sugerido pela interdisciplinaridade, torna-se indispensável 

reconhecer as diferenças entre os dois conceitos.  

 Segundo Fazenda (1994), a interdisciplinaridade caracteriza-se pela 

articulação entre teorias, conceitos e ideias em constante diálogo entre si. Com ela, 

duas ou mais disciplinas interagem em seus conteúdos, aprofundando os 

conhecimentos. Para tal autora, a interdisciplinaridade é fundamental numa 

convergência que busque a educação plena do aluno. É a tentativa de superação da 

fragmentação do saber, num projeto de ensino voltado para o saber integral 

(FAZENDA, 2001). Já a transversalidade pode ser entendida, com base nas DCNEB 

(BRASIL, 2013, p. 29), como 

 
[...] uma forma de organizar o trabalho pedagógico em que temas, 
eixos temáticos são integrados as disciplinas, as áreas ditas 
convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. [...] 
orienta para a necessidade de se instruir, na prática educativa, uma 
analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados 
(aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na 
realidade e da realidade).  

 

Embora possuam diferenças conceituais importantes, os dois termos diferem-

se e complementam-se, pois tanto a transversalidade quanto a interdisciplinaridade 

rejeitam a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, 

pronto e acabado. Dentro de uma compreensão interdisciplinar do conhecimento, a 

transversalidade tem significado, sendo uma proposta didática que possibilita o 

tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada. A prática 

interdisciplinar é, portanto, uma abordagem que promove o exercício da 

transversalidade, constituindo-se em caminhos facilitadores da integração do 

processo formativo dos estudantes, pois ainda permite a sua participação na escolha 

dos temas prioritários (BRASIL, 2013).  

A compreensão de que o conhecimento disciplinar reduziu a complexidade do 

real, na medida em que fragmentou e compartimentou os conhecimentos, fez 

emergir no cenário educacional questionamentos epistemológicos e um empenho 

maior em realizar as ações pedagógicas em EA sobre o conceito da 

transversalidade e da interdisciplinaridade. 

Para Carvalho (2012, p. 123), 
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a crise ambiental, de certa forma, alimenta esses questionamentos 
epistemológicos e desacomoda os modos já aprendidos de pensar 
da racionalidade moderna, ao expor a insuficiência dos saberes 
disciplinares e reivindicar novas aproximações para que se 
compreenda a complexidade das inter-relações na base dos 
problemas ecológicos.   

 

Essas novas aproximações vão de encontro ao que tradicionalmente foi 

estabelecido na esfera educacional em termos de racionalidade do conhecimento. O 

ideário cientificista, que perpassa pelos anos, dificultou a compreensão da realidade 

em suas múltiplas facetas. Felizmente, essa compreensão sofreu modificações em 

decorrência da crise ambiental que foi instaurada em nível local e mundial. Na 

atualidade, é uma pretensão bastante controversa pensar num saber unitário, que 

abarque o conhecimento de toda a realidade (CARVALHO, 2012).  

Sendo assim, busca-se analisar os modelos de inserção curricular da EA no 

Ensino Fundamental, pautando-se nas diferenças dos currículos tradicionais com os 

ambientais, sempre num eixo transversal. 

Mesmo tendo conhecimento de que os problemas ambientais aumentam no 

contexto mundial, percebe-se que ainda hoje há uma carência de conhecimentos 

relativos às metodologias utilizadas em consonância com a EA de base progressista, 

nos diferentes níveis e modalidades de ensino (CARVALHO, 2012). 

 Soma-se a isso a falta de compromisso social com a qualidade da educação 

básica, visualizada na desvalorização moral e financeira do professor, provocando 

em alguns formadores de opiniões, os docentes, o desinteresse em pesquisar novas 

metodologias que proporcionem maior significação ao aprendizado dos alunos via 

um trabalho diversificado que atenda aos anseios desse público-alvo. 

Dentre os vários problemas que se colocam à frente do trabalho com a 

temática ambiental numa perspectiva interdisciplinar, estão aqueles advindos do 

histórico de formação do próprio professor. De fato, é inegável que a formação dos 

professores ao longo do tempo foi marcada por uma tradição disciplinar. Desse 

modo, não é muito difícil imaginar que o professor possa criar resistência ao ensinar 

de forma interdisciplinar, já que ele mesmo não foi formado dentro dessa perspectiva 

(MEDINA, 2001). 

Além disso, a EA não pode ser uma disciplina, uma matéria a ser ensinada 

como as demais, posto que a EA pretende integrar as condições sociais, 
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econômicas, culturais etc. de um mundo em constante transformação. Desse modo, 

é uma ação pedagógica que não pode ser condicionada a uma única ciência, mas 

estar em articulação com as várias áreas do conhecimento.    

Com base nessa discussão, faz-se necessário questionar o currículo 

tradicional, cuja ênfase está na estrutura de conhecimento disciplinar, que reduz os 

conteúdos das disciplinas curriculares a conhecimentos lineares e neutralizados 

dentro do processo de ensino e aprendizagem.  

Na década de 1990, iniciou-se pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil 

um debate em nível nacional, na tentativa de estabelecer uma nova realidade 

educacional, inserindo nesta os reais interesses de nossa sociedade. Em 

decorrência desse debate, houve a reformulação dos PCNs, que se expressam 

como proposta de conteúdos de referência e de orientação da estrutura curricular do 

sistema educacional do país, momento em que os temas transversais são 

introduzidos na estrutura curricular do Ensino Fundamental, ou seja, no currículo das 

escolas brasileiras.  

É imprescindível que os profissionais da educação conheçam os textos que 

tratam das posições e iniciativas de organização da escola brasileira, para que 

possam analisá-las e discuti-las no desenvolvimento curricular, a fim de intervir com 

maior esclarecimento sobre a qualidade do ensino na escola, já que essas iniciativas 

vêm sofrendo críticas quanto aos resultados na prática pedagógica (SOUZA, 2013). 

Considerar a EA como o eixo do conjunto dos temas transversais facilita sua 

inserção no currículo escolar e atinge os objetivos propostos nos PCNs (MEDINA, 

2001). O texto dos PCNs (BRASIL, 2001b) reitera que o ensino de EA deve 

considerar as esferas local e global, favorecendo tanto a compreensão dos 

problemas ambientais em termos macro, internacionais e nacionais, como em 

termos micro, regionais e municipais.   

Ao integrarem o currículo escolar, os conteúdos de EA devem assumir a 

perspectiva da transversalidade, no intuito de interagir com a prática educativa. 

Nesse contexto, os professores devem repensar o modo de abordá-los em sua 

disciplina, com atenção para não fragmentá-lo, uma vez que tal temática deve ser 

inserida no currículo de modo diferenciado, não se configurando como uma nova 

disciplina (CASTRO, 2001).    
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 Devemos ter ciência de que o conceito de transversalidade ainda é pouco 

claro e sua implantação nas práticas pedagógicas exige maiores esclarecimentos 

metodológicos, assim como novas relações entre os conteúdos. 

 

2.5 As correntes da Educação Ambiental  

 

Nesta seção, abordaremos aspectos relativos a diferentes correntes de 

Educação Ambiental. Essa análise se faz necessária, uma vez que é discutido na 

literatura específica que as ações educativas desenvolvidas pelos professores em 

EA estão intimamente relacionadas às concepções que esses profissionais detêm 

sobre tal temática.  

Em um ritmo cada vez mais acelerado, as informações sobre os vários 

acontecimentos do mundo chegam até o cotidiano das pessoas. Dentre as notícias, 

estão aquelas advindas da tomada de consciência sobre os problemas ambientais. 

Atualmente, percebem-se recomendações importantes aos diferentes segmentos 

sociais, de forma direta ou indireta, por abordagens mais compreensivas a respeito 

da relação entre homem e natureza.    

Segundo Pinheiro (2014, p. 18), “essas situações representam a necessidade 

de considerarmos as relações entre as pessoas e o ambiente, no sentido de 

alcançarmos qualidade de vida e um compromisso ativo com nossos entornos”. A 

EA desempenha um papel importante para a concretização dessa proposta, 

promovendo conhecimentos e ações nesse sentido. A respeito desse assunto, 

Santos (2001) menciona: “A vertiginosa rapidez das transformações sociais da 

época contemporânea, derivadas de mudanças econômicas, tecnológicas, 

produtivas, situa-nos assim ante um horizonte inevitável e, sem dúvida, desejoso de 

frequentes readaptações e atualizações educacionais”. 

 Para uma melhor compreensão das implicações que a temática ambiental 

gera em sociedade e como ela vem sendo explorada nos diferentes espaços de 

convívio social é importante, sobretudo, fazermos uma análise de algumas 

concepções atreladas à sua abordagem. Para Medina (2003) e Loureiro (2004a), 

essa compreensão se faz necessária, na medida em que as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores refletem uma ou outra concepção de ambiente e 

EA. Desse modo, conhecer um pouco a natureza dessas interpretações contribui 



51 
 

para o entendimento dos porquês de alguns docentes adotarem uma postura 

pedagógica em detrimento de outra.  

 Autores como Sauvé (2008) descrevem um mapeamento das correntes em 

EA, estabelecendo “corrente” como uma maneira geral de conceber e praticar a EA. 

Segundo essa autora, existem 15 correntes a serem exploradas quando se estudam 

as concepções de EA (Figura 1). Nota-se a existência de algumas mais antigas, que 

predominaram nos anos de 1970 e 1980, e outras, que se referem a representações 

surgidas mais recentemente. Outro aspecto interessante de ser mencionado é que 

nessa visão uma mesma corrente pode se incorporar a uma pluralidade e uma 

diversidade de proposições, assim como uma mesma proposição pode corresponder 

a duas ou três correntes diferentes, de acordo com o ângulo sob o qual é analisada.  

 É importante salientar que, embora cada corrente apresente um conjunto de 

particularidades que as distingue das demais, isso não significa que em nenhum 

momento certas correntes não possam compartilhar características comuns.  

 Nesse sentido, mesmo em meio a suas diferenças, as correntes não são 

mutuamente excludentes em todos os planos. A autora propõe essa sistematização 

como uma ferramenta de análise a serviço da exploração da diversidade de 

proposições pedagógicas, e não um grilhão que obriga a classificar tudo em 

categorias rígidas, com o risco de deformar a realidade (PINHEIRO, 2014).    

Entendida como campo teórico em construção, a EA é um processo realizado 

de maneira diferenciada pelos diferentes grupos e pessoas que atuam na área e 

pela população em geral. Por um lado, alguns aderem à ideia de se adjetivar o termo 

“educação”, se ela for compreendida em toda a sua abrangência e complexidade. 

Por outro lado, existem aqueles que propõem especificar o “ambiental” com 

expressões do tipo: social, conservacionista, participativa, emancipatória, para a 

gestão, para o desenvolvimento sustentável, para a construção de sociedades 

sustentáveis, dentre outras que vão sendo expressas para distinguir suas propostas 

e práticas (SATO; CARVALHO, 2008).  

Medina (2001) considera que, como qualquer outra área de conhecimento, a 

EA possui especificidades conceituais que devem ser compreendidas com clareza 

para um correto desempenho de suas atividades. Soma-se a isso uma problemática 

maior, que não se apresenta nas disciplinas tradicionais. “A Educação Ambiental é 

um campo de conhecimento em formação, permeado por contradições e com um 
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histórico que lamentavelmente torna mais complexo o seu processo de assimilação” 

(MEDINA, 2001, p. 17). 

De acordo com Leme (2006), a expectativa de uma mudança social 

promovida por um processo educacional que possibilite a formação de sujeitos 

capazes de tomar decisões responsáveis em relação aos outros e ao ambiente está 

fortemente relacionada às concepções de educação, ambiente e EA e aos valores 

de quem está mediando os processos formativos. As ideias desse autor podem ser 

ampliadas pelos estudos realizados por Sauvé (2008) sobre abordagens da EA.  

 

Quadro 2 – Diversidade de correntes em Educação Ambiental 

 
CORRENTES 

 
CONCEPÇÕES 
DE AMBIENTE 

 

 
OBJETIVOS DA EA 

 
ENFOQUES 
DOMINANTES 

Naturalista  Natureza  Reconstruir uma 
ligação com a 
natureza  

Sensorial, 
Experiencial, 
Afetivo, Cognitivo, 
Criativo e Estético  

Conservacionista/ 
Recursiva  

Recurso  Adotar 
comportamento de 
conservação  

Cognitivo 
Pragmático  

Resolutiva  Problema  Resolver problemas  Cognitivo  
Pragmático  

Sistêmica  Sistema  Desenvolver o 
pensamento sistêmico  

Cognitivo  

Científica  Objeto de 
estudos  

Adquirir 
conhecimentos  

Cognitivo  
Experimental  

Humanista  Meio de vida  Desenvolver um 
sentimento de 
pertença  

Sensorial  
Cognitivo  
Afetivo  

Feminista  Objeto de 
solicitude  

Integrar os valores 
feministas à relação 
com o meio ambiente  

Intuitivo  
Afetivo  
Simbólico  
Espiritual  
Criativo/Estético  

Etnográfica  Território  
Lugar de 
identidade  
Natureza/cultura  

Reconhecer a estreita 
ligação entre natureza 
e cultura  

Experiencial  
Intuitivo  
Afetivo  
Simbólico  
Espiritual  
Criativo/Estético  

Ecoeducação  Polo de interação 
para a formação 
pessoal  
Cadinho de 
identidade  

Construir uma melhor 
relação com o mundo  

Experiencial  
Sensorial  
Intuitivo  
Afetivo  
Simbólico  
Criativo  

Práxica  Cadinho de 
ação/reflexão  

Aprender em, para e 
pela ação 

Práxico  
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Desenvolver 
competências de 
reflexão  

Crítica  Objeto de 
transformação, 
Lugar de 
emancipação  

Descobrir as 
realidades 
socioambientais 
visando transformar o 
que causa problemas  

Práxico  
Reflexivo  
Dialogístico  

Projeto de 
desenvolvimento 
sustentável  

Recursos para o 
desenvolvimento 
econômico  

Promover um 
desenvolvimento 
econômico respeitoso 
dos aspectos sociais 
e do meio ambiente  

Pragmático  
Cognitivo  

Moral/ ética  Objeto de valores  Dar prova de 
ecocivismo  
Desenvolver um 
sistema ético  

Cognitivo  
Afetivo  
Moral  

Holística  Total  
Todo  
O Ser  

Desenvolver as 
múltiplas dimensões 
de seu ser em 
interação com o 
conjunto de 
dimensões do meio 
ambiente  

Holístico  
Orgânico  
Intuitivo  
Criativo  

Biorregionalista  Lugar de 
pertença  

Desenvolver 
competências em 
Ecodesenvolvimento 
comunitário, local ou 
regional  

Cognitivo  
Afetivo  
Experiencial  
Pragmático  
Criativo  

Fonte: Sauvé (2008 apud SATO; CARVALHO, 2008, p. 17-44). 

 
 

As correntes em EA assinaladas pela cartografia de Sauvé (2008) não 

buscam apenas orientar uma possível análise das concepções dos sujeitos sobre 

EA, mas mostrar de forma clara que as práticas em EA materializadas em vários 

contextos, resultando em finalidades diversificadas para o processo educativo, estão 

intricadamente relacionadas a tais concepções. 

A tomada de consciência dos problemas ambientais e as suas implicações na 

existência das atuais e futuras gerações provocaram a sensibilização mundial e local 

para uma educação que promova novas atitudes e comportamentos nos indivíduos 

em sociedade, bem como conduziram, consequentemente, aos órgãos oficiais a 

elaboração de novas diretrizes no que se refere à tomada de decisões sobre a 

temática, norteadas pelos princípios de sustentabilidade ecológica e diversidade 

cultural.    

Nesse sentido, sobrepõe-se a necessidade de uma prática educativa 

orientada a formar o sujeito humano enquanto ser social e historicamente situado. A 
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esse respeito, Grün (2009, p. 15) destaca que “sem historicidade, sem memória não 

há Educação Ambiental, nem conservação ambiental, pois os problemas ambientais 

estão inscritos em uma perspectiva histórica que nos ultrapassa amplamente”. 

É imprescindível que se tenha uma visão abrangente de MA para apreender a 

complexidade da problemática ambiental. Para tanto, a natureza não deve ser vista 

como algo isolado, mas como parte integrante de uma rede de relações não apenas 

naturais, mas também sociais e culturais (CARVALHO, 2012; LEFF, 2001).  

Segundo Loureiro (2004a, p. 11), 

 

apesar de a complexidade ambiental envolver múltiplas dimensões, 
verifica-se, atualmente, que muitos modos de fazer e pensar a 
Educação Ambiental enfatizam ou absolutizam a dimensão ecológica 
da crise ambiental, como se os problemas ambientais fossem 
originados independentemente das práticas sociais.  

 

Diante da complexidade e imprevisibilidade dos problemas sociais e 

ambientais que ora vivenciamos e da necessidade da construção de uma sociedade 

mais justa, solidária e humana, torna-se essencial superar uma perspectiva 

reducionista de MA, na qual são considerados apenas seus elementos físicos, 

químicos e biológicos (CUNHA, 2006).  

De acordo com Cavalcanti Neto e Amaral (2011, p. 119), “é importante 

questionar a concepção de um mundo estritamente biológico das Ciências Naturais 

e ampliar essa visão a partir de uma concepção de mundo que inclui os valores 

culturais, o mundo das humanidades”.  

Contrapondo-se a essa perspectiva, surge uma visão socioambiental da ação 

educativa, para a qual Pinheiro (2014, p. 22) menciona que 

 

é preciso considerar o meio ambiente não como sinônimo de 
natureza intocada, mas como um campo de interação entre a cultura, 
a sociedade e a base física e biológica dos processos vitais, no qual 
todos os termos dessa relação se modificam dinâmica e 
mutuamente, formando um único mundo. 

  

Nesse contexto, o processo educativo torna-se elemento primordial e deve 

possibilitar experiências que discutam diferentes perspectivas, por exemplo, a 

percepção integrada de ambiente, na qual o ser humano compõe o todo da 

natureza, e não apenas a sua parte isolada (CAVALCANTI NETO; AMARAL, 2011). 

Ainda sobre o assunto, tais autores mencionam: 
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O processo educativo, nesse cenário, deve contribuir para a 
formação de um pensamento crítico, criativo e conectado com a 
necessidade de propor respostas para o futuro, capaz de analisar as 
complexas relações entre os processos naturais e sociais e de atuar 
no ambiente em uma perspectiva global, respeitando as diversidades 
socioculturais (CAVALCANTI NETO; AMARAL, 2011, p. 121). 
 
 

Atualmente, a EA traz consigo uma nova pedagogia que surge da 

necessidade de orientar a educação dentro do contexto social e da realidade 

ecológica e cultural em que se situam os sujeitos e atores do processo educativo 

(LEFF, 2001).  

Conforme Jacobi (2003), o processo educativo deve, assim, possibilitar aos 

indivíduos compreensão, sensibilização e ação que resultem na formação de uma 

consciência ecologicamente equilibrada sobre os modos de intervenção humana no 

ambiente. Dirigida não para um grupo restrito, ela concretiza-se pela possibilidade 

de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres e de se converter, portanto, em 

ator corresponsável na defesa da qualidade de vida. 

A dominação do ambiente pelo ser humano perde um pouco do seu valor 

quando é assimilada uma visão “holística” de EA. Desse modo, as metodologias 

podem resultar em atitudes tanto individuais quanto coletivas que possibilitarão uma 

ação mais racional com o ambiente, ao mesmo tempo que são capazes de 

responder às necessidades sociais (DIAS, 1999).  

Nesse contexto, justificam-se os movimentos em prol de uma EA 

problematizadora, na qual a análise dos contextos corresponde a elementos 

fundamentais na compreensão das consequências trazidas ao ambiente pelos 

agentes biológicos ou sociais. O entendimento de que os recursos naturais não são 

infinitos é uma das preocupações eminentes das abordagens atuais ao se trabalhar 

com EA. Isso pode contribuir para uma reflexão sobre o modelo de desenvolvimento 

econômico que vem sendo historicamente estabelecido, como também ajudar a 

pensar em novas possibilidades de organização da qualidade de vida no planeta.   

Nessa perspectiva, Leff (2006, p. 217-219) menciona:  

 
Apreender a complexidade ambiental exige a compreensão do 
conhecimento sobre o meio. [...] Implica não só no aprendizado de 
fatos novos (de maior complexidade); inaugura um saber que 
desconstrói os princípios epistemológicos da ciência moderna e 
funda uma nova pedagogia, por meio de uma nova racionalidade que 
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significa a reapropriação do conhecimento a partir do ser do mundo e 
do ser no mundo; a partir do saber e da identidade que se forjam e 
se incorporam ao ser de cada indivíduo e de cada cultura.  

 
Torna-se evidente a necessidade de uma educação não para adaptar o 

homem ao meio, mas que possibilite a ampliação de sua natureza criativa, de modo 

que ele possa se desenvolver plenamente, enquanto sujeito da sua história, 

posicionando-se criticamente frente aos diferentes acontecimentos do seu lugar e no 

mundo, guiado por uma nova racionalidade. Essa racionalidade deve ser 

direcionada não para uma cultura de desesperança e alienação, mas para uma 

cultura de emancipação, de humanização, que permita o surgimento de novas 

formas de reapropriação do mundo (LEFF, 2006). 

Enquanto processo que afeta o homem de forma integral, a EA deve ser 

conduzida para oportunizar o desenvolvimento de atitudes e competências definidas, 

como: consciência, conhecimento, atitudes, aptidões, capacidade de avaliação e de 

ação crítica no mundo (MEDINA, 2003).  

Nesse cenário, o processo educativo deve contribuir para a formação de um 

pensamento crítico, criativo e interligado com a necessidade de propor respostas 

para o futuro, capaz de analisar as complexas relações entre os processos naturais 

e sociais e de atuar no ambiente em uma perspectiva global, respeitando as 

diversidades socioculturais (CAVALCANTI NETO; AMARAL, 2011).  

 Diante dos aspectos mencionados, a promoção de uma ação educativa 

comprometida com as problemáticas ambientais exige, sobretudo:  

 
a) uma proposta educativa centrada na conscientização, na mudança 
de atitudes e de práticas sociais, no desenvolvimento de 
competências para a avaliação e participação ativa dos educandos, 
com base em um pensamento crítico sobre o processo de educação 
ambiental;  
 
b) a definição de um posicionamento ético-político por parte dos 
mediadores de tal proposta (SAUVÉ, 2008 apud CAVALCANTI 

NETO; AMARAL, 2011, p. 124). 
 

Uma proposta de EA que promova mudança social e formação de cidadãos 

com capacidade de intervir e de pensar criticamente num universo permeado de 

contradições é algo imprescindível na busca pela superação de um processo 

educativo, por vezes, centrado em uma abordagem comportamentalista de EA. 
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Um enfoque comportamentalista de EA, que também pode ser definida como 

tecnocrática, cientificista e conservadora, estabelece a dicotomia humanidade-

mundo. Para Freire (1987, p. 36), esse tipo de concepção  

 

sugere uma dicotomia inexistente entre homem-mundo. Homens 
simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. 
Homens espectadores e não recriadores do mundo. Concebe a sua 
consciência como algo especializado neles e não aos homens como 
“corpos conscientes”. A consciência como se fosse alguma seção 
”dentro” dos homens, mecanicamente compartimentada, 
passivamente aberta ao mundo que a irá “enchendo” de realidade. 

 

A EA promove a conscientização e esta se efetiva na relação entre o “eu” e o 

“outro”, pela prática social reflexiva e fundamentada teoricamente. A ação 

conscientizada é mútua, envolvendo capacidade crítica, dialógica, assimilação de 

diferentes saberes e transformação ativa da realidade e das condições de vida 

(LOUREIRO, 2004a). 

Ao se ampliar o papel exercido pela educação na sociedade, 

consequentemente, expande-se a visão sobre o ambiente e vice-versa. Segundo 

Leme (2006), há uma relação de influência mútua entre as visões de educação e 

ambiente. Nesse sentido, o autor afirma que “a ampliação significa uma melhor 

apreensão da complexidade inerente a ambos, o que não quer dizer a compreensão 

da totalidade dos temas, mas a diminuição gradativa de uma visão reducionista” 

(LEME, 2006, p. 45).  

Destaca-se aqui que a EA entendida como processo educativo é uma prática 

social eminentemente política e, enquanto tal, um elemento de significativa 

importância no processo de humanização. A consciência do homem de seu 

inacabamento compreende a educabilidade, remetendo a educação à formação 

humana, o que imprime no processo educativo um sentido ético-político. Nesse 

âmbito, a educação não pode ser neutra, ao contrário, é exigente de opções e de 

tomada de posições, o que a situa na reprodução da realidade social ou na sua 

transformação (FREIRE, 1996).  

Nas concepções de Junta e Santana (2011, p. 48),  

 

entender esse caráter político é entender que a questão ambiental é 
uma problemática que remete ao coletivo e à forma de se viver 
construída historicamente e que também as possíveis soluções 
envolvem a coletividade, o que pode representar conflitos e rupturas, 
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principalmente em um contexto desigual e hierarquizado como o 
capitalista. 

 

Entendendo aqui a palavra “política” como o viver e interferir em um mundo 

coletivo, podemos ampliar a compreensão de que a internalização de um ideário 

ecológico emancipador não ocorre apenas por convencimento racional sobre a 

urgência da crise ambiental.  É certo que a consciência dos riscos e a informação 

objetiva possuem seu grau de importância, mas desde que sejam incorporadas em 

um contexto de relações de aprendizagens no qual se fortaleçam, sobretudo, a 

capacidade de ação dos sujeitos no mundo e sua vinculação afetiva com valores 

éticos e estéticos dessa visão de mundo (CARVALHO, 2012). 

O seu enfoque deve buscar uma perspectiva holística de ação, que relaciona 

o homem, a natureza e o universo, tendo em conta que os recursos naturais não são 

infinitos e que o principal responsável pela sua degradação é o ser humano. A 

concepção utilitária dos recursos naturais deve ser superada. Nessa direção, o autor 

ressalta a importância de situarmos a EA em contexto mais amplo, o da educação 

para a cidadania (JACOBI, 2003). 

No próximo capítulo, apresentaremos o contexto de aplicação da pesquisa. 

Para tanto, faremos uma breve caracterização dos seus elementos constitutivos.      
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3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

3.1 Ceará-Mirim e o seu ambiente 

 

 O município de Ceará-Mirim possui uma população de aproximadamente 

68.141 habitantes, sendo que 32.647 moradores vivem na zona urbana e 35.494 na 

zona rural. Possui uma área de unidade territorial de 724,380 km² e uma densidade 

demográfica de 94,07 hab/km² (Figura 2). Apresenta Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de 0,616. O clima é ameno do tipo Tropical Atlântico, típico da 

zona litorânea, com temperaturas que oscilam entre máxima de 30° e mínima de 

20°(IBGE, 2000).  

Apresenta um relevo mais ou menos plano, sem grandes variações. Limita-se 

ao norte com o município de Pureza e Maranguape, ao sul com São Gonçalo do 

Amarante e Ielmo Marinho, ao leste com o Oceano Atlântico e Extremoz e a oeste 

com o município de Taipu. A sede do município fica a uma distância de 

aproximadamente 30 quilômetros da capital Natal. Com base nesses dados, é 

considerada como região metropolitana de Natal, RN (BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. 

JOSÉ PACHECO DANTAS, 2000, p. 5). 

 

                          Figura 1 – Mapa de Ceará-Mirim, RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: WIKIPÉDIA, 2015a. 
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Duas rodovias cortam o município: a BR 406, que liga Natal a Macau, e a BR 

101, que liga Natal a Touros. O município também conta com o tráfego ferroviário 

que faz linha Natal/Ceará-Mirim e Ceará-Mirim/Natal, nos dias úteis.  

  

Figura 2 – Vista aérea do município de Ceará-Mirim, RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: WIKIPÉDIA, 2015b. 

 

A vegetação é devastada por uma agricultura de mais de cem anos. 

Apresenta hoje um aspecto que torna difícil reconhecer sua fisionomia original. Na 

várzea, encontramos os solos de aluvião, compreendendo os massapés argilosos e 

tufosos. O habitante local reconhece a várzea enxuta, não inundável e alagadiça. No 

arisco, encontram-se os solos arenosos, situados nas vertentes, bastante 

permeáveis. Nos tabuleiros, podemos verificar a existência de solos com 

permeabilidade baixa e o teor da argila mais elevada. São os solos argilosos 

(BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. JOSÉ PACHECO DANTAS, 2000, p. 48).   

O município é banhado pelas águas do rio Ceará-Mirim, cuja nascente 

localiza-se a sudeste da cidade de Lajes, nos arredores de Santa Rosa, e dirige-se 

para o mar. Sua extensão é de aproximadamente 150 quilômetros, banhando os 

municípios de Pedra Preta, Jardim de Angicos, João Câmara, Poço Branco, Taipu e 

Ceará-Mirim, indo desaguar no oceano Atlântico, entre a praia de Genipabu e Barra 
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do Rio, em Extremoz (BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. JOSÉ PACHECO DANTAS, 

2000, p. 41).    

A cidade de Ceará-Mirim possui 100% da população da zona urbana com 

acesso à água encanada e tratada. A água que abastece o município é captada 

através de poços tubulares na lagoa de Extremoz, onde são ligados a adutoras que 

levam para o reservatório semienterrado.   

O município ainda dispõe de sistema de esgoto sanitário, com uma extensão 

de aproximadamente 9.000 metros de rede coletora. A coleta de lixo é feita de 

maneira não seletiva. O lixo recolhido é encaminhado para um aterro sanitário 

situado no distrito de Massaranduba, RN.   

 A economia é pouco expressiva no município e baseia-se na agropecuária, 

desenvolvida em pequenas propriedades, e na agricultura de subsistência. O 

movimento comercial é pequeno devido à aproximação com a capital do estado, 

sendo o campo industrial pouco desenvolvido. O setor pecuário também é 

considerado pequeno, portanto a produção leiteira abastece mais o consumo interno 

do que o externo (BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. JOSÉ PACHECO DANTAS, 2000, 

p. 56).    

 

3.2 O lócus de pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada na Escola Estadual General João Varela 

(EEGJV) e na escola privada Sistema Educacional Interagindo com o Saber (SEIS), 

ambas localizadas no município de Ceará-Mirim. A escolha das duas instituições de 

ensino deu-se em razão de possuírem, em seu quadro de funcionários, professores 

que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental I.  

 

3.2.1 A Escola Estadual General João Varela – EEGJV 

 

A Escola Estadual General João Varela (Figura 3) foi fundada no ano de 

1947, com o objetivo de atender a população tanto da zona urbana quanto da zona 

rural. Situada na Avenida General João Varela, 949, bairro Centro, é caracterizada 

como uma instituição de localização central no município de Ceará-Mirim, que, por 

sua vez, contempla um público-alvo bastante heterogêneo.  
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A escola funciona no período matutino, vespertino e noturno. Os dois 

primeiros turnos contemplam o Ensino Fundamental I, de 1° ao 5º ano, já o período 

noturno é constituído pelo 1º e 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). O público-alvo que frequenta a escola é bem diversificado, sendo composto 

por alunos que residem na comunidade próxima à escola, na área urbana, como 

também por alunos da área rural que estão fora de faixa etária. 

 

        Figura 3 – Escola Estadual General João Varela (EEGJV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Acervo da autora. 

 

Os alunos dos turnos matutino e vespertino são crianças oriundas de classe 

social que menos possui poder aquisitivo, cujo vencimento por família é de apenas 

um salário-mínimo mensal, sendo que somente um membro da família trabalha, o 

pai ou a mãe. Os alunos do turno noturno são na maioria trabalhadores do campo, 

do comércio ou autônomos e recebem também um salário-mínimo mensal ou até 

menos.  

O quadro de funcionários da escola é constituído por uma equipe de 27 

profissionais distribuídos pelo ambiente técnico-administrativo e pedagógico, sendo 

9 deles docentes (Quadro 3).   
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  Quadro 3 – Distribuição geral da equipe da EEGJV 

Quantidade Função 

01 Diretor  

01 Vice-diretor  

01 Suporte Pedagógico 

01 Coordenador pedagógico 

01  Vigia  

01 Digitador  

01 Inspetor escolar 

01 Merendeira  

01 Porteiro 

02  Serventes 

07 Auxiliares de secretarias  

09 Docentes  

27 Total  

                      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O espaço físico da escola é composto por 01 cozinha, 01 sala para a 

secretaria e diretoria, 01 dispensa, 03 salas de aula, 04 banheiros, sendo 03 para os 

alunos, com acessibilidade, e 01 para os funcionários, 01 almoxarifado e 01 

pequena área entre as duas salas centrais e 01 espaço a céu aberto onde as 

crianças brincam durante o intervalo das aulas e em momentos destinados a 

práticas pedagógicas fora da sala de aula (Quadro 4). 

 

                            Quadro 4 – Espaço físico da EEGJV 

Quantidade Espaço 

01 Cozinha 

01 Dispensa 

01 Almoxarifado  

01 Área Pequena  

01  Espaço a céu aberto  

01 Sala para a secretaria e diretoria  

03 Salas de aula 

04 Banheiros  

                                  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A escolha dos professores se deu de acordo com o interesse e 

disponibilidade em participar da pesquisa. Optou-se, pelo menos, por um docente de 

cada ano escolar. 
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3.2.2 O Sistema Educacional Interagindo com o Saber (SEIS) 

 

O Sistema Educacional Interagindo com o Saber (Figura 4) foi fundado no ano 

de 2001 e está situado à Rua Presidente Getúlio Vargas, 818, bairro Cinco Bocas.  

Caracterizado como uma instituição de ensino privada, a escola contempla 

em seu quadro de funcionários uma equipe de 32 profissionais, sendo 1 diretora, 1 

vice-diretora, 1 coordenadora da Educação Infantil, 1 coordenadora de Ensino 

Fundamental, 1 auxiliar administrativo, 1 porteiro, 2 secretárias e 3 auxiliares de 

serviços gerais. O corpo docente é constituído por 20 docentes distribuídos nos dois 

turnos de funcionamento (Quadro 5). 

 

                 Quadro 5 – Distribuição geral da equipe do SEIS 

Quantidade Função 

01 Diretora  

01 Vice-diretora 

01 Coordenador geral  

01 Coordenador pedagógico de Educação Infantil 

01 
Coordenador pedagógico de Ensino 

Fundamental 

02 Secretárias 

03 Auxiliares de serviços gerais 

01 Auxiliar administrativo 

01 Porteiro  

20  Docentes 

32 Total de funcionários  

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O espaço físico da escola é formado por 01 cozinha, 01 cantina, 01 

secretaria, 01 diretoria, 01 brinquedoteca/biblioteca, 01 quadra, 01 almoxarifado, 02 

pátios, 02 piscinas (01 pequena e 01 média), 05 banheiros, com acessibilidade e 10 

salas de aula (Quadro 6).    
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                             Quadro 6 – Espaço físico do SEIS 

Quantidade Espaço 

01 Cozinha 

01 Cantina 

01 Secretaria   

01 Diretoria  

01  Brinquedoteca/biblioteca  

01 Quadra de esportes  

01 Almoxarifado  

02 Pátios  

02 Piscinas  

05 Banheiros  

10 Salas de aula 

                                 Fonte: Dados da pesquisa.   

 

A escola funciona no período matutino e vespertino com turmas de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I e II. A clientela que frequenta a escola é bem 

diversificada, sendo composta, predominantemente, por alunos que residem na 

comunidade próxima à escola, na zona urbana.  

 

       Figura 4 – Sistema Educacional Interagindo com o Saber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Acervo da autora. 

 

Os alunos dos turnos matutino e vespertino são crianças oriundas de classe 

média, uma vez que apresentam um poder aquisitivo e um padrão de vida e 

consumo razoáveis. São alunos pertencentes a famílias constituídas de pais 
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assalariados, pequenos comerciantes e autônomos. A escola também atende alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (NEE).  

No próximo capítulo será apresentado o percurso metodológico desenvolvido 

nesta pesquisa. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

   

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, demonstrando elementos de 

caráter explicativo e descritivo. A seguir, são apresentados os sujeitos participantes, 

bem como a técnica e os procedimentos para a coleta de dados. 

 

4.1 Sujeitos da pesquisa 

 

Participou desta pesquisa um total de vinte profissionais da educação, sendo 

quinze professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (seis docentes da 

Escola Estadual General João Varela, cinco docentes do Sistema Educacional 

Interagindo com o Saber e quatro docentes convidados de outras escolas estaduais 

do município de Ceará-Mirim). Além dos professores, contamos também com a 

participação de três coordenadores pedagógicos (uma da escola pública e duas da 

instituição privada), bem como dois gestores (um da escola pública e um da 

instituição privada). Com exceção do coordenador da escola pública que reside na 

cidade de Natal, os demais participantes residem na cidade de Ceará-Mirim.  

 

4.1.1 Os gestores e coordenadores participantes 

O quadro a seguir mostra o perfil dos coordenadores participantes da 

pesquisa das 2 escolas mencionadas. 

 

Quadro 7 – Perfil dos gestores e coordenadores das escolas lócus de pesquisa 

CARGOS IDADE SEXO ESCOLARIDADE TEMPO DE ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Gestor - G1 57 anos Feminino Magistério 26 anos 

Gestor - G2 51 anos Feminino Pedagogia 22 anos 

Coordenador - C1 26 anos Masculino Pedagogia 1 anos 

Coordenador - C2 29 anos Feminino Pedagogia 8 anos 

Coordenador - C3 31 anos Feminino Pedagogia 10 anos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto ao gênero, apenas um coordenador é do sexo masculino e os outros 

dois são do sexo feminino. A idade desses profissionais varia de 26 a 57 anos. A 
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maioria possui nível superior, tendo formação em licenciatura plena em Pedagogia, 

exceto uma das gestoras, que possui apenas o curso de Magistério. É importante 

salientar que a participação dos coordenadores foi de importância singular para a 

realização desta pesquisa, pois esses profissionais também fazem parte do contexto 

escolar, orientando os docentes no desenvolvimento das atividades educativas e 

projetos didáticos voltados para a temática ambiental. 

 

4.1.2 Professores participantes  

 

Consideramos importante discutir quem são esses sujeitos, observando 

algumas características gerais do perfil profissional dos professores dos anos 

iniciais. Os dados coletados partiram do questionário de caracterização dos sujeitos 

(ANEXO A). 

Atendendo a exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

9.394/96, todos os participantes das escolas públicas ingressaram na instituição por 

meio de concurso público.   

Dos quinze professores participantes da pesquisa, onze são do sexo 

feminino, 73,3%, e quatro são do sexo masculino, 26,7%. Quanto à idade dos 

professores participantes, varia entre 23 e 48 anos. Com relação à formação 

acadêmica, oito docentes concluíram licenciatura plena em Pedagogia; dois 

possuem Magistério e Pedagogia; três concluíram o curso Normal Superior e 

Magistério; um possui o curso de Letras e um é formado em História.  

O tempo de experiência como docente varia entre 5 e 25 anos. Desses 

professores, quatro atuam no turno matutino, oito trabalham no turno vespertino e 

três em ambos os turnos. Com relação às turmas nas quais lecionam, três 

educadoras são titulares no 1º ano, três atuam no 2º ano, quatro atuam no 3º ano, 

três lecionam no 4º ano e três no 5º ano do Ensino Fundamental I. Podemos 

visualizar tais informações mais detalhadamente no quadro abaixo.   
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             Quadro 8 – Perfil dos professores participantes da pesquisa 

PERFIL PROFESSORES (AS) TOTAL (%) 

Sexo  Feminino: 11  

Masculino: 4 

73,3% 

26,7% 

Idade  Entre 23 e 26 anos: 3 

Entre 27 e 30 anos: 3  

Acima de 30 anos: 9 

20% 

20% 

60% 

Escolaridade Pedagogia: 8 

Magistério e Pedagogia: 2  

Magistério e Normal Superior: 3  

Letras: 1  

História: 1  

53,3% 

13,3% 

20% 

6,7% 

6,7% 

Tempo de atuação 

profissional 

Entre 5 e 7 anos: 6 

Entre 8 e 10 anos: 2 

Acima de 10 anos: 7 

40% 

13,3% 

46,7% 

Ano em que atua  1º ano do EF1: 3  

2º ano do EF1: 3 

3º ano do EF1: 4 

4º ano do EF1: 3 

5º ano do EF1: 3 

20% 

20% 

26,7% 

20% 

20% 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme os percentuais da classificação por gênero e faixa etária, foi 

possível observar nas escolas pesquisadas que existe uma acentuada concentração 

de profissionais do sexo feminino (73,3%) quando comparado ao percentual do sexo 

masculino (26,7%), bem como uma maior predominância de pessoas na faixa etária 

acima dos 30 anos, 60%. Dados do INEP (BRASIL, 2014) apontam que 32,4% dos 

docentes que atuam nos anos iniciais do EF têm mais de 40 anos.   

Com relação ao grau de instrução, foi obtido um total de 53,3% para 

professores que possuem o curso de licenciatura plena em Pedagogia e um 

percentual de 13,3% para os que concluíram o Magistério e a licenciatura plena em 

Pedagogia. Ainda no que tange à formação, obtivemos um total de 20% para 

professores que concluíram o curso de Magistério. Nesse grupo de professores, 

também identificamos um docente com formação acadêmica em Letras e outro com 

formação em História. Os dados do Censo Escolar 2014 (BRASIL, 2014) mostram 

que 73% dos docentes possuem curso superior. Dentre os professores participantes, 

encontramos 66,6% deles com formação de nível superior em Pedagogia (BRASIL, 

2014).    
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 Quanto ao tempo de experiência, 46,7% dos educadores possuem mais de 10 

anos na carreira docente. Esse dado nos remete ao entendimento de que esses 

profissionais podem abordar a temática em estudo com bem mais profundidade, 

visto que já são profissionais com bastante experiência. 

Com relação às turmas nas quais cada professor leciona, observamos que o 

maior percentual de professores nesta pesquisa, 26,7%, leciona nas turmas de 3º 

ano do Ensino Fundamental I. Vale salientar que esse percentual excede os 100%, 

porque uma das professoras ensina no 1º e 2º ano.  

A escolha dessa área de conhecimento está relacionada a uma inquietude 

profissional decorrente do fato de perceber, enquanto professora dos anos iniciais e 

pesquisadora em Ensino de Ciências, a existência de lacunas na formação 

ambiental dos professores polivalentes e, ao mesmo tempo, considerar as 

potencialidades de efetivação da Educação Ambiental nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

 

4.2 A coleta de dados 

 
A coleta de dados aconteceu entre os meses de agosto a outubro de 2015. 

Antes da aplicação do questionário propriamente dito, foram realizados os seguintes 

procedimentos: visita às escolas para a apresentação da pesquisa aos diretores e 

coordenadores, momento no qual houve a explicação dos objetivos da pesquisa, 

bem como uma conversa com o corpo docente de cada escola propondo a 

participação em um Grupo Focal. Os participantes foram informados de que se 

tratava de uma pesquisa de pós-graduação em nível de mestrado, de que os dados 

coletados seriam sigilosos e de que seus nomes seriam preservados.  

Os dados mencionados foram desenvolvidos em três etapas, sendo elas:  

 A primeira foi realizada por meio da pesquisa bibliográfica a respeito da 

temática ambiental;  

 A segunda etapa consistiu na aplicação de dois questionários, em que o 

primeiro objetivou caracterizar o perfil de todos os participantes e o segundo, 

aplicado apenas com os gestores e coordenadores participantes, buscou 

conhecer as concepções desses profissionais sobre Educação Ambiental. 

Todos os questionários foram aplicados nas escolas, mas sem interferências 

na elaboração das respostas;  
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 Na terceira fase, buscamos conhecer na ótica dos professores como se 

processa a Educação Ambiental em seu ambiente de trabalho. Para tanto, 

utilizamos o Grupo Focal (GF) como técnica de coleta de dados. 

  

4.2.1 O questionário 

 

Para a coleta dos dados, nossa pesquisa delimitou como um dos seus 

instrumentos metodológicos o questionário. Foram elaborados dois questionários, 

sendo um com questões relacionadas à caracterização dos sujeitos participantes e 

outro com questões referentes à concepção de EA para os gestores e 

coordenadores. 

 Optamos pelo uso do questionário por considerarmos que este é um 

instrumento que, de forma objetiva e clara, caracteriza os participantes, elucidando o 

contexto e a situação da construção dos dados.  

O questionário, segundo Gil (2008, p. 128), pode ser definido “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Ainda a esse respeito, Gil (2008, p. 128-129) apresenta as seguintes 

vantagens do questionário sobre as demais técnicas de coleta de dados: 

  
a) Possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que 

estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o 
questionário pode ser enviado pelo correio; 

 
b) Implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário 

não exige o treinamento dos pesquisadores; 
 

c) Garante o anonimato das respostas; 
 
d) Permite que as pessoas o respondam no momento em que 

julgarem mais conveniente; 
 
e) Não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do 

aspecto pessoal do entrevistado. 

 

O autor supracitado ressalta que, mesmo apresentando vantagens, essa 

técnica de pesquisa não está isenta de críticas, uma vez que também possui 
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aspectos negativos enquanto instrumento para a coleta de dados. Vejamos alguns 

desses aspectos:  

 

a) Exclui as pessoas que não sabem ler e escrever, o que, em 
certas circunstâncias, conduz a graves deformações nos 
resultados da investigação; 

 
b) Impede o auxílio ao informante quando este não entende 

corretamente as instruções ou perguntas; 
 
c) Impede o conhecimento das circunstâncias em que foi 

respondido, o que pode ser importante na avaliação da qualidade 
das respostas; 

 
d) Não oferece a garantia de que a maioria das pessoas devolva-o 

devidamente preenchido, o que pode implicar a significativa 
diminuição da representatividade da amostra; 

 
e) Envolve, geralmente, número relativamente pequeno de 

perguntas, porque é sabido que questionários muito extensos 
apresentam alta probabilidade de não serem respondidos; 

 
f) Proporciona resultados bastante críticos em relação à 

objetividade, pois os itens podem ter significados diferentes para 
cada sujeito pesquisado (GIL, 2008, p. 128-129). 

 

 É importante salientar que a abordagem desses aspectos negativos não deve 

servir para desestimular o uso de tal técnica na pesquisa, mas, sim, reorientar o 

direcionamento dela, tanto na escolha de questões como de universo dos 

pesquisados. Chaer et al. (2011, p. 261) mencionam que  

  

em ponto de extremada relevância, entre os aspectos positivos, é, 
sem dúvida, o baixo custo do questionário, já que os seus 
utilizadores são público que já tem significativas despesas com os 
estudos e certamente não poderiam arcar com quantias elevadas 
para desenvolvimento de suas pesquisas. Neste aspecto financeiro, 
então, o questionário seria um democratizador da pesquisa. 
 

 
Considerando esses aspectos, os autores reforçam que o pesquisador, ao 

utilizar esse instrumento em sua pesquisa, deverá ter atenção especial na 

elaboração das perguntas, uma vez que é delas que se conseguirá, ou não, obter os 

corretos dados para a construção do estudo. Marconi e Lakatos (1999, p. 100) 

explicitam que  

 



73 
 

junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta 
explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade 
de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor para 
que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo 
razoável. 

 

 Os questionários podem ser compostos por perguntas abertas ou por 

perguntas fechadas. Cabe ao pesquisador selecionar, levando em consideração a 

natureza de sua pesquisa, quais os tipos de perguntas que melhor se adéquam a 

sua investigação. Segundo Chaer et al. (2011, p. 262), 

  

as perguntas abertas são aquelas que permitem liberdade ilimitada 
de respostas ao informante. Nelas poderá ser utilizada linguagem 
própria do respondente. Elas trazem a vantagem de não haver 
influência das respostas preestabelecidas pelo pesquisador, pois o 
informante escreverá aquilo que lhe vier à mente.  
 

A liberdade de escrita, de formatação e de construção do raciocínio dos 

sujeitos pesquisados é bastante considerada quando se pensa em utilizar as 

perguntas abertas, entretanto um dificultador no momento em que se empregam 

essas questões encontra-se no fato de que os participantes deverão ter habilidade 

de escrita, de modo que redijam claramente suas respostas.  

No que diz respeito às perguntas fechadas, o aspecto negativo pode ser 

visualizado na limitação das possibilidades de respostas, pois, ao trazerem 

alternativas específicas para que os sujeitos escolham uma delas, restringem as 

possibilidades de manifestação dos sujeitos em torno de determinado assunto.  

A pesquisa foi estruturada em dois momentos. O primeiro momento foi 

constituído pela aplicação de dois questionários com gestores e coordenadores 

participantes (ver Apêndice A). O primeiro questionário tinha como objetivo traçar o 

perfil desses profissionais e o segundo (ver Apêndice B), composto por oito 

perguntas abertas, foi aplicado com o propósito de conhecer as concepções sobre 

Educação Ambiental de coordenadores e diretores participantes, bem como seus 

conhecimentos a respeito da temática ambiental no espaço escolar. 

O segundo momento foi dedicado à realização de três Grupos Focais com os 

professores participantes. Todos os Grupos Focais foram realizados em local 

apropriado e em horários predefinidos. O primeiro Grupo Focal contou com a 

participação de seis professores e ocorreu na Escola Estadual General João Varela. 

O segundo Grupo Focal foi promovido na instituição privada (SEIS) e contou com a 
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participação de cinco professores. O terceiro Grupo Focal teve a participação de 

docentes convidados das outras escolas estaduais do município e aconteceu na 

Escola Estadual General João Varela. 

 

4.2.2 A técnica de Grupo Focal 

 

A técnica de Grupo Focal torna possível provocar e estimular uma discussão 

em grupo, aprofundar temas quando necessário, resgatar sentimentos e opiniões, 

tudo ao mesmo tempo (PINHEIRO, 2014).  

Segundo Gatti (2012), no âmbito da abordagem qualitativa em pesquisa 

social, essa técnica vem sendo cada vez mais empregada enquanto procedimento 

para o levantamento de dados. Essa autora menciona que para se efetivar a técnica 

de GF se faz necessário que se privilegiem alguns critérios, dentre eles a existência 

de características em comum entre os participantes que os qualificam para a 

discussão da questão que será o foco do trabalho interativo e da coleta do material 

descritivo/expressivo.  

Na concepção de Barbour (2009), é um meio pelo qual se pode investigar 

como as pessoas formam suas visões e é excelente para descobrir por que as 

pessoas pensam como pensam. Nesse sentido, os participantes precisam sentir 

confiança para expressar seus pontos de vista dentro de um espaço aberto às 

discussões numa dinâmica interacional de um grupo de pessoas, com um facilitador.    

Os grupos são incentivados pelo moderador a dialogarem entre si, trocando 

experiências e interagindo sobre suas ideias, sentimentos, valores e dificuldades. 

Também, para Gatti (2012, p. 9), “a ênfase recai na interação dentro do grupo e não 

em perguntas e respostas entre moderador e membros do grupo”.   

A escolha de seu uso deve ser criteriosa e coerente com as finalidades da 

pesquisa. Caso contrário, corre-se o risco de a credibilidade dos dados ser afetada. 

Os cuidados devem ser uma constante na técnica de GF, nesse sentido, a escolha 

do moderador deve ser cautelosa, uma vez que a atuação mais diretiva ou menos 

diretiva desse profissional interfere na dinâmica do processo grupal.  

É importante salientar que para utilizar o GF enquanto técnica de pesquisa 

qualitativa o pesquisador deve ter adquirido certo grau de teorização sobre o tema a 

ser investigado, pois, conforme Gatti (2012, p. 17), “essa teorização permite que o 
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pesquisador levante questões relevantes e contextualizadas, bem como orienta a 

construção de um roteiro preliminar de trabalho com o grupo: o que se vai solicitar 

dele, tendo claro que se está buscando compreender”. O assunto é identificado num 

roteiro de discussão e são selecionadas técnicas de investigação para a coleta das 

informações. 

A elaboração de um roteiro é essencial na técnica de GF, pois permite uma 

melhor orientação e estímulo durante as discussões estabelecidas. Nessa 

perspectiva, deve ser “utilizado com flexibilidade, de modo que ajustes podem ser 

feitos, com abordagens de tópicos não previstos ou deixando-se de lado esta ou 

aquela questão do roteiro, em função do processo interativo” (GATTI, 2012, p. 17). 

Tanto o roteiro quanto o processo grupal devem ser flexíveis, contanto que os 

objetivos da pesquisa não sejam perdidos de vista. 

A flexibilidade facilita a interação com os grupos, pois cada um deles 

apresenta uma dinâmica diferenciada, exigindo maior ou menor diretividade do 

pesquisador, mas, se for elevada a extremo, compromete a análise comparativa, já 

que o risco de desvios dos assuntos aumenta (GONDIM, 2003).    

Nesse contexto, o investigador deve garantir a privacidade dos participantes, 

uma vez que o Grupo Focal deve ser gravado e exige posicionamentos pessoais. 

Ele deve limitar suas intervenções e permitir que a discussão flua, intervindo apenas 

para introduzir novas questões. Juntamente com o moderador, o observador é de 

relevante importância para o sucesso da técnica de coleta em Grupos Focais, pois 

as anotações que faz devem ser bem completas no que se refere aos conteúdos e 

comportamentos dos participantes. 

Para Gatti (2012, p. 9), ao se fazer uso da técnica do Grupo Focal, “há 

interesse não somente no que as pessoas pensam e expressam, mas também em 

como elas pensam e por que pensam”. Daí a importância de utilizar essa técnica na 

pesquisa, sendo os sujeitos autores da história, uma vez que são constantemente 

influenciados pelo meio social, cultural e político.   

Na pesquisa, a construção do Grupo Focal obedeceu às etapas definidas por 

Gatti, fazendo-se presentes os professores de quatro escolas estaduais e de uma 

escola privada de Ceará-Mirim. É importante destacar que os principais critérios de 

seleção foram a sensibilidade e o compromisso para identificar e trabalhar os 

problemas ambientais no cotidiano escolar. No entanto, outros aspectos também 

foram considerados, como as diferentes realidades do ambiente de trabalho, a 
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atuação no primeiro segmento do Ensino Fundamental e a experiência na rede 

pública e privada de ensino. O GF proposto nesta pesquisa foi desenvolvido com 

base em um roteiro preestabelecido (Apêndice C) e teve como objetivo: conhecer as 

opiniões e concepções sobre Educação Ambiental apresentadas por gestores, 

coordenadores e docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental I e as 

implicações dessas concepções na atribuição de valores quanto à inserção da 

temática ambiental na escola. 

A investigação foi composta por profissionais recém-formados e outros com 

ampla experiência de magistério, com atuação no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. O primeiro grupo de participantes, o dos gestores, será aqui 

denominado pelas letras G1 e G2; o segundo grupo composto pelos coordenadores 

será denominado de C1 a C3. Já os Grupos Focais serão nomeados da seguinte 

maneira: Grupo Focal 1 (P1 a P6); Grupo Focal 2 (P7 a P11) e Grupo Focal 3 (P12 a 

P15). Vale salientar que os professores serão denominados nesta pesquisa de P1 a 

P15. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Discorreremos neste capítulo acerca das concepções de EA apresentadas 

pelos gestores e coordenadores que se dispuseram a participar desta investigação. 

Os dados aqui expostos resultaram da aplicação de um questionário com perguntas 

abertas sobre os conhecimentos relativos à EA e às práticas desenvolvidas em suas 

escolas (Anexo B). Participou desta pesquisa um total de três coordenadores, sendo 

um da escola pública e duas da escola privada, além de uma gestora da escola 

pública e uma gestora da escola privada.   

 

5.1 Análise dos questionários com gestores e coordenadores  

 

Sabendo que não existe uma definição concreta para a EA, visto que é um 

conceito ainda em construção, e salientando a relevância de trabalharmos a partir da 

realidade local, procuramos identificar quais as percepções de EA dos gestores e 

coordenadores das escolas investigadas através de um questionário investigativo. 

Os dados mencionados nesta seção seguirão uma ordem de análise baseada na 

categorização proposta por Bardin (2011), na qual se classificam elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamentos 

segundo o gênero (analogias), com os critérios previamente definidos.    

 

  Quadro 9 – Abordagem da temática ambiental 

CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISES 

Concepção de EA 1, 2 

Importância dada à EA na escola 3, 4 

Nível de interesse na prática da EA 6,7  

Dificuldade na prática da EA 5 

Formação docente em EA 8 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base nas categorias elaboradas, distribuímos as questões investigativas 

em unidades de análises.  

 

Gestores 
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Concepção de EA 

A análise das categorias de EA foi baseada nas concepções de Sauvé (2008). 

No depoimento das gestoras participantes, foi identificada apenas uma categoria de 

EA.  

Ao analisarmos o questionário das gestoras participantes (G1 e G2), 

percebemos que seus depoimentos contemplam ideias próximas à corrente 

conservacionista/recursista e moral/ética. Para ambas as gestoras, o conceito de EA 

agrupa proposições centradas na conservação dos recursos, de modo que o 

imperativo de ações volta-se para o desenvolvimento de comportamentos individuais 

e projetos coletivos. As respostas demonstraram que, além de uma preocupação 

ambiental com os recursos naturais, há uma preocupação com a equidade social e 

responsabilidades individuais quanto às problemáticas ambientais. 

 

Construir com o aluno a ideia de que o ser humano pode utilizar-se 
dos recursos naturais de forma consciente, no que se refere a 
preservá-los, tendo a responsabilidade de deixar para as gerações 
vindouras um planeta com tantas possibilidades como a que 
herdamos um dia (G1).  

 

É um processo por meio do qual o indivíduo desenvolve um caráter 
social em relação com a natureza e com os outros seres humanos 
(G2).   

  

Na análise das respostas à questão 2 (O que significa educar para 

desenvolver a consciência ambiental?), adotamos as mesmas categorias da questão 

anterior. Apesar do caráter indutivo que o termo consciência ambiental apresenta, 

foram identificadas concepções predominantemente 

conservacionistas/preservacionistas: 

 

Trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e 
aprendizagem de habilidades e procedimentos (G2).  

  

O meio ambiente é visto como fonte de recurso para ser usufruído pela 

espécie humana, cuja sobrevivência está na dependência com o meio ambiente, 

conforme a resposta de uma das gestoras. 
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Significa chamar cada um à responsabilidade, à disposição de 
cuidar, preservar e reutilizar para que os recursos não venham a 
faltar no futuro e saibam que não vão precisar começar do zero, mas 
aprender com o que já existe (G1).  

 

Percebe-se que a conscientização, para essas profissionais, parece ser algo 

que pode ser dado e ensinado. “A consciência é coisa, é recipiente que pode ser 

preenchido, com normas e regras. É uma conscientização que passa somente pela 

ação” (VALENTIN; SANTANA, 2010, p. 393).  

 

Importância dada à EA na escola  

No que se refere à relevância da EA no contexto escolar, questão 3, a gestora 

foi bem clara ao mencionar: 

 

A nossa escola faz o que é possível, dentro de nossas 
possibilidades, com projetos, aulas teóricas e práticas (G1).  

 

Para a gestora (G2), a  
 

Educação Ambiental na escola é fundamental para conscientização 
do ser humano em relação ao mundo que vivemos (G2).  

 

Dentre as ações sustentáveis colocadas em prática no âmbito escolar, 

(questão 4), a gestora (G1) explicita algumas atividades de caráter pontual, o que  

pode ser visualizado no trecho em que ela afirma desenvolver  

 
várias, dentre as quais a preservação da água e a seleção do lixo 
(G1).  

 

A afirmação da gestora (G2) já enfatiza preocupações com a questão do 

consumismo:  

 

atitudes como o combate ao desperdício e consumir de forma 
consciente são fundamentais para preservar a natureza.   

 

Dificuldade na prática da EA 

 



80 
 

Diante das respostas apresentadas pelas gestoras, percebemos que as 

dificuldades de inserir elementos de EA na escola estão sempre relacionadas ao 

outro ou a uma condição externa, conforme descreveu uma das gestoras: 

 

Seria o não engajamento dos professores aos projetos, assim como 
a falta de orientação dos mesmos (G1). 

  

Já a gestora (G2) não especifica nenhum tipo de dificuldade e apenas afirma 

que  

tentamos fazer o melhor dentro da nossa realidade (G2). 
  

Apesar de concordarmos que o elemento apontado pela primeira gestora é 

necessário para a efetivação da EA no ambiente educativo, tais dados nos permitem 

refletir novamente sobre a necessidade de uma formação continuada também dos 

gestores das escolas, públicas e privada, pautada pela perspectiva da construção de 

uma cidadania ambiental por parte de todas as instâncias envolvidas no processo 

educativo. 

 

Nível de interesse na prática da EA 

 

Ao responder as perguntas 6 e 7, a gestora (G1) define sua atuação 

 

como uma busca constante, empenho, busca de mais 
conhecimentos para que os projetos funcionem (G1).  

 

Para essa gestora, os assuntos relativos à temática ambiental são 

importantes de serem discutidos na escola, porque é através deles que podemos 

  

[...] sensibilizar toda comunidade escolar para que haja de modo 
responsável e consciente a conservação do meio ambiente no 
presente para o futuro (G1).  

 

A gestora (G2) define sua atuação como “participativa”. No entanto, não 

especifica como seria essa atuação participava. No que se refere à abordagem da 

temática ambiental na escola, tal gestora “considera muito importante, pois todos 

nos fazemos parte da teia da vida e que a vida depende da natureza”.  
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Formação docente em EA 

 

Quando questionada na pergunta 8 se teve contato com essa temática em 

disciplina ou cursos durante sua formação e se considera relevante, a gestora (G1) 

afirma que 

 
teve, e considera muito relevante, pois foi a partir dessa formação 
que venho buscando e agindo com mais consciência.  

 

A segunda gestora (G2) também afirmou ter tido tal formação e descreve que 

“a Educação Ambiental não é um tema recente, mas de muita importância para o 

desenvolvimento humano em particular de cada um, ou seja, antes de tudo para o 

bem comum de todos”.  

 
Coordenadores 

 

Concepção de EA 

 

As concepções de EA citadas pelos coordenadores participantes não diferem 

daquelas apresentadas anteriormente pelas duas gestoras. Visualizamos na questão 

1 que a maioria dos coordenadores possui um entendimento de Educação Ambiental 

também muito próximo da corrente Conservacionista/Preservacionista. A Educação 

Ambiental está baseada na preocupação da defesa de recursos naturais para uso 

humano. As respostas apontam para uma “educação racional” que busca a 

transmissão de conhecimento dos aspectos constitutivos de ambiente com a 

finalidade da conservação do meio ambiente, bem como dos recursos naturais. 

Vejamos o que foi mencionado pelos coordenadores C1, C2 e C3.     

  

Eu entendo por Educação Ambiental todo processo de ensino e a 
aprendizagem relacionados a preservação, cuidado e manutenção 
do meio ambiente em que estamos inseridos [...] (C1). 
 
Educação Ambiental consiste em estudar sobre o meio em que 
vivemos, fazendo-nos refletir sobre nossas ações (C2). 
  
A Educação Ambiental desempenha um papel importantíssimo, que 
gera a compreensão sobre a conscientização das pessoas em 
relação a preservação do meio ambiente (C3). 
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Não verificamos em seus discursos nenhuma preocupação relevante com a 

relação entre homem e natureza diferente daquelas referentes a uma EA 

“comportamentalista” (CARVALHO, 2012).    

Quando questionados sobre o desenvolvimento da consciência ambiental, 

questão 2, notamos que para dois coordenadores não houve divergências quanto às 

concepções apresentadas no item anterior. As visões Conservacionista/Recursista 

retomam os processos históricos de relação do homem com o ambiente, sendo este, 

muitas vezes, visto como um recurso que, por esse motivo, precisa ser preservado 

(REIGOTA, 2007). Observemos o que foi citado pelos coordenadores C1 e C3.        

 

Educar para desenvolver a consciência ambiental é o processo 
formativo que resulta em ações e atitudes que reflitam a preservação 
do meio ambiente (C1).  
 
Criar nos alunos um movimento de conscientização que assegura o 
bem-estar das sociedades presentes e das gerações que ainda estão 
por vir (C3).   

 

Um dos coordenadores (C2) possui uma percepção de EA fundamentada na 

corrente crítico-social. Para ela, a consciência ambiental  

 

significa despertar no aluno o pensamento crítico sobre suas ações 
referentes ao meio ambiente, sua preservação e o uso consciente 
dos recursos que nos são oferecidos (C2). 

  

Essa corrente analisa argumentos, intenções e ações dos envolvidos em 

dada situação, buscando construir uma postura crítica para a transformação de 

realidades (VENDRUSCOLO et al., 2013).  

 

Importância dada à EA na escola 

 

O modo como os coordenadores avaliam a atuação de suas escolas no 

trabalho com a temática ambiental (questão 3)  reflete muito a realidade do contexto 

no qual estão inseridos. O coordenador (C1) menciona que as ações ainda são 

tímidas na escola em que exerce função e reconhece que para ser desenvolvida de 

forma sistemática e contextualizada são necessários alguns ajustes no projeto 

didático da escola.  
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A minha escola precisa atuar de forma sistemática e contextualizada, 
ou seja, as ações que acontecem dentro da escola ainda são ações 
tímidas que necessitam de um ajuste no projeto didático da escola 
(C1). 

 

Já as duas coordenadoras da escola privada avaliam de forma positiva a 

atuação da sua escola frente ao trabalho com a temática ambiental. Vejamos o que 

foi escrito pelas coordenadoras C2 e C3:  

 

A avaliação referente à atuação sobre a temática ambiental na 
escola é positiva, já que desenvolvemos projetos pedagógicos com 
esse tema (C2).   
 
Parte integrante e essencial, pois permite conscientizar as pessoas 
que cuidar e preservar a natureza é desenvolver conceitos e ideais 
que permitem a evolução da civilização humana de forma limpa, 
harmoniosa e autossustentável (C3). 

 

Nessa última resposta, além de considerar um assunto importante na escola, 

a coordenadora deixa clara a concepção de EA denominada de sustentável. A 

ideologia do pensamento sustentável se traduz no tratar e no aprender a utilizar 

racionalmente os recursos de hoje para que haja suficientemente para todos e se 

possa segurar a necessidade de amanhã. A Educação Ambiental torna-se 

ferramenta, entre outros aspectos, a serviço do desenvolvimento sustentável 

(SAUVÉ, 2008).   

Dentre as ações sustentáveis que os coordenadores e gestores consideram 

relevantes de colocar em prática nas suas escolas (questão 4), as mais citadas 

podem ser visualizadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 10 – Ações sustentáveis nas escolas 

QUESTÃO  Categorias Coordenadores Total (%) 

4. Com relação à 
Educação Ambiental, 

quais ações sustentáveis 
você considera mais 

importantes para a sua 
escola colocar em 
prática? Explique. 

Conscientização sobre o 
desperdício de água etc. 

C2, C3 66,7(%) 

Noções sobre coleta 
seletiva 

C1, C2 66,7(%) 

Noções sobre poluição C2 33,3(%) 

Noções sobre reciclagem C2, C3 66,7(%) 

Conscientização sobre 
preservação do MA 

C1, C2 66,7(%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Verificamos que os totais ultrapassam os cem por cento pelo motivo de se 

repetirem em mais de uma categoria.  

 

Dificuldade na prática da EA  

 

Quando questionados sobre os fatores que desmotivariam o trabalho com a 

temática ambiental em suas escolas, questão 5, todos os coordenadores afirmaram 

não presenciar tais fatores, embora um deles não reconheça o quesito 

“comprometimento” como um fator desmotivante. 

 

Não. É algo tão importante e atual que nada desmotiva, só seria 
necessário o comprometimento (C1). 
 
Não, pois este tema é de fundamental importância para a 
comunidade escolar (C2). 
 
Não, pois basta querer e enfrentar (C3). 

 

Nível de interesse docente em EA 

 

Quando questionados sobre suas próprias atuações em ações educativas 

voltadas para a temática ambiental, questão 6, todos os coordenadores apontaram 

elementos positivos de sua atuação. Dentre os mais citados, está a consciência de 

que são agentes multiplicadores e de que trabalham na perspectiva de tornar os 

alunos também agentes multiplicadores das boas ações. Observemos os 

enunciados dos coordenadores C1, C2 e C3. 

 

Minha atuação na escola sobre os temas ambientais seria de agente 
multiplicador de ações nas atividades de preservação do meio 
ambiente da escola (C1). 
 
Definiria como uma atuação positiva e conscientizadora, pois a nossa 
preocupação enquanto educador é fazer com que o aluno seja o 
agente multiplicador de boas ações (C2). 
   
Contribuinte, pois contribuo para a formação de cidadãos 
conscientes, aptos para decidir e atuar na realidade socioambiental 
de um modo comprometido com a vida (C3). 

  

Embora reconheçam o papel enquanto agentes multiplicadores, tais 

profissionais ainda mantêm em seus discursos visões conservacionistas de EA, visto 
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que se preocupam basicamente em provocar nos estudantes o desenvolvimento de 

habilidades e comportamentos desejáveis. Sabemos que esse modo de ver a 

realidade deixa muito a desejar, pois não estimula o pensar crítico sobre o contexto 

vivenciado, mas acaba por conduzir a um enfraquecimento do pensamento 

socioambiental.   

Na questão 7, foi perguntado se os assuntos relativos à temática ambiental 

são importantes de serem trabalhados na escola. Todos os coordenadores 

consideraram relevante essa abordagem. As respostas foram bem diversificadas e 

partem do entendimento dessa temática tanto como integrante da grade curricular 

quanto como algo importante por fazer parte do nosso e do cotidiano dos alunos. 

Observemos as respostas dos participantes C1, C2 e C3. 

 

Sim, é um assunto do cotidiano dos estudantes e a escola tem o 
papel de trabalhar com eles também (C1). 
  
Sim, pois vários temas abordados também já fazem parte da grade 
curricular (C2). 
 
Com certeza, para iniciarmos com compreensão que cuidar do meio 
ambiente é cuidar de nós mesmos (C3). 

 

Formação docente em EA 

 
 

Ao serem questionados se tiveram alguma experiência em EA durante sua 

formação inicial, questão 8, todos afirmaram que a temática foi abordada em suas 

formações, mas de forma bastante superficial. Observamos tais afirmações nas 

respostas das coordenadoras C2 e C3:  

 
Sim, no entanto foi uma temática abordada apenas de conhecimento 
da disciplina em estudo. Se faz necessário que esse tipo de assunto 
seja melhor explorado no campo da Pedagogia (C2).  
  
Sim, mas não aprofundado. Considero necessário, pois é algo 
presente que permite aos cidadãos a valorização e o respeito pela 
natureza (C3). 

 

Em termos de contribuição, ainda podemos mencionar o que foi dito pelo 

coordenador C1:  
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Na minha formação acadêmica tive disciplina que tratava da temática 
ambiental, mas de forma muito superficial. Eu considero relevante 
esta formação, pois as ações dessa formação resultarão em uma 
melhor qualidade de vida [...] (C1). 

 

Nota-se na descrição do coordenador participante (C1) que, embora a 

temática ambiental não seja um tema tão abordado nos cursos de formação inicial, 

ele percebe a relevância de se ter esse tipo de formação, visto que contribui para o 

desenvolvimento de ações mais conscientes, preocupação também evidenciada 

pela coordenadora C2.  

 

5.2 Análise do Grupo Focal com docentes participantes 

 
Em relação à seleção dos participantes dos Grupos Focais, privilegia-se a 

escolha segundo alguns critérios, conforme o problema em estudo, desde que 

possuam características comuns que os qualifiquem para a discussão da questão 

focal (GATTI, 2012). Também convém assinalar que os participantes devem ter 

vivência com o tema a ser discutido, propiciando riqueza na troca de informações. 

Os dados utilizados na análise dessa interação são as transcrições das discussões 

do grupo. A ênfase na busca de ideias trazidas coletivamente, e não 

individualmente, é o que identificou nossa pesquisa com essa metodologia.  

Nesta pesquisa, a referida técnica foi realizada com três grupos de 

professores: um Grupo Focal com professores de uma escola privada e dois Grupos 

Focais com professores de escolas públicas da rede estadual. É importante ressaltar 

que os professores deveriam estar atuando no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. 

Realizamos três encontros para a realização dos Grupos Focais, no período 

de 12 a 23 de outubro de 2015. A própria pesquisadora assumiu o papel de 

mediadora, havendo também a participação de dois colaboradores que ficaram 

responsáveis pela gravação em áudio e pelo registro de imagens, além de um 

relator.  

No primeiro Grupo Focal (GF-1), tivemos a participação de seis professores 

(P1 - P6) dos anos iniciais de apenas uma escola pública da rede estadual; o 

segundo Grupo Focal (GF-2) foi realizado com cinco docentes (P7 - P11) de uma 

escola privada; e o terceiro grupo (GF-3) com quatro educadores (P12 - P15) de 

diferentes escolas estaduais que atuam no mesmo segmento de ensino.  
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Os três grupos foram realizados em momentos distintos, respeitando-se todo 

o cronograma, bem como a disponibilidade dos participantes. Houve contato 

telefônico com esses prováveis participantes, verificando a possibilidade e a 

aceitação.  

 

        Figura 5 – Grupo Focal 1: realizado na Escola Estadual General João Varela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Cada sessão durou em torno de 1h30min. Os ambientes escolhidos (uma sala 

de aula, uma sala de professores e uma sala de vídeo) adequaram-se perfeitamente 

aos requisitos citados. As cadeiras foram dispostas em forma de círculo, havendo a 

possibilidade de visualização de todos entre si. O uso dessa técnica necessita de 

recursos, tais como gravação ou filmagem das falas. Nesse caso, recorremos à 

gravação das falas. Dois gravadores foram posicionados em espaços diversos para 

a captação da voz, facilitando a transcrição posterior. Os participantes da pesquisa 

foram comunicados e avisados de que a sessão seria gravada, não havendo 

nenhuma objeção ao fato. 

Os encontros ocorreram após os sujeitos escolherem seus lugares no círculo 

de forma aleatória. A moderadora apresentou-se dando as boas-vindas e agradeceu 

a presença de todos e o auxílio que davam para a execução da pesquisa. Fez 

também a apresentação dos colaboradores de pesquisa, esclarecendo aos sujeitos 

a função que estes teriam no Grupo Focal. Inicialmente, realizou uma breve 

apresentação dos tópicos de discussão, uma abordagem sobre a técnica e seu 
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objetivo e a orientação sobre a dinâmica do trabalho (importância de todos 

participarem, de evitarem as conversas paralelas e a dispersão etc.). 

 

        Figura 6 – Grupo Focal 2: realizado no SEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Em cada sessão, foram abordados seis tópicos, que começaram com uma 

breve introdução da moderadora antes que a primeira questão fosse posta em 

discussão. Nessa introdução, a mediadora situou o grupo dentro de seus objetivos 

como pesquisador: aprender com as experiências de cada participante do grupo e 

com as análises do tema pelo grupo, bem como solicitou que cada um fizesse 

também uma breve apresentação de si mesmo.     

Ainda no início, a mediadora esclareceu que a atividade era parte de uma 

pesquisa de mestrado, que tem por título “Concepções docentes sobre Educação 

Ambiental no cotidiano de escola pública e privada no município de Ceará-

Mirim/RN”. Na sequência, os termos de consentimento foram distribuídos para a 

assinatura, bem como o questionário para a caracterização dos participantes. 

Passado esse momento inicial, a mediadora convidou-os, então, a expor o que 

pensavam sobre o conceito de EA e como seria educar para o desenvolvimento da 

consciência ambiental. Em seguida, a mediadora questionou os professores acerca 

da importância dada à Educação Ambiental no contexto escolar, o que os fez 

debater mais especificamente sobre esta e as demais questões. 
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         Figura 7 – Grupo Focal 3: Escola Estadual Professor Enéas Cavalcanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Para realizarmos a análise dos dados obtidos a partir da aplicação da técnica 

de Grupo Focal, foi construída uma tabela com as respostas apresentadas pelos 

sujeitos da pesquisa. Com base na análise de conteúdo (BARDIN, 2011), 

categorizamos o roteiro em seis blocos temáticos. No primeiro bloco, estão inseridas 

as perguntas sobre concepções de Educação Ambiental; o segundo bloco refere-se 

à importância dada à Educação Ambiental no contexto escolar; o terceiro bloco 

menciona as dificuldades e facilidades na prática da Educação Ambiental; no quarto 

tópico, são contempladas as metodologias adotadas no trabalho com a temática 

ambiental; o quinto bloco remete-se aos impactos do trabalho com a Educação 

Ambiental em sala de aula; e o sexto bloco traz à tona a relação da temática 

ambiental e a formação dos professores.  

 

5.2.1 Concepções sobre Educação Ambiental pelos docentes 

 

Com base na análise sistemática dos discursos dos professores, 

identificamos que a maioria dos docentes possui concepções de EA fortemente 

relacionadas à corrente Conservacionista/Preservacionista, ou seja, uma visão na 

qual o ensino está focado basicamente na adoção de um comportamento de 
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conservação dos recursos naturais por parte dos alunos. Trata-se de uma educação 

para a defesa e cuidados com a natureza.  

 
É ensinar os alunos a ter consciência de que devemos preservar a 
natureza, devemos preservar o ambiente, o ambiente em que ele 
vive principalmente na escola, na sua casa, na sua rua (P2/GF-1).  

 

As atividades promovidas nessas correntes geram mudanças de 

comportamento de forma individualizada, evidenciando uma leitura acrítica e 

ingênua dos problemas ambientais, em que a prática pedagógica é prescritiva e 

reprodutiva (QUINTAS, 2004). 

A preocupação em fazer com que o aluno compreenda que ele faz parte de 

um contexto social e de que suas atitudes podem gerar consequências nocivas ao 

ambiente e aos demais indivíduos também é evidenciada no depoimento de alguns 

professores, trazendo elementos típicos da corrente crítica: 

 

Eu acho que a gente tem que trabalhar um conteúdo, mas não deixar 
só aquela coisa sem sair pra realidade, sem trazer pra realidade, pra 
prática, mas não dizer apenas que isso aqui prejudica, mas mostrar 
pra o aluno por que prejudica. Levar ele para aquele espaço, pra que 
ele veja algumas ações do homem, e a partir daí vai tendo aquela 
consciência crítica do que é certo e errado (P5/GF-1). 

 
  

O errado manifesta-se no mal que o homem faz ao meio ambiente, 

destruindo-o. Diante desses dados, é importante ressaltar que os conceitos e 

objetivos mencionados por um professor podem ser enquadrados em mais de uma 

corrente de EA, sendo importante essa visão de múltiplas educações ambientais que 

interagem entre si (CARVALHO, 2012).     

O processo de conscientização é uma constante no depoimento dos docentes 

participantes do Grupo Focal 2, embora se preocupem com as consequências das 

ações humanas na natureza e com o enfrentamento dos problemas gerados por 

essas ações. 

 

É conscientizar os alunos a ter boas ações em relação ao meio 
ambiente, mostrando que a gente tá enfrentando problemas e os 
problemas estão cada vez mais frequentes [...] então a educação 
ambiental vem com o objetivo de trabalhar a questão de 
conscientização do indivíduo, da gente, conscientizar os alunos a ter 
boas ações (P9/GF-2).  
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A corrente moral/ética também pode ser visualizada no depoimento de alguns 

docentes ao demonstrarem preocupação em desenvolver nos alunos o senso de 

responsabilidade para que possam melhorar seus comportamentos e atitudes frente 

aos problemas ambientais.  

 

Levar a criança a ter a consciência e responsabilidade, não apenas 
no agir, no mostrar, mas a partir da consciência ela tenha uma 
atitude [...] pra que ele possa hoje e futuramente ajudar a gente a 
preservar a natureza e a ter a consciência de que é preciso preservar 
[...] (P5/GF-1).   

 

No GF-3, observamos nas respostas de uma das professoras uma 

preocupação em mostrar para os alunos que, ao prejudicar o meio ambiente, eles 

estão prejudicando a si próprios e colocando em risco a sua própria existência. Para 

essa professora, a EA é  

 

fazer o aluno entender que ele faz parte do meio ambiente, 
compreender que ele destruindo ele está também de certa forma 
prejudicando a ele, se o meio ambiente não existir como é que ele 
vai existir. Ele depende do meio ambiente para sobreviver (P12/GF-
3).  

 

Esse tipo de discurso converge para a concepção humanista, em que o 

sentimento de pertencimento entre homem e natureza se faz necessário para que 

haja vida no planeta. O meio ambiente é concebido, percebido e trabalhado como 

além dos elementos biofísicos, incluindo a dimensão humana, os aspectos 

históricos, econômicos, culturais etc. (SAUVÉ, 2008). 

Ao ser questionado sobre o que é educar para desenvolver a consciência 

ambiental, um dos professores do GF-1 afirmou: 

 

A escola trabalha com os três tipos de conteúdos: o conceitual, 
procedimental e o atitudinal. E a própria consciência, ou seja, o 
desenvolvimento da consciência ambiental está atrelado aos 
conteúdos atitudinais e muitas vezes a gente não consegue chegar 
lá. A gente ensina o conceito do que é ambiental, do que é reciclável, 
faz todos os processos, mas o conteúdo atitudinal não acontece. 
Então o aluno entra em conflito cognitivo, porque a professora ensina 
de uma forma, mas a sociedade encaminha para o inverso [...] 
(P1/GF-1).  
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Nessa fala do professor, percebemos que a consciência ambiental para ele é 

algo que se manifesta no entender, no aprender com as atitudes, e não apenas no 

aprender conceito pelo conceito, sem que haja uma preocupação maior em inter-

relacionar os diferentes conteúdos.  

 No GF-3, o professor relacionou o desenvolvimento da consciência ambiental 

com a mudança de comportamento do aluno e com o despertar para o entendimento 

de que ele pode ser um agente de transformação dessa realidade. 

  

É conscientizar com o que o aluno pode contribuir para um mundo 
melhor, gerando menos lixo ou reaproveitando algum material e 
inclusive mostrando como a coleta seletiva é importante [...] e 
principalmente mostrar ao aluno que ele pode e que ele é agente 
transformador, ele pode ser um meio de transformar isso [...] 
(P14/GF-3). 

 

A compreensão da relação entre o homem e a natureza é extremamente 

importante no conhecimento da problemática ambiental. No entanto, na perspectiva 

indicada pelo professor, essa relação parece se apoiar no princípio de que a 

natureza e o meio têm apenas valor quando satisfazem alguma necessidade ou 

interesse utilitário do homem.       

 

5.2.2 Importância dada à Educação Ambiental no contexto escolar 

 

Neste item, verificamos que a maioria dos professores reconhece a relevância 

de se trabalhar a temática ambiental na escola. Para um dos professores do GF-1:  

 

É importante na escola, porque é um conteúdo que não se esgota 
[...] ele é do dia a dia da sala de aula. É até uma questão de 
sobrevivência. A gente precisa conscientizar para viver (P1/GF-1).  

 

Para esse professor, os temas ambientais possuem um vasto repertório a ser 

explorado. Nesse sentido, é pouco provável que o assunto deixe de ser trabalhado 

no ambiente escolar, pois é algo que está presente no cotidiano das pessoas e, 

como tal, é fonte de informação inesgotável.   

Nos dizeres de outra professora, a importância da Educação Ambiental na 

escola engloba muitos outros aspectos, dentre os quais estão aqueles relativos ao 

papel da família.  
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A questão ambiental precisa ser revista dia após dia, a gente sempre 
tem que tá batendo nessa tecla, porque há o conhecimento na sala 
de aula, mas a família ainda está bem distante disso aí (P15/GF-3).  

 

Além da preocupação com a participação familiar, a docente aponta a 

necessidade de a questão ambiental estar sempre sendo revista. Há um desânimo 

generalizado dos docentes com essa falta de estímulo e participação da família na 

educação dos alunos. Dessa forma, fica difícil esperar que os alunos se interessem 

pelos estudos voltados para esse campo de saber.   

Para alguns docentes, o trabalho com essa temática não pode ser realizado 

apenas na esfera comportamental, exprimindo-se em ações, como, por exemplo, 

cuidar, respeitar, mas precisa ser visto pela tamanha importância que tem na 

atualidade. A escola, enquanto espaço que trabalha a questão dos valores, não 

pode reduzir os temas ambientais como algo sem importância, de modo que os 

alunos precisam reconhecer que para viver em sociedade é necessário adquirir 

novos olhares sobre os acontecimentos no mundo. 

  

Com certeza, principalmente porque a escola é um espaço, um 
ambiente, que além de trabalhar valores, tem que se trabalhar 
principalmente algo que seja científico [...] a escola tem que se 
responsabilizar de fazer isso, não é algo que seja bonitinho, tipo: – 
Ah! Vamos cuidar da natureza, vamos cuidar do meio ambiente, 
preservar e respeitar [...], mas é algo que realmente tá precisando, é 
uma necessidade, se necessita hoje disso e então a escola tem que 
ter esse papel (P8/GF-2).  

 

Outro pensamento pode ser visto na afirmação da professora do GF-3: 

 

Eu acho importante, mas eu sou bem sincera em dizer, ainda não é 
uma prioridade, o que eu tento fazer com os alunos é conscientizar 
sobre a questão do lixo mesmo, mas outras questões ficam a desejar 
[...] (P15/GF-3).  

 

Para essa docente, existe relevância no trabalho com a temática ambiental, 

mas as práticas ainda são muito restritas às atividades pontuais de conscientização. 

Geralmente, temas como o lixo acabam simplesmente envolvendo ações mais 

pontuais, que não permitem uma discussão mais ampla do ambiente e suas 

relações sociais (MEDINA, 2001). 
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Outra docente menciona que, embora seja um tema importante e bastante 

divulgado pela mídia, em nosso país ainda não se configura como uma prioridade. 

 

Eu acho assim que essa questão da educação ambiental é uma 
coisa muito séria, é uma coisa que é muito falada na mídia, mas que 
realmente no nosso país não é aquela coisa que não é levada muito 
a sério não [...] (P15/GF-3). 

 

 Essa perspectiva pode ser reforçada pelo pensamento de outro professor, 

quando afirma: 

 

Embora a questão seja importante eu não acredito que em curto 
prazo tenha efeito não, pois é ainda um processo longo (P14/GF-3).  

 

Sobre os conhecimentos que os docentes detêm a respeito da temática 

ambiental, verificamos que a maioria declara não ter conhecimentos aprofundados 

sobre alguns temas dessa área. Para alguns docentes, os conhecimentos que 

possuem foram adquiridos com base na própria experiência de vida, do que leem 

nos livros didáticos e nas informações veiculadas pela mídia.  

 

O que eu conheço é mais coisas voltadas para preservação. Vejo na 
televisão muitas notícias, informações sobre queimadas, falta de 
água e outras coisas. Ouço muito falar sobre os cuidados que 
devemos ter com o meio ambiente, vejo nos livros didáticos quais os 
cuidados para não gastar água, não sujar o meio ambiente (P3/GF-
1).  

 

No que diz respeito à importância de os temas ambientais serem trabalhados 

com os alunos, todos os docentes afirmaram que sim. Houve aqueles que 

demonstraram maior preocupação com relação aos alunos adquirirem noções sobre 

o que é certo ou errado para que assim possam tomar decisões menos prejudiciais a 

sua vida e ao ambiente. 

 

[...] os alunos têm que tomar consciência desses problemas para que 
não repitam as coisas erradas que os outros fazem com o meio 
ambiente. A escola tem o papel de mostrar para eles por que 
ocorrem tantos problemas, as causas, pois fazendo isso vão crescer 
sabendo que tudo que a gente faz gera consequências que podem 
não ter mais volta (P2/GF-1).  
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Uma das professoras do GF-2 ressaltou que a escola é um ambiente muito 

importante para os alunos, na medida em que possibilita aos estudantes a aquisição 

de novos conhecimentos, bem como a reorganização das informações trazidas por 

eles em convívios sociais diversos. 

 

A escola é a segunda casa do aluno, ele aprende a primeira parte em 
casa e a segunda parte ele aprende na escola, então os professores 
vão ter esse dever de conscientizar. A escola assume um papel 
importante porque é através dela que os alunos têm acesso também 
a várias informações. A gente sabe que eles têm conhecimentos 
prévios sobre os temas ambientais adquiridos lá por fora, mas a 
escola ainda tem um papel importante nesse sentido de reorganizar 
essas informações (P10/GF-2). 

  

Outro professor afirmou: 

 

É importante, porque a gente planta no aluno as noções [...], pois a 
gente tem um vínculo com eles [...] então se planta nele e ele vai 
plantar em outro lugar. Ele leva o que a gente trouxe pra eles e é na 
sala de aula que a gente faz isso e também na prática (P7/GF-2). 

 

 Além de perceber a importância da prática da EA na escola, o professor 

concebe o aluno como agente multiplicador, na medida em que assimila o que lhe é 

ensinado e tem a possibilidade de disseminar tais conhecimentos aos demais. Para 

esse professor, a escola possui a função de transmitir conteúdos, sendo o professor 

o agente desse processo. É um ensino funcional, que prepara a pessoa para viver 

em sociedade (VALENTIN; SANTANA, 2010).  

Dando ênfase ao papel do professor enquanto formador de opinião, a 

professora do GF-1 declarou: 

 

E importante pra nós como cidadãos. Eu acho que todo mundo tem 
que fazer sua parte para que a gente consiga salvar o nosso planeta, 
e nós como professores, como formadores de opiniões, temos que 
ter mais responsabilidade [...] (P5/GF-1).  

 

Quando questionados a respeito da influência que a comunidade escolar 

exerce no trabalho com a temática ambiental na escola, a preocupação maior dos 

docentes recai sobre o papel da família. Vejamos o que foi mencionado pela 

professora do GF-1: 
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A compreensão da comunidade escolar sobre os problemas 
ambientais influenciam na prática dos estudantes, porque os 
estudantes aprendem também pelo exemplo e se o aluno aprende 
coisas na escola e vê tudo ao contrário nas suas casas eles vão ficar 
confusos, o trabalho com a temática ambiental tem que ser feito para 
todos, seja professor, aluno, pais (P3/GF-1).  

 

Para outra professora, a questão da desconstrução dos saberes fora da 

escola é o que torna o trabalho com a temática ambiental mais difícil de ser 

realizado. De acordo com essa docente, 

 

é onde quebra o que o professor vem trabalhando, porque o 
professor procura estratégias diferentes, várias formas de se 
trabalhar, mas aí quando o aluno sai da escola a comunidade vai 
desconstruindo [...] (P9/GF-2). 

 

 Não bastam estratégias diferenciadas se não houver um trabalho contínuo, 

no qual escola e comunidade estejam engajadas. O fato de as famílias não darem o 

devido valor à temática ambiental ocasiona esse tipo de indiferença e desinteresse. 

 

A família tá muito mal educada em termos de preservação, porque se 
você não colocar um cartaz “jogue lixo na lixeira”, se você não insistir 
nisso aí acaba não existindo essa preocupação (P14/GF-3).  

 

Para esse professor, a consciência ambiental ainda não faz parte da vida de 

muitas pessoas, o que as torna desconhecedoras de seu papel individual enquanto 

agentes de mudanças.  

No que se refere ao papel do professor e dos demais funcionários da escola 

acerca do trabalho com a temática ambiental, um dos professores do GF-1 aponta  

 

que o professor e os outros funcionários têm um papel muito 
importante, porque eles de certa forma estão em contato com os 
estudantes, dando o exemplo, cuidando pra que o aluno faça a coisa 
certa (P-5/GF-1).  

 

Além dessa preocupação com a imagem que o professor passa para os seus 

alunos, outro aspecto bastante característico foi a questão de o professor estar 

sempre em processo de renovação dos seus conhecimentos. 

 

O professor tem um papel importantíssimo, porque é o espelho do 
aluno na escola. Ele tem que pesquisar, tem que estudar para 
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assumir uma postura em sala de aula, na qual os alunos busquem 
seguir, assim como os demais funcionários. Se não houver uma 
conscientização geral, não tem como se fazer um bom trabalho com 
a temática ambiental ou com outra temática, porque o aluno vai ver 
sempre que tem algo errado (P7/ GF-2).  

 

A atualização dos conteúdos trabalhados na EA é de suma importância e o 

professor, conforme Sato (2004), é peça principal na mediação do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

5.2.3 Dificuldades e facilidades na prática da Educação Ambiental  

 

Quando questionados sobre as principais dificuldades em se trabalhar a 

temática ambiental em sala de aula, alguns professores foram bem categóricos ao 

declararem que a conscientização familiar tem um papel importante no que diz 

respeito à adesão às práticas em EA na escola.  

 

Pra mim é essa questão dos pais não conscientizarem eles em casa 
e a gente acaba tendo mais dificuldades de trabalhar na escola, a 
dificuldade de trabalhar isso com os alunos é mais por esse motivo 
[...] (P2/GF-1).  

 

Outro elemento apontado pelos professores é a ausência de recursos e 

infraestrutura escolar:  

 

A falta de alguns recursos, de espaços, a aprovação de atividades 
pela coordenação (P10/GF-2). 

 

 Para essa docente, o trabalho com a temática ambiental não depende 

apenas da boa vontade dos professores, mas também de toda uma dinâmica 

interna.  

Outra dificuldade mencionada pelos docentes foi o próprio desinteresse dos 

professores. Embora reconheçam que a estrutura e os recursos são indispensáveis 

ao trabalho, o interesse docente também apresenta uma importante contribuição na 

viabilização de práticas em EA.  

 

Eu acho que a falta de materiais, recursos para fazer cartazes, 
maquetes e outras coisas dificultam o trabalho, mas existe também a 
falta de interesse do professor. Existe professores que também não 
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dão importância. Ele está com aquela mente de tantos anos atrás 
(P3/GF-1). 

 

Confirmando essa perspectiva, os docentes comentaram também que o 

pouco envolvimento da comunidade escolar e familiar é um fator que dificulta a 

realização da EA. No entanto, o envolvimento de diferentes atores na resolução de 

problemas ambientais comuns proporciona o interesse e a vontade de participar 

ativamente na sua conservação (BARCELOS, 2008).  

Um importante aspecto ressaltado por um dos professores que prejudica 

fortemente o trabalho com a temática ambiental em sala de aula refere-se à questão 

do domínio da leitura e escrita pelos estudantes. Para o docente do GF-3: 

 

As maiores dificuldades é o foco principal que é a leitura e escrita. Se 
o aluno não domina nem isso fica tudo mais difícil. A gente detém 
mais tempo nisso do que em qualquer outro assunto, eu sei que a 
gente pode trabalhar de forma interdisciplinar, mas a gente dedica 
muito tempo pra alfabetizar com os conteúdos básicos de 
matemática e língua portuguesa, então o trabalho com a temática 
ambiental fica muito subjetivo, fica algo pra depois (P14/GF-3).  

 

Além da preocupação com a alfabetização das crianças, a questão da 

indisciplina também foi mencionada como um fator dificultador no trabalho com a 

temática ambiental em sala de aula:  

 

A questão do excesso de carga sobre a questão da leitura e escrita, 
da matemática e a questão também da indisciplina na sala de aula, 
se a gente não tiver assim com uma turma que se interesse bastante, 
se a gente não for buscar metodologias bastante diferenciadas, eles 
não vão se deter naquilo ali não (P13/GF-3).  

   

Na afirmação da professora do GF-3, os incentivos da escola têm papel 

primordial no desenvolvimento das práticas em EA. 

 

[...] a própria escola tem que incentivar mais essa questão de 
projetos, ou seja, quando dizemos assim vamos modificar o nosso 
ambiente, sei que é difícil mudar toda uma sociedade lá fora, mas 
vamos começar pela nossa escola, organizar de forma que 
realmente gere mudanças (P15/GF-3).  

 

Outro professor ressaltou que, além das dificuldades de se manter hábitos 

sustentáveis em sociedade, os conhecimentos internalizados pelos próprios 
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professores sobre a temática ambiental, na maioria das vezes, os impossibilitam de 

promover incentivos ao estudo em sala de aula. Para ele, as dificuldades no trabalho 

com essa temática podem ser reflexo de uma carência no próprio processo formativo 

dos docentes:  

 

Eu acho que viver de forma sustentável hoje é difícil pra todos os 
seres humanos. Então nós como professores para ensinar sobre 
isso, precisa estar arraigado em nós mesmos. Se eu não vivo algo 
como eu posso repassar para meu aluno? [...] (P14/GF-3).  

 

Considerando que a questão ambiental envolve diversas dimensões, Jacobi 

(2003) explica que os professores devem estar cada vez mais preparados para 

reelaborarem as informações que recebem, no sentido de construir com os 

estudantes uma visão de meio ambiente e ecologia nas suas múltiplas relações.  

A respeito do que existe na realidade de trabalho que facilita o conhecimento 

da temática ambiental, uma das professoras apresentou a seguinte afirmação: 

 

Eu vejo que é um conteúdo que chama a atenção, que instiga o 
aluno, porque quando a gente fala que vai ser o futuro dele, ele tem a 
curiosidade de saber que futuro vai ser esse. Então eu acho que é 
um conteúdo que chama atenção, que ele quer participar, por mais 
que a gente saiba que lá na casa dele as coisas podem ser 
diferentes [...] (P14/GF-1).  

 

Outra docente acredita que os conhecimentos prévios não podem ser 

desconsiderados, visto que podem se configurar como temas em estudo. Vejamos o 

que relata a docente:  

 

Por ser um assunto que, querendo ou não, está no dia a dia, então 
fica bem fácil de trabalhar com eles. Eles mesmos já têm um 
conhecimento prévio, então a gente só vai mediar o que eles já 
sabem, o que a gente vai propor a eles (P9/GF-2). 

  

Para alguns docentes, a escola pública muitas vezes não promove com êxito 

a temática ambiental e um dos motivos pelo qual isso ocorre diz respeito ao 

comodismo de alguns profissionais. Segundo a docente do GF-1, a escola pública 

 

promove, mas depende do professor, tem aqueles que são mais 
acomodados, tem aqueles que fazem o seu trabalho bem direitinho 
(P2/GF-1).  
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Nos dizeres de outra educadora, a escola pública 

 
promove quando mostra aos alunos um trabalho bem estruturado e 
faz com que ele participe e perceba que suas ações geram 
consequências. Mas se não for assim, dificilmente acontecem 
mudanças e o êxito não é visto (P3/GF-1).  

 

Esse tipo de pensamento mostra a compreensão que essa educadora tem 

sobre educação escolar. Para ela, se a escola situa o aluno numa relação passiva 

com o conhecimento, os objetivos de uma formação cidadã nunca serão alcançados.  

No âmbito da escola privada, observa-se no relato de uma das professoras a 

questão da cobrança pelos resultados: 

 

Ela insere aquele conteúdo em projetos e quer ver os resultados e 
tem que ser os melhores possíveis (P11/GF-3).  

 

A forma como essa temática é colocada para os estudantes fora da escola 

gera também implicações dentro do ambiente escolar. 

 

É um trabalho contínuo, não é de mês, dois meses, um ano, é um 
trabalho contínuo pra vida. O que eu aprendi sobre o meio, é certo 
que aprendi também na escola, mas minha família já trabalhava isso, 
tem coisa que eu já não faço tanto assim, mas a grande maioria eu 
faço. Tudo que eu aprendi vem da minha base, a escola foi 
responsável, minha família foi responsável, eu acho que é uma coisa 
que é complementar (P8/GF-2).  

 

A relação escola, família e comunidade é vista como essencial para esse 

professor no que diz respeito ao desenvolvimento das práticas em Educação 

Ambiental. Entende-se que todos esses aspectos negativos identificados podem ser 

superados e se referem às dificuldades inerentes a diversos tipos de organizações 

da sociedade. Muitas delas têm dificuldades de ordem material, institucional e 

organizacional, sendo que elas têm buscado mecanismos para a superação desses 

problemas. 

 

5.2.4 Metodologias adotadas no trabalho com a temática ambiental 
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Os participantes dos três Grupos Focais mencionaram que as metodologias 

adotadas em sala de aula variam muito conforme a necessidade. Uma das 

professoras citou que trabalha os temas 

  

[...] através de conversas, trago vídeos, faço seminários e dou 
orientações que despertem o interesse pela valorização da temática 
abordada (P3/GF-1). 

 

 A ludicidade parece ser uma preocupação para alguns professores no 

trabalho com a temática ambiental: 

 

Estou sempre procurando fazer aulas dinâmicas e diversificadas, 
através de músicas, jogos, pesquisas, atividade em grupo, 
procurando também trabalhar a parte teórica e prática, onde os 
alunos terão que realizar algumas ações que sejam voltadas para os 
assuntos (P9/GF-2).  

 

Sato (2004) menciona a importância do uso de diferentes procedimentos 

metodológicos para tratar a temática ambiental, em diferentes espaços formais e 

não formais, sendo importante o uso da criatividade na busca de novas alternativas 

metodológicas, sempre dependendo do que o professor aceita como objetivo da EA 

e da sua formação. 

Com relação à inserção da temática no planejamento, vejamos o que relata a 

professora do GF-3:  

 

[...] dependendo da situação da alfabetização, a temática ambiental 
termina ficando de lado, mas ela é colocada no planejamento 
bimestral, tudo organizadinho, mas nem sempre a gente consegue 
(P12/GF3).  

 

Embora haja uma preocupação em se trabalhar os temas ambientais em sala 

de aula, o professor encontra dificuldade de inseri-los efetivamente no seu 

planejamento, pois o processo de alfabetização demanda, por vezes, um tempo 

maior na sua rotina diária. 

Os relatos dos participantes sobre a assimilação dos conteúdos pelos alunos 

estão relacionados basicamente ao tipo de metodologia utilizada em sala de aula, 

visto que deve ser bem estruturada para que os fins educativos possam ser 

alcançados.  
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As metodologias são aliadas dos professores, tanto no ensino das 
temáticas ambientais quanto para os outros conteúdos trabalhados 
na escola. Então, se o professor não buscar pesquisar, não traz 
coisas novas em sala de aula, não interage com os alunos, ele 
dificilmente vai conseguir desenvolver um bom trabalho (P6/GF-1). 

 

 Na afirmação do professor participante do GF-2, as metodologias 

 

influenciam, porque, dependendo da atividade que a gente fizer, os 
alunos, eles vão compreender melhor a importância de estudar 
determinadas coisas (P7/GF-2).  

 

A maioria dos professores comenta que aborda temas de EA diariamente, 

estando de acordo como o Programa Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 

2005), que cita que esta, no ensino formal, deve ser desenvolvida de forma integral, 

contínua e permanente.  

No contexto escolar, os alunos também têm condições de interferir na 

dinâmica que envolve as práticas em EA. A professora do GF-1 menciona:  

 

Claro que interfere, porque, muitas vezes, eles se depararam com os 
problemas ambientais lá perto de suas casas e trazem para a sala de 
aula, através das conversas. E o professor atento a isso pode 
começar um trabalho de conscientização partindo dos temas citados 
por eles próprios (P3/GF-1).  

 

Os conhecimentos prévios dos alunos são importantes na medida em que 

podem direcionar o percurso metodológico adotado em sala de aula.  

Ao reconhecerem a importância desses conhecimentos, os docentes têm a 

possibilidade de realizar um trabalho significativo com os alunos, visto que se 

aproximam da realidade por eles vivenciada.  

 

Eu acho que realmente se for trabalhar essa temática tem muita 
coisa que pode ser explorada com base nas informações que eles 
trazem do dia a dia deles. Às vezes em conversas a gente já pode 
pegar um tema abordado por eles pra trabalhar em sala. Acho que 
dá sim pra puxar da oralidade deles alguns assuntos assim que dá 
pra trabalhar (P15/GF-3).   
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Se em alguns contextos escolares os professores verificam essa interferência 

dos alunos nos conteúdos a serem trabalhados, existem outros que ainda não 

passaram por tal experiência. 

 

Não, eu nunca vi sugestão de aluno vindo pra mim sobre o meio 
ambiente não. Nunca, durante todo esse tempo de profissão, nunca. 
Nenhum aluno veio e disse: – Professor! Vamos trabalhar sobre meio 
ambiente. – Professor, eu vi uma coisa! Uma pessoa desperdiçando 
água! Vamos trabalhar com esse tema? Nunca. Nem às vezes 
quando eu pergunto: – Com o que vocês querem trabalhar? É o 
último assunto e olhe lá quando aparece. Não vem iniciativa 
nenhuma de aluno, de qualidade nenhuma, de nada, a iniciativa do 
aluno é brincar, só brincar (P7/GF-2).  

 

Percebemos na fala desse professor uma preocupação referente à 

passividade de seus alunos na escolha dos temas ambientais a serem trabalhados 

em sala de aula. Ao mesmo tempo que se estimula essa participação, o professor 

admite que o interesse por partes dos alunos é pouco evidenciado. Esse fato nos 

leva a pensar como as práticas pedagógicas estariam sendo regidas nas escolas. A 

realidade é que muitas escolas normalmente iniciam seus projetos escolares com 

base em uma temática escolhida ou pela direção da escola ou pelos professores, 

que, com frequência, fazem com que os alunos se adaptem a essa realidade 

estabelecida, promovendo, consequentemente, o desestímulo ao posicionamento.  

Alguns docentes acreditam desenvolver ações significativas em EA, porém 

 

não é em totalidade, a gente vai tentando fazer de acordo com o que 
a gente tem em mãos naquele momento. No planejamento está 
inserido, mas na prática está de forma expositiva, não está tendo a 
vivência desses espaços naturais ou espaços degradados, para que 
a gente abstraia também o conhecimento (P1/GF-1).  

 

Observamos que esse professor preocupa-se com o fato de os alunos não 

vivenciarem atividades práticas, de modo que a ausência de espaços naturais para 

que isso ocorra implica o direcionamento de atividades mais significativas nesse 

campo de saber. Barcelos (2008) menciona que é um mito acreditar que EA deva 

ser feita somente fora da sala de aula. Porém, também é muito importante a 

realização dessas atividades em outros espaços, principalmente os trabalhos de 

campo, que contenham a observação direta e o contato com o ambiente, que podem 

ser realizados em áreas próximas à escola (SATO, 2004). 
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5.2.5 Impactos do trabalho com a Educação Ambiental em sala de aula 

 

Quando conversamos sobre o impacto visto no trabalho com a temática 

ambiental com seus alunos, os professores afirmaram que conseguem em alguns 

momentos perceber que o que foi ensinado é praticado pelos estudantes, contudo 

resumem-se a algumas atitudes e comportamentos observados dentro das salas de 

aula. Segundo o professor do GF-3, 

 
durante as aulas a gente percebe, mas depois que passa a aula a 
gente não tem como perceber, o que vai além da sala de aula a 
gente não consegue perceber (P14/GF3).  

 

Para tal educador, o fato de se trabalhar os temas ambientais e adotar 

práticas em EA na escola não garante que os alunos as pratiquem em outros 

espaços de convívio social, ou seja, podem influenciar as ações no espaço escolar, 

mas em outros ambientes é impossível mensurar tais impactos.  

Ao responder essa questão, o professor do GF-1 acredita que 

 

o próprio interesse do aluno em querer fazer, em querer separar o 
lixo, em fazer a coleta seletiva [...] nas próprias atitudes deles, apesar 
de que há um conflito muito grande quando eles querem fazer uma 
coisa que a gente ensina e chega em casa e não consegue fazer, 
não consegue aplicar aquilo que a gente ensinou, orientou, mostrou 
(P1/GF-1).   

 

Já na afirmação do professor do GF-2, as mudanças de comportamento e 

atitudes são visualizadas com maior facilidade durante os momentos dedicados aos 

trabalhos com essa temática. Para esse professor, depois que passa esse momento 

dedicado aos temas, a maioria das atividades perde a importância: 

 

O ponto positivo que eu avalio é que acontecem mudanças sim, mas 
devido àquele ou a esse projeto, mas quando termina o projeto, eu 
vejo que na minha turma do 4º ano eu vejo que realmente a turma 
não gosta [...] (P8/GF-3). 

 

A Educação Ambiental deve ser trabalhada como um processo educacional 

integrado ao currículo, não somente em trabalhos efêmeros. Porém, em geral, as 

escolas trabalham o tema de forma desarticulada com o currículo, frequentemente 
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em campanhas ou datas comemorativas e, muitas vezes, com iniciativas isoladas de 

alguns professores.  

Para outra professora, o fato de o aluno se interessar pela temática pode 

estar associado não ao interesse pelo assunto propriamente dito, mas à obtenção 

das notas e à consequente aprovação ao final dos bimestres. Para ela, o nível de 

interesse dos alunos 

 
é baixo, eu não consigo nem avaliar bem. Se é porque eles já estão 
cansados de ver, não sei se é algo que eles já não se atraem mais, 
porque lá fora a mídia na verdade passa tantas informações que são 
até mesmo, muitas vezes, até mais atraentes do que as com relação 
à sala de aula. Que eu acabo avaliando uma participação não tão 
positiva do aluno não. Participar eles participam, até por causa da 
nota, mas interesse, o interesse mesmo em fazer acontecer não 
avalio como boa não (P8/GF-2). 

 

 Ao discutir sobre essa questão, a docente do GF-1 afirma que os alunos 

 

se interessam a partir do momento que você traz atividades que eles 
se interessem, uma coisa que seja agradável pra ele, então eles 
gostam, qualquer atividade que você traga para a sala que não seja 
aquela que só é lá na frente falando muitas coisas, mas você traga 
de uma maneira mais dinâmica, pode ser o que for a atividade, eles 
gostam, interagem por menores que sejam, mas eles gostam 
(P5/GF-1).  

 

Para essa educadora, a questão da idade não interfere no trabalho com a 

temática, o que realmente dificulta é o uso de metodologias inadequadas, que não 

estimulam no aluno o processo interacional.  

Nesse contexto, verificamos que todos os professores dos anos iniciais 

participantes dessa investigação não acreditam que apenas o estudo da temática 

ambiental permita interpretações significativas pelos alunos. 

 
Não só o estudo, ele dá um norte, mas eu acho que o que vai 
impactar mesmo são as vivências. As vivências in loco é que vão 
promover mudanças radicais mesmo, pois quando nos deparamos 
com as situações é outra história. [...]. O estudo influencia, mas 
somente isso não, a prática é bem mais reveladora. A nossa, a deles, 
a da comunidade, tudo que estuda dentro dessa temática tem que 
ser visto na prática, pelo menos é o que eu acho (P1/GF-3).   
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A conscientização ambiental dos alunos leva tempo e varia de acordo com a 

faixa etária e a disposição de cada um em aprender, bem como com as formas 

como esse tema é apresentado no contexto escolar.   

 

Tem um estudo teórico, mas a prática é importante, porque é 
importante a atitude pra eles concretizarem, porque só você falar e 
falar não vai causar mudanças (P6/GF-1). 

 

5.2.6 Relação da temática ambiental e a formação dos professores 

 

Sabemos que a formação inicial e continuada tem um impacto singular nas 

práticas pedagógicas dos docentes em sala de aula. Os professores, quando 

participam de uma formação inicial ou continuada de qualidade, tornam-se 

profissionais mais preparados para as adversidades que possam surgir no seu 

ambiente de trabalho. A questão do atualizar-se para melhorar o direcionamento das 

metodologias em sala de aula é algo reconhecido também pelos professores nesta 

pesquisa.  

 

A gente tem muito que conhecer, muito que ler, tem que ter muita 
leitura de livros de alguns teóricos para que possamos nos respaldar. 
Tudo hoje em dia precisa de uma orientação. É preciso que se tenha 
essa teoria para que nossa prática tenha sucesso. Não vamos 
conseguir cem por cento, mas vamos conseguir melhorar (P6/GF-1).  

 

As informações chegam até as pessoas de forma cada vez mais rápida, pelos 

mais diversos meios de comunicação. Assim, as crianças têm acesso às notícias, e 

essa facilidade com que os conhecimentos chegam até os alunos os faz, a cada dia, 

mais curiosos para desvendar os fenômenos a seu redor. Esse tipo de situação gera 

em algum momento sentimentos de incapacidade nos professores, visto que muitas 

das informações trazidas pelos estudantes necessitam de melhores 

esclarecimentos. 

 

Eu não posso dizer que eu nunca dei uma aula na minha sala sem 
perguntar alguma coisa a alguém, pois com as informações que os 
alunos têm, pela internet, por vários lugares, podem chegar com 
conhecimentos que eu não vou saber dizer naquele momento 
(P2/GF-1).  
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As universidades estão a cada dia buscando atualizar seus currículos em prol 

de uma formação integral dos seus profissionais. No entanto, percebemos que a 

temática ambiental ainda não se apresenta de forma significativa nos cursos de 

formação inicial.  

 

Eu já fiz até oito períodos de Ciências Biológicas e ainda não me 
sinto assim preparado. Nem no curso de Ciências Biológicas. E em 
Pedagogia você tem que correr atrás em disciplinas optativas, 
palestras, fazer treinamentos. A gente não tem não essa formação 
não (P7/GF-2).  

 

Outro aspecto citado refere-se ao despreparo daqueles que orientam o 

planejamento dos projetos no próprio contexto escolar.  

 
A falta de formação e isso significa dizer que na verdade isso é uma 
falta de interesse de quem mesmo está atuando em projetos. Muitas 
vezes esse é um assunto que muitas pessoas pensam que pode ser 
encontrado em qualquer buraco e vai conseguir resolver, então eu 
vejo assim, que é uma falta de respeito na verdade com o próprio 
tema. Então tem muito isso, vamos trabalhar, porque tá no auge, 
porque tá na mídia, às vezes, vamos trabalhar, porque fulano tá 
trabalhando, então não tem orientação nenhuma (P8/GF2). 

 

Quando perguntados sobre quais atividades um curso de formação deveria 

ter para melhorar as práticas em EA, muitos docentes afirmaram que não era 

somente um curso que faria os professores mudarem o olhar acerca de determinado 

conteúdo.  

 

Eu acho assim que um curso de formação é importante, mas o 
professor assim como o aluno, ele precisa aprender a estar sempre 
em busca, aprender a aprender e acredito que um curso de formação 
dessa natureza deveria ser voltado para metodologias [...] (P14/GF-
3).  

 

Os cursos de formação que tiveram no município trabalhavam muito a 

questão teórica, deixando a parte prática em segundo plano. 

 

Participei, mas foi uma coisa muito superficial, coisa de um dia [...] 
(P14/GF3). 

  

Segundo os docentes, a parte teórica é importante, mas as atividades práticas 

em um curso de formação também têm sua relevância. O professor precisa 
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conhecer as metodologias adequadas para realizar um bom trabalho com a temática 

ambiental em sala de aula. 

 

A questão de oficinas pra gente aprender a fazer uma aula mais 
atrativa, mais interessante para esses alunos (P3/GF-3).  

 
É unânime a compreensão de que uma formação bem feita influencia nas 

práticas de EA na escola.  

 

Influencia totalmente, porque seria um conhecimento a mais pra 
gente ter domínio, mais segurança naquele assunto. Porque muitas 
vezes você trabalha uma coisa, mas só com base naquilo que você 
leu, que você viu, outra coisa é você participar de uma formação e 
ver o conceito, um estudo bem direitinho pra poder ensinar (P13/GF-
3).  

 

O aprendizado nunca deixou de ser uma constante na vida dos professores, 

muito embora alguns não se sintam instigados. Uma formação continuada que 

busque superar os obstáculos deve ser pautada além da teoria, isto é, nas vivências 

daqueles que fazem o processo educativo acontecer.  

 

Como é que nós professores que não passamos por nenhuma 
vivência, por nenhum estudo de conceitos dessa área, fica bem difícil 
de trabalhar com os alunos uma coisa que a gente não vivenciou, 
uma coisa que a gente nunca aprendeu [...] (P15/GF-3).  

 

A forma como muitos docentes aprenderam, muitas vezes, reflete nas 

práticas hoje disseminadas em sala de aula. Se o professor não se colocar na 

posição de aprendiz, pouco influenciará nas mudanças que se almejam para uma 

educação integral. Nesse contexto, as metodologias influenciam 

 
a ponto de nos tornar agentes multiplicadores, porque a partir do 
momento em que eu participo eu estou me colocando na posição de 
aprendiz também (P1/GF-1).  

 

A maioria dos participantes apontou para a necessidade de formação 

continuada, por meio de cursos, oficinas, seminários e palestras na área de 

Educação Ambiental que envolvam teoria e prática. 
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6  DIÁLOGOS POSSÍVEIS: REFLEXÕES CRÍTICAS ENTRE TEORIA E OS 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, será feita uma reflexão sobre as concepções de Educação 

Ambiental disseminadas pelos gestores, coordenadores e professores participantes, 

bem como sobre suas interpretações acerca do trabalho com a temática ambiental 

no contexto escolar. Suas opiniões serão analisadas com base na literatura da área. 

A maioria dos docentes, gestores e coordenadores das escolas públicas e da 

instituição privada já possui práticas em EA e tem desenvolvido trabalhos vinculados 

a projetos e outras atividades no âmbito das suas instituições de ensino. Isso 

coincide com a maneira como o sistema de ensino está organizado, considerando a 

EA presente na escola de forma permanente e transversal (BRASIL, 1988).  

Embora os documentos oficiais preconizem a necessidade de práticas 

pedagógicas em EA que priorizem uma nova ética sobre as problemáticas 

ambientais, o que mais se percebe diante dos depoimentos dos participantes é que 

as práticas comumente adotadas em suas escolas ainda estão aquém dos 

propósitos de uma educação voltada para a perspectiva de ação holística que 

relacione o homem, a natureza e o universo, tomando como referência o fato de que 

os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação 

é o homem (JACOBI, 1998). 

Pela declaração dos participantes, verificamos que as concepções ainda 

estão fortemente relacionadas aos conceitos de preservação e conservação. Muitas 

vezes, na escola essa visão pode estar vinculada a práticas associadas à 

concepção tradicional de ensino, nas quais os alunos são levados a memorizar 

conteúdos de maneira mecânica, desconexa de sua realidade, além de manterem 

pouca ou nenhuma ligação com suas ideias espontâneas.   

Uma importante reflexão feita sobre essa concepção de EA está no modo de 

ver a educação. Segundo Carvalho (2012, p. 182), “na educação, muitas vezes, a 

mudança comportamental é vista como a finalidade do processo”. Esta, porém, é 

uma construção errônea, pois muitas vezes os alunos se comportam de acordo com 

as expectativas do professor mais para agradá-lo do que por acreditar nas razões 

daquele comportamento, advindo daí a resposta por que muitas ações 

empreendidas na escola não ultrapassam os seus muros. Carvalho (2012, p. 181) 

ainda explica que 
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o grande desafio da EA é, pois, ir além da aprendizagem 
comportamental, engajando-se na construção de uma cultura cidadã 
e na formação de atitudes ecológicas. Isso supõe a formação de um 
sentido de responsabilidade ética e social, considerando a 
solidariedade e a justiça ambiental como faces de um mesmo ideal 
de sociedade justa e ambientalmente orientada.     

  

Apesar de a maioria dos participantes possuir concepções próximas da 

corrente conservacionista, os dados mostraram que algumas percepções estão 

associadas à corrente moral/ética e crítico-social. Na primeira concepção, os 

aspectos valorativos sobre as ações ganham destaque; já na segunda, a 

conscientização não se limita apenas à mudança comportamental, mas deve ir além, 

tendo em vista a perspectiva de tirar o homem do estado de mero espectador do 

mundo para agente transformador.     

O educar para o desenvolvimento da consciência ambiental implica a 

formação de um indivíduo crítico e consciente das suas responsabilidades e dos 

seus direitos e deveres com relação ao ambiente e à sociedade. Ao visualizarmos 

algumas declarações dos participantes acerca da Educação Ambiental, percebemos 

que destacam a relação dinâmica entre homem e natureza, ao mesmo tempo que 

abordam o homem como um ser que promove mudanças no ambiente.   

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a EA é tratada como um 

tema transversal, criando uma visão global e abrangente da questão ambiental 

(BRASIL, 2001a). Embora os documentos oficiais estipulem essa inserção de forma 

sistemática, o que comumente se observa no contexto escolar é a disseminação de 

ações esporádicas em torno da temática, visto que esta ainda encontra 

definitivamente um espaço na lógica disciplinar que perpassa o currículo escolar ao 

longo dos anos.   

 Com base nesse entendimento, podemos ressaltar que a resistência em se 

desenvolver práticas em Educação Ambiental pelos participantes reside fortemente 

na incompreensão do espaço que esse tema ocupa na estrutura escolar.  

Carvalho (2010, p. 13) menciona que  

 

para a educação ambiental, construir-se como tema transversal pode 
tanto ganhar significado de estar em todo lugar quanto, ao mesmo 
tempo, não pertencer a nenhum dos lugares já estabelecidos na 
estrutura curricular que organiza o ensino.  
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Esse tipo de incompreensão de como ocupar um lugar na estrutura curricular 

a partir dessa espécie de não lugar, que é transversalidade, coloca o professor, 

muitas vezes, em situações conflituosas sobre qual o melhor caminho metodológico 

a seguir (CARVALHO, 2010).        

Muito embora se busque a construção de práticas inovadoras no ambiente 

escolar, o professor ainda está refém da noção fragmentada dos conhecimentos, em 

que cada disciplina ocupa um espaço predefinido. Essa é uma das razões pelas 

quais os docentes julgam importante que a temática ambiental seja trabalhada como 

disciplina, semelhante ao que acontece com as outras especialidades da grade 

curricular. A pouca ênfase dada à temática ambiental nos currículos escolares pode 

ser proveniente do desafio de abordar a EA como temática transversal, pois, ao 

ganhar o significado de estar em todo lugar e, ao mesmo tempo, não pertencer a 

nenhum, gera insegurança do ponto de vista metodológico (CARVALHO, 2010).   

Segundo Carvalho (2010, p. 13), “a Educação Ambiental no ensino formal tem 

enfrentado inúmeros desafios, entre os quais se pode destacar o de como inserir-se 

no coração das práticas escolares a partir de sua condição de transversalidade, 

posição consagrada pelos Parâmetros Curriculares”. Apesar de haver uma afinidade 

dos docentes em moldá-la nos padrões disciplinares, é unânime a recomendação 

contrária à inclusão da Educação Ambiental como disciplina no currículo escolar, em 

consonância com a crítica à compartimentação do conhecimento e à prática 

pedagógica tradicional (BRASIL, 2010).       

Os dados desta pesquisa também mostram que, apesar de haver o interesse 

dos participantes em colocar em prática ações voltadas para a EA, existem 

dificuldades que impedem que isso ocorra de maneira satisfatória. Dentre os 

entraves mais citados, estão aqueles advindos da precariedade da infraestrutura das 

escolas, da falta de recursos, de parcerias para possíveis projetos e de tempo, bem 

como do engajamento das equipes que compõem as próprias escolas. Para os 

participantes, as práticas em EA não são algo que deve ser trabalhado de forma 

isolada, dentro das salas de aula, mas com a participação de toda a comunidade 

escolar (professores, funcionários, pais etc.).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) 

versam sobre essa necessidade, ao mencionarem que os sistemas de ensino devem 

propiciar às instituições educacionais meios para o estabelecimento de diálogos e 

parcerias com a comunidade. Nesse sentido, é desejável que toda comunidade 
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escolar reflita conjuntamente sobre o trabalho com a temática ambiental, visto que 

também colabora para o alcance dos objetivos propostos nesse campo de saber.  

É consenso para os professores dos anos iniciais que as estratégias 

metodológicas exercem influências singulares na assimilação dos temas ambientais. 

Contudo, o esforço empreendido nesse âmbito é visto como insuficiente perante os 

incentivos extracurriculares frequentemente obtidos. Segundo os participantes, o 

desrespeito com relação à temática ambiental ainda é grande e isso implica 

diretamente o trabalho feito nas escolas. Tentando esclarecer as possíveis causas 

para esse problema de falta de comprometimento da comunidade escolar, Jacobi 

(1998, p. 12) menciona que 

 

a postura de dependência e de desresponsabilidade da população 
decorre principalmente da desinformação, da falta de consciência 
ambiental e de um déficit de práticas comunitárias baseadas na 
participação e no envolvimento dos cidadãos, que proponham uma 
nova cultura de direitos baseada na motivação e na coparticipação 
da gestão ambiental das cidades.     

  

Outro ponto importante a ser considerado no depoimento dos professores 

concerne ao fato de que a temática ambiental nas escolas é vista como um evento 

abordado apenas em datas específicas do calendário escolar. O caráter esporádico 

dado às práticas em Educação Ambiental é um fato preocupante, uma vez que 

compromete um trabalho voltado para a conscientização permanente dos indivíduos 

em fase de escolarização. Geralmente, temas como o lixo acabam simplesmente 

envolvendo ações mais pontuais, que não permitem uma discussão mais ampla do 

ambiente e suas relações sociais (MEDINA, 2001). Segundo Gouvêa (2006), tais 

práticas não produzem alterações no padrão de consumo e na maneira de viver.  

Neste trabalho, muitos docentes comentam que a escola utiliza a metodologia 

de projetos, sendo que a escolha dessa metodologia pode oferecer uma formação 

mais ampla para atender as exigências da sociedade e rompe com o tradicionalismo 

no ensino, uma vez que torna o conhecimento como produção coletiva.  

Na concepção de Matos (2009), a metodologia de projetos considera o 

educando com participação ativa no processo de ensino e aprendizagem, em que o 

professor é o mediador e o estudante reconstrói seus conceitos a cada etapa do 

projeto. Apesar de os professores mencionarem a transversalidade do tema 

Educação Ambiental, outros ainda comentam abordar o tema em algumas 
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disciplinas específicas, e muitas vezes isoladas, contrastando com a metodologia de 

projetos.  

Conforme os PCNs (BRASIL, 2001a), o convívio escolar é decisivo na 

aprendizagem de valores sociais e o ambiente escolar é o espaço de atuação mais 

imediato para os alunos. Sendo um espaço imediato de atuação, deve garantir 

meios para que os alunos ponham em prática toda sua capacidade de contribuição.   

Guimarães (2007) explicita que a perspectiva crítica na qual a EA deve estar 

inserida somente pode ser configurada a partir da ampliação do ambiente educativo 

para além dos muros da escola, superando a fragmentação e a dualidade que 

tradicionalmente não se complementam entre educação formal (escolar) e não 

formal. É o processo educativo de a escola estar integrada, interagindo com os 

movimentos externos a ela, presentes nas comunidades. Isso se contextualiza no 

processo formativo das ações cotidianas de constituição da realidade próxima, local, 

na comunidade onde a escola está inserida, mas sem perder o sentido de que essa 

realidade próxima é influenciada e influi na constituição da realidade global.  

O mesmo autor ainda menciona que “trazer a realidade de fora da escola para 

dentro e retornando com ações educativas na comunidade é o pressuposto de uma 

abordagem relacional” (GUIMARÃES, 2007, p. 92). Todo esse processo é um 

ambiente educativo propício para o desenvolvimento de uma Educação Ambiental 

em seu caráter crítico, que se inicia na escola, mas se realiza para além de seus 

muros.      

As metodologias adotadas na sala de aula, segundo os participantes desta 

pesquisa, têm uma importância singular na assimilação da temática ambiental pelos 

alunos, bem como no modo de enxergar os assuntos abordados no âmbito 

educacional. Se esse profissional não se esforça em planejar suas aulas de forma 

diferenciada, tendo em vista a reconstrução dos conhecimentos pelos alunos, 

dificilmente promoverá nestes conhecimentos significativos.  

Dentre as metodologias mais citadas pelos docentes estão os seminários, 

conversas informais, pesquisas, aulas expositivas, atividades em grupo e individuais, 

atividades práticas. Segura (2007) comenta que a organização disciplinar das 

escolas, muitas vezes, impede a inserção da temática ambiental a partir da realidade 

e que o desafio é romper com a fragmentação dos conteúdos em disciplinas e entre 

disciplinas e construir conhecimento de forma coletiva. 
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Sabemos que as condições de trabalho, a desvalorização social da profissão 

e a precariedade de materiais nas escolas levam, na maioria das vezes, os docentes 

a um ensino descomprometido. Desse modo, suas metodologias de ensino se 

resumem a aulas expositivas e pouco dialógicas, basicamente orientadas pelos 

livros didáticos.    

A maioria dos docentes mencionou que os conhecimentos que detêm sobre a 

temática ambiental foram adquiridos mediante a leitura dos livros didáticos, 

principalmente os de ciências, e pela mídia. Esse tipo de situação muitas vezes 

coloca em risco a qualidade das práticas em EA disseminadas na escola. Os 

docentes devem possuir uma concepção apropriada de EA para não transmitirem a 

seus alunos a compreensão ingênua sobre os acontecimentos e fenômenos no 

mundo. Embora os professores não tenham dificuldades quanto à atualização dos 

conteúdos, as suas fontes ainda são bastante reduzidas.  

O professor deve evitar um ensino fragmentado, pautado na memorização de 

conceitos. Os estudantes devem ser levados ao posicionamento crítico frente aos 

conhecimentos adquiridos, indagando e problematizando os assuntos estudados em 

sala de aula.  

Em face dessa realidade, é importante que os profissionais da educação 

repensem sua prática em sala de aula no que diz respeito à utilização exclusiva do 

livro didático. Essa ferramenta pedagógica não deve ser apresentada na escola 

como instrumento de dominação, limitador e uniformizador da aprendizagem, 

contudo deveria assumir um papel de estimulador da aprendizagem. O modo como 

o livro didático será utilizado dependerá muito do conhecimento, por parte do 

professor, sobre as concepções acerca desse recurso didático.  

A questão voltada para a formação trouxe reflexões importantes aos 

participantes desta pesquisa e para a pesquisadora. Segundo esses profissionais, 

muitas das fragilidades que acometem a efetiva prática em EA incidem sobre a 

carência de uma formação inicial e continuada de qualidade.    

Observa-se que uma política pública comprometida com a formação 

continuada desses profissionais para que essas dificuldades quanto às práticas 

pedagógicas em EA sejam superadas é algo almejado pelos profissionais da 

educação. Essa perspectiva não se constitui como algo fácil, uma vez que “o debate 

ambiental ainda não foi plenamente internalizado, nem como disciplina, nem como 
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eixo articulador nos currículos dos cursos de formação de professores” 

(CARVALHO, 2010, p. 15).    

O contexto globalizado no qual estamos inseridos e a busca pela qualidade 

do ensino e de uma escola comprometida com o desenvolvimento da cidadania 

exigem repensar a formação dos professores numa amplitude cada vez mais 

expressiva. No intuito de renovar as práticas pedagógicas relacionadas à temática 

ambiental, a formação continuada de professores configura-se como elemento 

fundamental, ou seja, uma alternativa concreta na promoção de mudanças nesse 

âmbito. 

A formação continuada de professores é apontada como estratégia básica na 

institucionalização da EA e favorece a superação de lacunas e dos problemas 

existentes do currículo escolar. A Política Nacional de Educação Ambiental versa 

sobre essa questão, quando menciona em seu Art. 11 que “[...] os professores em 

atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o 

propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

Política Nacional da Educação Ambiental” (BRASIL, 2015).  

Embora os documentos oficiais enfatizem uma preocupação com a formação 

docente em EA, essa temática ainda não está devidamente institucionalizada pelas 

secretarias estaduais, municipais e universidades. A formação inicial nos moldes 

tradicionais é fragmentada; a formação em serviço em EA é habitualmente realizada 

em cursos que ocorrem esporadicamente, sem garantia de continuidade e sem 

articulação com as demais ações de formação desenvolvidas; e os projetos de EA 

geralmente são desarticulados do currículo e das potencialidades de diálogo das 

áreas de conhecimento com a temática (BRASIL, 2001a).      

A necessidade emergente de formar cidadãos críticos e participativos para 

compreender e interagir com as profundas transformações socioculturais e 

tecnológicas do mundo moderno impulsiona novos olhares sobre a contínua 

formação dos docentes. Esses profissionais já não devem ser preparados apenas 

para lecionar os conteúdos programados, mas também para tratar da diversidade de 

temas, incluindo os ambientais, numa abordagem transdisciplinar e interdisciplinar. 

Sobre esse assunto, Santos (2001, p. 26) destaca: 

 

A vertiginosa rapidez das transformações sociais da época 
contemporânea, derivadas de mudanças econômicas, tecnológicas, 
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produtivas, situa-nos assim ante um horizonte inevitável e, sem 
dúvida, desejoso de frequentes readaptações e atualizações 
educacionais. Num mundo em transformação, com outras 
necessidades, a educação e a formação adquirem uma dimensão 
mais completa, estendendo-se a setores aos quais não chegavam 
anteriormente, convertendo-se, enfim, em educação permanente e 
continuada. 

 

Em face do surgimento de novos paradigmas científicos, do atual modelo de 

desenvolvimento, das problemáticas ambientais, da definição dos marcos 

conceituais da Educação Ambiental e da orientação da nova LDB quanto à inclusão 

da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, a universidade brasileira e as 

escolas públicas encontram-se perante uma crise quanto a seus objetivos e a sua 

função e, particularmente, no que concerne à formação de professores e à 

capacitação de educadores ambientais (BRASIL, 2001a).   

A reflexão na prática e sobre a prática deve ser uma constante quando se 

trata de formação continuada, e os saberes da experiência devem ser considerados 

nesse contexto.   

Diferentes autores (TARDIF, 2008; PIMENTA, 2002) classificam os “saberes 

da experiência” como sendo aqueles produzidos e assimilados ao longo de sua 

história de vida, em sua prática pedagógica diária, nas relações entre professores, 

entre estes e os alunos, entre os docentes, a escola e sua organização e entre os 

professores e os seus próprios saberes. No entendimento de Tardif (2008, p. 48-49), 

esses saberes “[...] não provêm das instituições de formação nem dos currículos. [...] 

não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias”. Segundo os Parâmetros 

em Ação, para a EA (BRASIL, 2001c), 

 

o conhecimento profissional do professor deve ser construído 
fundamentalmente no curso de formação inicial, para ir se ampliando 
depois, à medida que ele participa de ações de formação em serviço. 
O conhecimento do mundo e as formas de se relacionar com o outro 
– que para todas as pessoas são situações formativas – assumem 
papel particularmente importante no repertório dos professores.  

 

Embora reconheçamos a docência como sendo a principal tarefa dos 

professores não é certo afirmar que sua atuação se restringe a ela. Além de ensinar 

os conhecimentos socialmente elaborados, cuidar e educar os alunos, os docentes 

necessitam aprender a participar da elaboração, do desenvolvimento e da gestão do 

projeto educativo da escola. O papel do professor, nesse contexto, é bem mais 
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complexo do que a tarefa de transmitir conhecimentos já produzidos. Durante sua 

formação inicial e continuada, precisa compreender o propósito do processo de 

construção e produção do conhecimento escolar (RHEINHEIMER, 2009).      

Considerando o que é mencionado por Jacobi (2003, p. 197), “o desafio do 

fortalecimento da cidadania para a população como um todo, e não para um grupo 

restrito, concretiza-se pela possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e 

deveres, e de se converter, em ator corresponsável na defesa da qualidade de vida”. 

Nesse sentido, toda ação deve ser empreendida na perspectiva de promover o 

entendimento de que “[...] a educação ambiental deve ser acima de tudo um ato 

político voltado para a transformação social” (JACOBI, 2003, p. 196).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da análise dos dados, compreendemos que a maioria dos professores 

e coordenadores em exercício na escola pública e privada de Ensino Fundamental I 

do município de Ceará-Mirim-RN possui conhecimentos pouco fundamentados 

quanto ao trabalho com a temática ambiental dentro das salas de aula. As 

compreensões por eles evidenciadas nos remetem ao entendimento de que pouco 

tem sido feito em termos de estratégias de ações relativas à efetiva abordagem das 

questões ambientais no contexto escolar.  

Embora tenhamos encontrado evidências de que alguns professores 

desenvolvam atividades que possibilitam a formação de alunos capazes de analisar 

a realidade à sua volta, parece não haver um comprometimento maior com a 

abordagem da temática ambiental na escola, visto que os participantes ainda são 

reféns da lógica disciplinar reforçada há anos no âmbito das instituições públicas e 

privadas de ensino, na qual se privilegiam as disciplinas tradicionais numa grade 

curricular sacramentada e seguida à risca. 

No primeiro momento desta pesquisa, destacamos as concepções dos 

docentes sobre Educação Ambiental. Nesse âmbito, a maioria dos profissionais 

apresentou uma concepção conservacionista de EA, uma vez que suas respostas 

privilegiam aspectos relacionados à preservação do meio ambiente e aos cuidados 

que devemos ter com os recursos naturais. Houve também depoimentos próximos 

da corrente moral/ética, humanista e crítico-social.      

Ainda que haja um interesse em se desenvolver práticas em EA, os 

professores das escolas estaduais e da escola privada, bem como os gestores e 

coordenadores admitem que suas atividades com essa temática no contexto escolar 

são frequentemente de caráter esporádico, quando tais assuntos são abordados 

durante o ano letivo.   

Sabemos que são vários os motivos que podem levar os profissionais da 

educação a essa falta de comprometimento diante do trabalho com a temática 

ambiental. Dentre esses motivos estão, por exemplo, a falta de recursos e de tempo 

e o próprio desinteresse pelos temas ambientais. Contudo, um motivo se sobressai 

aos demais, qual seja, o fato de não saber o lugar exato que a temática ambiental 

ocupa no currículo escolar. A abordagem numa perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar ainda é um desafio para alguns docentes.  
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O fato de os alunos estarem em processo de alfabetização também é algo 

que na concepção de alguns professores impossibilita o trabalho efetivo com a 

temática ambiental. A prioridade de fazer com que os alunos aprendam a ler e 

escrever faz com que os estudos nesse segmento de ensino incidam mais sobre os 

conteúdos de língua portuguesa e matemática.  

Entendendo aqui o ensino como prática problematizadora, é indispensável 

que o professor reflita a respeito de qual modelo de ensino está adotando em sua 

sala de aula, para não correr o risco de deixar-se levar por um modelo tradicional de 

ensino, por vezes pautado por uma lógica do saber disciplinado. Nesse sentido, 

torna-se importante ressaltar que a construção de relações de proximidade e diálogo 

com os estudantes depende da concepção que os professores apresentam do 

ensino e da aprendizagem.  

 O conhecimento não é algo estático, merece abordagens mais 

contextualizadas e menos excludentes. Trabalhar a temática ambiental na escola 

implica necessariamente que os professores tenham conhecimentos acerca de 

como se processam os conhecimentos na mente da criança. Ao perceber isso, ele 

saberá que para realizar ações em Educação Ambiental não é preciso estar 

alfabetizado.      

É importante reconhecermos que o papel da escola ao abordar a temática 

ambiental não se reduz ao desenvolvimento de comportamentos desejáveis nos 

estudantes, pois contempla também conhecimento dos verdadeiros modos de agir, 

internalizados em compreensões mais abrangentes acerca das problemáticas 

ambientais. Os alunos bem como os demais funcionários da escola devem ser 

levados ao entendimento de que mudanças conjuntas são necessárias, as quais 

devem ser ampliadas para fora dos muros das escolas.   

Se o professor não se sente preparado para trabalhar com essa temática em 

sala de aula, poucas serão as metodologias empreendidas por eles no âmbito 

educacional. Além disso, as que forem empreendidas não terão impactos 

significativos.   

Nesse sentido, há um grande diferencial quando o docente adota uma 

concepção de ensino por transmissão-recepção, em que o docente é o detentor do 

conhecimento e o aluno é mero receptor de informações, para uma concepção mais 

atual, em que o docente orienta os alunos no processo de construção e 
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reconstrução dos conhecimentos através do processo de mediação e das interações 

que estabelecem entre suas experiências e os conceitos ensinados.   

Foi observado que as concepções apresentadas aqui pelos participantes 

refletem sua concepção de ensino, cujo comportamento ou postura do professor 

frente ao que pretende ensinar repercute na estrutura da aprendizagem pelos 

alunos. São esses padrões que vão de encontro, muitas vezes, ao que atualmente é 

proposto a respeito de um ensino comprometido com a formação social, cultural e 

crítica dos estudantes em fase de escolarização.  

Dentro da perspectiva da educação libertadora, alunos e professores 

identificam suas ações e agem na intenção de humanizar-se através da 

problematização das relações que estabelecem com o mundo. Dessa forma, o 

homem deixa de se ver como mero espectador da realidade à sua volta, 

percebendo-se como criador e recriador dessa realidade. O processo de ensino e 

aprendizagem decorre então de uma relação dialógica entre quem ensina e quem 

aprende.   

Numa relação dialógica, professores e alunos devem se ajudar em seus 

saberes e experiências na perspectiva de construírem e reelaborarem os 

conhecimentos mutuamente. Nesse contexto, a busca pelo pensar autêntico se 

mostra um elemento essencial, pois na dialogicidade todos aprendem e ensinam 

juntos. Há uma correspondência de saberes que faz do professor e do aluno 

indivíduos ativos no processo de pensar e no agir criticamente.  

Ao transpor para a realidade vivenciada, observa-se muito esse tipo de 

preocupação por parte dos participantes da pesquisa. Para eles, os conhecimentos 

trazidos pelos alunos merecem atenção no desenvolvimento das aulas voltadas para 

a temática ambiental. O aluno é visto como um sujeito ativo do processo de ensino e 

aprendizagem e, como tal, também interfere no trabalho com a temática ambiental. 

Nessa perspectiva, o educador ensina levando em consideração os conhecimentos 

prévios dos educandos, auxiliando-os na problematização das situações por eles 

vivenciadas, possibilitando, assim, a criação ou a produção de conhecimentos junto 

à valorização da cultura dos estudantes.   

Seguindo a tendência progressista de compreender o ensino e a 

aprendizagem é que o professor comprometido com uma Educação Ambiental 

crítica deve fundamentar-se. Perceber as contradições existentes nos diferentes 

ambientes é válido no trabalho com a temática ambiental. É a partir daí que o 
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educador deve buscar trabalhar conteúdos que façam sentido para o aluno, pois 

educar é antes de tudo respeitar a identidade cultural e despertar nos educandos 

sua consciência crítica diante do mundo para a construção de sua autonomia.   

Quando o professor é visto como detentor do saber, a sua função é apenas 

transmitir aos estudantes os conhecimentos e informações elaborados pela 

humanidade. O professor surge então como o sujeito da educação e detentor 

absoluto de um saber que leva às práticas opressoras de ensino. Essa percepção, 

consequentemente, vai produzir um tipo de relação também autoritária com os 

alunos, uma vez que estes são vistos como indivíduos passivos em sala de aula, 

como “depósitos” vazios antes do processo educativo e abastecidos, durante este, 

de um “conhecimento pronto”, que não necessita de alteração.  

Consistindo num ensino no qual o que mais se faz é narrar conteúdos 

desconexos da realidade concreta dos alunos, a concepção bancária se detém 

essencialmente no processo de recebimento, memorização e repetição de saberes 

por parte dos educandos. Esta, por sua vez, não conduz o homem à transformação 

de sua realidade, mas reforça nele um pensar ingênuo sobre o mundo e um 

conformismo diante de uma realidade mistificada.  

A escola tem um grande potencial na busca pela força inovadora capaz de 

ajudar a transformar o homem em um sujeito histórico e crítico. Através dela, o 

homem tem a possibilidade de deixar de se ver como mero espectador da realidade 

à sua volta, percebendo-se como criador e recriador dessa realidade. Nessa 

concepção, os conteúdos não são definidos antes do contato com os educandos, 

mas, sobretudo, na investigação do universo temático dos estudantes, ou seja, será 

a devolução de forma organizada e enriquecida de conteúdos que os educandos 

entregam de modo desestruturado ao educador.  

O processo de Educação Ambiental deve levar os alunos a superar seu 

estado de ingenuidade frente às problemáticas ambientais. Isso requer a 

configuração de uma educação crítica comprometida com a libertação da alienação 

na qual a maioria dos sujeitos está imersa. Para tanto, exige daqueles que estão à 

frente do processo educativo compreensões mais elaboradas dos pressupostos que 

envolvem a Educação Ambiental. Nesse sentido, há que se considerar as 

multiplicidades de fatores que interferem na dinâmica e implementação dos 

processos voltados para o tratamento da questão ambiental dentro e fora das salas 

de aulas.  
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O trabalho com os Grupos Focais foi bastante significativo nesta pesquisa, 

visto que possibilitou uma maior aproximação com a realidade vivenciada pelos 

gestores, coordenadores e professores ao mencionarem terem trabalhado com a 

temática ambiental nas suas escolas. Essa metodologia não serviu apenas para 

identificar as opiniões e concepções desses profissionais acerca da Educação 

Ambiental, mas, principalmente, para refletir sobre as responsabilidades que cada 

educador tem na formação cidadã de seus alunos, bem como no desenvolvimento 

de uma consciência ecologicamente correta.  

Faz-se necessária uma conscientização ambiental, sobretudo por parte dos 

educadores, sendo importante que estes não limitem suas práticas pedagógicas a 

conteúdos conceituais, mas que possam tomar consciência acerca da problemática 

ambiental e o que podem fazer para melhorar essa realidade, e disseminem tal 

conhecimento para que seus alunos e demais cidadãos possam ter condições de 

perceber-se enquanto parte de um processo e, como tal, reconhecer-se como 

agentes de transformação. 

 

 

  



123 
 

REFERÊNCIAS 

 
BARBOUR, R. Grupos focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
BARCELOS, V. Educação ambiental: sobre práticas, metodologias e atitudes. 
Petrópolis: Vozes, 2008. p.120. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. JOSÉ PACHECO DANTAS (CEARÁ-MIRIM). Ceará-
Mirim, RN: texto para pesquisa. Ceará-Mirim, 2000. 58p. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Meio Ambiente e Saúde. 3. ed. Brasília: 
MEC/SEF, 2001. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: Meio Ambiente. Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 219. 
 
BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Centro Gráfico, 1988. 292p. 
 
BRASIL. Lei n. 6. 983/81, de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio 
Ambiente. 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 ago. 2015.  
 
BRASIL. Decreto n. 88.351/83, de 01 de junho de 1983. Política Nacional do Meio 
Ambiente. 1983. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99278.htm>. Acesso em: 15 
ago. 2015. 
 
BRASIL. Conselho Federal de Educação sobre Educação Ambiental. Parecer n. 
226/87. 1987. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-
de-educacao-ambiental/historico-brasileiro>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
 
BRASIL. Lei n. 9795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de Educação 
Ambiental. 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de 
Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Brasília: 2013. p. 534-562.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: meio ambiente e saúde. 3. ed. Brasília: 
2001a. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm


124 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos temas transversais e ética. 3. 
ed. Brasília, 2001b. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Meio Ambiente na Escola: Programa Parâmetros 
em Ação. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 2001c. 

BRASIL. Instituto de pesquisa educacional Anísio Teixeira. Sinopse Estatística da 
Educação Básica – 2014. Censo da Educação Básica 2014. 2014. Municípios. 
Ensino Fundamental regular. Anos iniciais. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 15 
ago. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio 
à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 
formação do professor alfabetizador: caderno de apresentação. Brasília: MEC, SEB, 
2012. 40p. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Programa Nacional de Educação Ambiental - 
ProNEA. Ministério do Meio Ambiente, Diretoria de Educação Ambiental. 
Coordenação Geral de Educação Ambiental. 3. ed. Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente, 2005. 
 
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito 
ecológico. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. O lugar da Educação Ambiental. Revista 
Pátio: Educação Infantil, Porto Alegre, n. 25, p. 12-15, out. /dez. 2010. 
 
CAVALCANTI NETO, Ana Lucia Gomes; AMARAL, Edenia Maria Ribeiro. Análise de 
concepções e visões de professores de ciências sobre educação ambiental. 
Pesquisa em Educação Ambiental, Pernambuco, v. 6, n. 2, p. 119-136, 2011.  

CASTRO, Ronaldo Souza. A formação de professores em Educação Ambiental 
possibilita o exercício desta no ensino formal? In: BRASIL. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica. Panorama da Educação Ambiental no Ensino 
Fundamental. Brasília, 2001. 149p.  

CHAER, Galdino; DINIZ, Rafael Rosa Pereira; RIBEIRO, Elisa Antônia. A técnica do 
questionário na pesquisa educacional. Evidência, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 
2011. 

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

CUNHA, Marlécio Maknamara. Educação ambiental e ensino de ciências em escolas 
públicas alagoanas. Contrapontos, Itajaí, v. 9, n. 1, p. 55-64, jan./abr. 2009. 
 
CUNHA, Marlécio Maknamara. O caos conceitual-metodológico na Educação 
Ambiental e algumas possíveis origens de seus equívocos. Ambiente & Educação, 
Rio Grande, v. 11, p. 75-89, 2006. 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse


125 
 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São 
Paulo: Gaia, 2004.   

DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental. 
São Paulo: Global, Gaia, 1999. 

FAZENDA, I. C. Práticas interdisciplinares na escola. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
FAZENDA, I. C. (Org.). Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas: 
Papirus, 1994. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 23. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  
 
GATTI, Bernadete Angelina. Grupo focal na pesquisa em Ciências Sociais e 
Humanas. Brasília: Liber Livro, 2012. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.   

GONDIM, Sônia Maria Guedes. Grupos focais como técnica de investigação 
qualitativa: desafios metodológicos. Paideia, Ribeirão Preto, v. 12, n. 24, p. 149-161, 
2003. 
 
GOUVÊA, G. R. R. Rumos da formação de professores para a Educação Ambiental. 
Educar, Curitiba, n. 27, p. 163-179, 2006.  
 
GRÜN, Mauro. Ética e Educação Ambiental: a conexão necessária. 11. ed. 

Campinas: Papirus, 1996. (Coleção magistério: Formação e trabalho Pedagógico).   

GRÜN, Mauro. A autoridade da natureza na educação ambiental. In: CARVALHO, I. 

C. et al. (Org.). Pensar o ambiente: bases filosóficas para a educação ambiental. 

Brasília: MEC/UNESCO, 2009. p. 15. 

GUIMARÃES, Mauro. Educação Ambiental: participação para além dos muros da 
escola. In: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Departamento de Educação 
Ambiental. Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental 
na escola. Coordenação Geral de Educação Ambiental: Brasília: UNESCO, 2007. 
 
GUIMARÃES, Mauro. A formação de educadores ambientais. Campinas: Papirus, 
2004. (Coleção Papirus Educação). 

IBGE. Censo Demográfico 2000: informações estatísticas. 2000. Disponível 
em: <http://cod.ibge.gov.br/1T5>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
 
JACOBI, Pedro. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de 
Pesquisa, São Paulo, n. 118, p. 189-205, mar. 2003.  



126 
 

JACOBI, Pedro. Educação Ambiental e cidadania. In: CASCINO, Fábio; JACOBI, 
Pedro.  Educação, Meio Ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São 
Paulo: SMA/SEAM, 1998.122p.  

JUNTA, Viviane da Silva; SANTANA, Luís Carlos. Concepções de educação 
ambiental e suas abordagens políticas: análise de trabalhos dos Encontros de 
Pesquisa em Educação Ambiental (I, II e III EPEAs). Pesquisa em Educação 
Ambiental, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 47-65, 2011. 

LEFF, E. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Valenzuela. 4. ed. São 

Paulo: Cortez, 2006.   

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 3. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2001.  

LEME, Taciana Neto. Os conhecimentos práticos dos professores: (re)abrindo 
caminhos para a educação ambiental na escola. São Paulo: Annablume, 2006. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; TORRES, Juliana Rezende. Educação 
Ambiental: dialogando com Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Complexidade e dialética: contribuições à 
práxis política e emancipatória em educação ambiental. Educ. Soc, Campinas, v. 
26, n. 93, p. 1473-1494, 2005. 

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Trajetórias e Fundamentos da Educação 
Ambiental. São Paulo: Cortez, 2004a.  
 
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educar, participar e transformar em 
educação ambiental. Revista brasileira de educação ambiental, Brasília, n. 0, nov.  
2004b.  

MATTOS, L. M. A. Avaliação de ações de educação ambiental: um estudo 
exploratório no âmbito da gestão pública sob uma perspectiva crítica. 2009. 
Dissertação (Mestrado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social) – 
Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia 
Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 
 
MATOS, M. E. A metodologia de projetos, a aprendizagem significativa e a 
educação ambiental na escola. Ensino, Saúde e Ambiente, Niterói, v. 2, n. 1, p. 22-
29, 2009. 
  
MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisas; amostragens e técnicas de pesquisa; 
elaboração, análise e interpretação de dados. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

MEDINA, Naná Mininni. Educação ambiental: uma metodologia participativa de 
formação. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 



127 
 

MEDINA, Naná Mininni. A formação dos professores em Educação Ambiental. In: 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Panorama da 
Educação Ambiental no Ensino Fundamental. Brasília, 2001.149 p.  
 
PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Formação de Professores: identidade e saberes da 
docência. In: PIMENTA, Selma Garrido. Saberes Pedagógicos e Atividade 
Docente. São Paulo: Cortez, 2002. p. 15-34. 
 
PINHEIRO, Potyra Borges. Avaliação de um programa de educação ambiental 
não formal: a Caravana Ecológica na visão dos participantes. 2014. 126f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 
 
QUINTAS, J. S. Educação no processo de gestão ambiental: uma proposta de 
educação ambiental transformadora e emancipatória. In: LAYARGUES, P. P. (Org.). 
Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente, 2004. p. 113-140. 
 
REIGOTA, M. A floresta e a escola: por uma educação ambiental pós-moderna. 4. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
REIGOTA, M. Meio Ambiente e representação social. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
RHEINHEIMER, Cristiane Gerhardt. Tecendo a Educação ambiental na rede 
municipal de ensino de Arraio do Meio. Tese (Doutorado em Ecologia) – 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2009, 155p. 

RODRIGUES, Gelze Serrat de Souza Campos; COLESANTI, Marlene T. de Muno. 
Educação ambiental e as novas tecnologias de informação e comunicação. 
Sociedade & Natureza, Uberlândia, v. 20, n. 1, p. 51-66, jun. 2008. 
 
SABIÁ, Irene Rosa. A escola e a Educação Ambiental: relatos de experiência. In: 
CASCINO, Fábio; JACOBI, Pedro. Educação, Meio Ambiente e cidadania: 
reflexões e experiências. São Paulo: SMA/SEAM, 1998. p. 35.   
 
SANTOS, Elizabeth da Conceição. A PROPACC como método de formação de 
recursos humanos em Educação Ambiental. In: BRASIL. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Fundamental. Panorama da Educação Ambiental no 
Ensino Fundamental. Brasília: MEC; SEF, 2001. 

SATO, M. Educação Ambiental. São Carlos: Rima, 2004. 

SATO, M.; CARVALHO, I. (Org.). Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 
 
SAUVÉ, L. Uma cartografia das correntes em educação ambiental. In: SATO, M.; 
CARVALHO, I. (Org.). Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. p. 17-39. 



128 
 

SEGURA, D. S. Educação ambiental nos projetos transversais. In: MELLO, S. S.; 
TRAJBER, R. (Org.). Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação 
ambiental na escola. Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de 
Educação Ambiental, Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação 
Ambiental, UNESCO, 2007. p. 95-101. 
 
SOLLÉR, Isabel; COLL, César. Os professores e a concepção construtivista. In: 
COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006. p. 09 
-28. 

SOUZA, Iracyara Maria Assunção. A aplicação dos temas transversais nas aulas 
de educação física – ensino médio integrado. 2013. 205f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.  

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 9. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2008. 

VALENTIN, Leiri; SANTANA, Luiz Carlos. Concepções e práticas de Educação 
Ambiental de professores de uma escola pública. Ciência e Educação, Bauru, v. 16, 
n. 2, p. 387-399, 2010. 

VENDRUSCOLO, Giovana Secretti et al. Concepção e práticas de professores sobre 
Educação Ambiental em escolas públicas. Rev. Eletrônica Mestr. Educ. Ambient., 
Rio Grande, v. 30, n. 2, p. 49-63, jul./dez. 2013. 

WIKIPEDIA. Imagem aérea de Ceará-Mirim. 2014. Disponível em: 
<http://www.blogdoxereta.com.br/2014/09/ceara-mirim-tem-o-5-maior-colegio.html>. 
Acesso em: 12 ago. 2015a. 
 
WIKIPEDIA. Mapa de Ceará-Mirim. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1-Mirim>. Acesso em: 12 ago. 2015b. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogdoxereta.com.br/2014/09/ceara-mirim-tem-o-5-maior-colegio.html


129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

APÊNDICE A 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
 

Juciane Silva de Souza – Mestranda/ PPGED/ UFRN 
 

  
Professor (a):____________________________________________________ 

 
QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

O presente questionário é parte de uma pesquisa de mestrado. Aqui 

buscaremos caracterizar o perfil dos participantes da pesquisa.  

Desde já ficamos gratos com a sua atenção e colaboração.  

IDENTIFICAÇÃO 

1. Idade: __________            2. Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

3. Possui curso de Magistério ou de Pedagogia?  _______________________ 

4. Tem Pós-Graduação?  (   ) Sim (   ) Não 

Qual a área da Pós-Graduação: _____________________________________ 

6. Atua na área de educação há quanto tempo?_________________________ 

8. Em qual/quais turno/turnos trabalha: (  ) Matutino (  ) Vespertino (  ) Noturno 

9. Que função assume: (   ) Professor (   ) Coordenador (   ) Gestor 

Em caso de Professor, informe:  

 Ano que atua: _____________________________ 

Em caso de Coordenador, informe:  

 Há quanto tempo atual como coordenador:________________ 

Em caso de Gestor, informe:  

 Há quanto tempo atual como Gestor: _________________ 
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APÊNDICE B 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
 

Caro colega,  

  O presente questionário é parte de uma pesquisa de mestrado e visa obter 
sua opinião sobre alguns aspectos relativos à Educação Ambiental na escola.  

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração.  
 
 
QUESTÕES 

1. O que você entende por Educação Ambiental? 
 

2. O que significa educar para desenvolver a consciência ambiental?  
 

3. Como você avalia a atuação da sua escola frente às questões ambientais? 
Argumente.  
 

4. Com relação à Educação Ambiental, quais ações sustentáveis você considera mais 
importantes para a sua escola colocar em prática? Explique.  
 

5. Na sua concepção, existe algum fator que desmotivaria a realização de ações 
voltadas para a Educação Ambiental em sua escola? Cite no mínimo dois fatores. 
 

6. Como você definiria sua atuação em ações educativas voltadas para os temas 
ambientais em sua escola? Comente. 
 

7. Os assuntos relativos à temática ambiental são para você algo importante de ser 
abordado na escola? Explique.  
 

8. Durante a sua formação você teve alguma disciplina ou curso que tratasse da 
temática ambiental ou do desenvolvimento da consciência ambiental? Considera 
relevante ter essa formação? Sugira ou comente. 
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APÊNDICE C 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
 

 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 
OBJETIVOS 
 

 Conhecer na ótica dos professores como se configura a Educação 
Ambiental em seu ambiente de trabalho, revelando os aspectos 
facilitadores e dificultadores. 

 

 Saber como se desenvolve o trabalho em EA e como são tratadas as 
questões ambientais pelos professores de duas escolas de Ensino 
Fundamental, sendo uma pública e outra privada, no município de 
Ceará-Mirim, RN. 

  

PERGUNTAS TEMPO 
1h30min 

CONCEPÇOES SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

1. O que você entende por Educação Ambiental? 

2. O que significa educar para desenvolver a consciência 
ambiental? 

IMPORTÂNCIA DADA À EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
CONTEXTO ESCOLAR 

 

3. Qual a importância da Educação Ambiental?  

4. A Educação Ambiental é para você algo importante de ser 
trabalhado na escola e com os alunos?  

 

5. No seu ponto de vista, a comunidade escolar pode influenciar 
no trabalho com a temática ambiental? De que forma isso 
ocorreria?  

 

6. Como você definiria o papel do professor e demais 
funcionários no trabalho com a temática ambiental na 
escola?  

 

DIFICULDADES E FACILIDADES NA PRÁTICA DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SALA DE AULA 
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7. Quais são os fatores que dificultam a prática da Educação 
Ambiental na sala de aula? 

 

8. O que existe na realidade de trabalho que facilita o 
conhecimento da temática ambiental em sala de aula?  

 

9. Em sua opinião, a escola pública promove com êxito a 
consciência ambiental de seus alunos? Se afirmativo, deve-
se a quê? Se negativo, o que poderia ser feito?  

 

10. Que sugestão você daria para que a temática ambiental 
fosse efetivamente explorada em sua escola?  

 

METODOLOGIAS ADOTADAS NO TRABALHO COM A 
TEMÁTICA AMBIENTAL 

 

11. Quais metodologias você utiliza no trabalho com a Educação 
Ambiental? De que forma estaria inserida em seu 
planejamento? 

 

12. Até que ponto as metodologias adotadas nas suas aulas 
interferem na assimilação de conteúdos relacionados à 
Educação Ambiental? 

 

13. Vocês acreditam que os alunos têm a possibilidade de 
interferir, mudar o trabalho que realizam em Educação 
Ambiental? De que forma? 

 

COMO OS PROFESSORES VEEM OS IMPACTOS DO 
TRABALHO COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SALA DE 
AULA 

 

14. Como você avalia o nível de interesse dos estudantes 
quando aborda a temática ambiental em suas aulas? 

 

15. Que tipo de mudanças você reconhece em seus alunos a 
partir do trabalho com temática ambiental em sala de aula? 

 

16. Para você somente o estudo da temática ambiental influencia 
nas mudanças de comportamentos e atitudes dos 
estudantes?  

 

RELAÇÃO DA TEMÁTICA AMBIENTAL E A FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES 

 

17. Como professor(a), você se sente preparado(a) para a 
prática da Educação Ambiental em sala de aula?  

 

18. Você já participou de cursos de capacitação ou 
aperfeiçoamento na área de Educação Ambiental? Se sim, 
contribuiu para a sua prática pedagógica? Se não, teria 
interesse em participar? 

 

19. Quais atividades você julga importante ter em um curso de 
formação continuada a fim de capacitá-lo melhor como 
educador ambiental? 

 

20. Até que ponto uma formação inicial e/ou continuada, que 
aborde a temática ambiental, influenciaria em sua prática 
pedagógica? 
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APÊNDICE D – TABELA DE ANÁLISE: GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS 

INVESTIGADAS 

Blocos  Questões  Categorias Gestores Total 

(%) 

Coordenadores Total 

(%) 

CONCEPÇÃO 

DE EA 

Q1 
 

Conservacionista/recursiva 
(baseado na adoção de 

comportamentos de 
conservação do MA) 

G1, G2 100(%)        C1, C3 100(%) 

Corrente crítico-social 
(busca construir uma 
postura crítica para a 

transformação da 
realidade) 

- - C2 50(%) 

Moral/ética (aspectos 
valorativos sobre as ações 

ganham destaque) 

G1, G2 100(%) - - 

Q2 Conservacionista/recursiva 
(baseado na adoção de 

comportamentos de 
conservação do MA) 

G1, G2 100(%)        C1, C2, C3 100(%) 

IMPORTÂNCIA 

DADA A EA 

NA ESCOLA 

Q3 Positivamente  G1 50(%) C1, C2, C3 100(%) 

Indefinido G2 50(%) - - 

Q4 Conscientização sobre o 
desperdício de água, etc. 

G1 50(%) C2, C3 100(%) 

Noções sobre coleta 
seletiva 

G1 50(%) C1, C2 100(%) 

Noções sobre poluição - - C2 50(%) 

Noções sobre reciclagem - - C2, C3 100(%) 

Conscientização sobre 
preservação do meio 

ambiente 

- - C1, C2 100(%) 

Noções sobre 
consumismo 

G2 50(%) - - 

NÍVEL DE 

INTERESSE 

NA PRÁTICA 

DA EA 

Q6 Boa  G1 50(%) - - 

Participativa G2 - C1, C2, C3 100(%) 

Q7 Sim. São assuntos 

recorrentes 

G1, G2 100(%) C1, C2, C3 100(%) 

DIFICULDADE 

NA PRÁTICA 

DA EA 

 
Q5 

Não tem  G2 50(%) C2, C3 100(%) 

Sim. Não engajamento da 

equipe 

G1 50(%) C1 50(%) 
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FORMAÇÃO 

DOCENTE EM 

EA 

 
 

Sim.  Superficialmente. 
Considera relevante 

G1, G2 100(%) C1, C2, C3 100(%) 
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  APÊNDICE E – TABELA DE ANÁLISE: PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO  
ENSINO FUNDAMENTAL DE CEARÁ-MIRIM, RN 

BLOCOS  QUESTÕES CATEGORIAS PROFESSOR
ES (1º a 5º 

ano) 

TOTAL 
(%) 

Concepções 
sobre Educação 

Ambiental 

Q1 

Conservacionista/recursiva 
(baseado na adoção de 
comportamentos de 
conservação do MA)  

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, 
P15 

100 (%) 

Moral/ética (aspectos 
valorativos sobre as ações 
ganham destaque) 

P1, P9, P10, 
P12, P15,  

33,3 (%) 

Q2 

Conservacionista/recursiva 
(baseado na adoção de 
comportamentos de 
conservação do MA) 

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, 
P15 

100 (%) 

Moral/ética (aspectos 
valorativos sobre as ações 
ganham destaque) 

P5, P6, P8, P9, 
P10, P12, P14 

46,7 (%) 

Indefinido  P15 6,7(%) 

Importância 
dada à 

Educação 
Ambiental no 

contexto escolar 

Q3 

É um conteúdo que não se 
esgota  

P1 6,7(%) 

É uma questão de 
sobrevivência  

P1, P4, P5 20(%) 

Conteúdo importante para 
desenvolvimento dos 
valores e comportamentos 

P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P15 

60(%) 

Não respondeu P3 6,7(%) 

Q4 

Sim.  Ajuda a compreender 
melhor causas e 
consequências dos 
problemas ambientais 

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, 
P15 

100(%) 

Q5 

Sim. Todos devem 
conhecer sobre a TA para 
poder ajudar 

P1, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 
P10, P11, P14, 
P15 

80 (%) 

Sim. A partir do estudo dos 
conhecimentos prévios dos 
alunos  

P2 6,7 (%) 

Não respondeu P12, P13 13,3(%) 

Q6 

Mediadores P1, P2, P3, P10 26,7(%) 

Agentes de transformação P1 6,7(%) 

Orientadores P2, P5, P7 20(%) 

Agentes multiplicadores  P4, P6, P8, P9, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P15  

66,7(%) 

Dificuldades e 
facilidades na 

prática da 
Q7 

Desinteresse docente  P1, P3, P6, P8 26,7(%) 

Carência de recurso e 
materiais de apoio  

P1, P3, P4, P6, 
P7, P9, P10 

46,7(%) 
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Educação 
Ambiental na 
sala de aula 

Problemas na infraestrutura  P1, P4, P6, P7, 
P9 

33,3(%) 

Carência de exemplos 
práticos, atividades 
extraclasse 

P1, P11 13,3(%) 

Falta de compromisso da 
comunidade escolar 

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, 
P15 

100(%) 

Insuficiência de 
planejamentos  

P4, P5 13,3(%) 

Falta de tempo  P5 6,7(%) 

Desinteresse e falta de 
informação dos alunos 

P6, P7, P8, P10 26,7(%) 

Descontinuidade de projetos  P7 6,7 (%) 

Dificuldade de aprovação de 
projetos pela coordenação  

P9, P10, P15 20(%) 

Demanda para alfabetizar  P12, P13, P14, 
P15 

26,7(%) 

Q8 

Uso da internet  P1, P4 13,3 (%) 

Pesquisas  P1, P4 13,3(%) 

Assunto é conhecido pelos 
alunos 

P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P15 

93,3(%) 

Possibilidade de trabalho 
interdisciplinar  

P2 6,7(%) 

Q9 

Promove. Quando há 
envolvimento de toda 
comunidade escolar 

P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P15 

93,3(%) 

Depende. Quando a 
formação docente é 
satisfatória o trabalho tende 
a melhorar 

P1 6,7(%) 

Q10 

Realizar estudos 
aprofundados sobre o tema 

P1 6,7(%) 

Seminários  P2 6,7(%) 

Palestras  P3 6,7(%) 

Reuniões com comunidade P4, P12, P13 20(%) 

Oficinas  P4, P5, P6, 
P14, P15 

33,3(%) 

Fosse implantada como 
disciplina  

P7, P8, P9 20(%) 

Revisão de metodologias  P3, P11 13,3(%) 

Projetos  P10 6,7(%) 

Metodologias 
adotadas no 

trabalho com a 
temática 

ambiental 

Q11 

Pesquisa  P1, P2, P4, P9, 
P10 

33,3(%) 

Aulas práticas e extraclasse P1, P2, P4, P5, 
P6, P9, P10, 
P11, P12, P13, 

73,3(%) 
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P14 

Seminários  P2, P3, P5, P6, 
P9, P10 

40(%) 

Conversas, diálogos, 
palestras 

P3, P7, P8, P11 26,7(%) 

Aula expositiva  P3, P7, P11 20(%) 

Atividades em grupo  P5, P9, P10 20(%) 

Atividades lúdicas: 
dramatização e músicas  

P5, P6, P7, P9 26,7(%) 

Projetos  P7, P10 13,3(%) 

Leitura de imagens  P15 6,7(%) 

Produção textual  P7, P9, P10 20(%) 

Q12 

Norteiam as práticas   P1, P6, P11 20(%) 

Estimulam o interesse dos 
alunos 

P1, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10  

 

53,3(%) 

Ajudam na conscientização 
sobre a TA 

P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, 
P13, P15 

13,3(%) 

Não respondeu P14 6,7(%) 

Q13 

Sim. Quando percebem que 
seus conhecimentos prévios 
são valorizados sentem-se 
estimulados 

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, 
P15 

100(%) 

Não. Alunos desmotivados 
para o estudo da TA 

P7, P9 13,3(%) 

Pouco interfere. Alunos 
dependentes dos 
professores 

P10 6,7(%) 

Como os 
professores 

veem os 
impactos do 

trabalho com a 
Educação 

Ambiental em 
sala de aula 

Q14 

Adequado  P1 6,7(%) 

Depende das atividades P2, P5, P7,P13, 
P15 

33,3(%) 

Positiva  P3, P6 13,3(%) 

Boa  P4, P12, P14 20(%) 

Baixa  P8, P9, P10, 
P11 

26,7(%) 

Q15 

Melhora nas atitudes e 
comportamentos 

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, 
P15  

100(%) 

Interesse pelo assunto P7 6,7(%) 

Q16 

Não. As vivências e práticas 
têm um peso maior  

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, 
P15 

100(%) 
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Em parte. Fundamenta a 
prática, mas não é tudo 

P5, P6 13,3(%) 

RELAÇÃO DA 
TEMÁTICA 

AMBIENTAL E A 
FORMAÇÃO 

DOS 
PROFESSORES 

Q17 

Não plenamente  P1, P3, P4, P6 26,7(%) 

Em parte  P2 6,7(%) 

Depende  P5 6,7(%) 

Não  P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P15 

60(%) 

Q18 

Não. Sim  P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P9, 
P10, P12, P13, 
P15  

73,3(%) 

Sim. Muito teórico e pouco 
abrangente 

P7, P10, P1, 
P14 

26,7(%) 

Não. Depende da qualidade 
da formação 

P8 6,7(%) 

Q19 

Pesquisas  P1 6,7(%) 

Vivências, aulas de campo 
etc. 

P1, P6, P7, P8, 
P10 

33,3(%) 

Fóruns, discussões, 
plenárias, seminários  

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6 

40(%) 

Oficinas  P2, P4, P5, P6, 
P7, P10 

40(%) 

Projetos  P7, P13 13,3(%) 

Atividades inovadoras 
diversificadas  

P9, P1, P12, 
P14, P15 

33,3(%) 

Q20 

Traz benefícios à prática 
docente  

P1, P2, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, 
P13, P15 

86,7(%) 

Permite novas 
aprendizagens para os 
docentes 

P1, P3, P4, P6, 
P7, P11, P14, 
P15 

53,3(%) 


