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Apresentação
Este livro é uma obra coletiva, oriunda da produção de trabalhos de conclusão 

do curso de especialização Educação Ambiental para Escolas Sustentáveis e de 
relatos de atividades de um programa de extensão universitária. O curso objetivou 
a formação continuada de professores da rede pública de ensino e teve algumas 
vagas destinadas à demanda social. O apoio financeiro foi dado pelo Ministério 
da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (Secadi).

Já o programa de extensão, denominado Fortalecimento da Cadeia Produtiva 
dos Resíduos Sólidos de Natal (Focap-Resol), foi apoiado financeiramente pelo 
Ministério das Cidades por meio do edital Proext/2014. No âmbito deste programa, 
alguns alunos do curso de especialização realizaram seus trabalhos de conclusão 
de curso, contando com a colaboração de bolsistas de extensão a ele vinculados.

Esta obra é composta por três volumes, os quais envolvem ensino, pesquisa e 
extensão de modo indissociável. Os trabalhos que constam nesses volumes foram 
aqueles que receberam indicação por parte dos membros das bancas avaliadoras 
dos trabalhos de conclusão do curso de especialização, além de um capítulo que 
trata de ações específicas do Focap-Resol. Em ambos os casos, a sustentabilidade 
socioambiental é enfocada. Desejamos a todos uma leitura agradável e muitas 
aprendizagens.

Maria de Fátima de Souza



In memorian
Isamara Maria de Souza
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Capítulo 1  
Conhecendo a prática da educação 

ambiental em escolas públicas
Maria de Fátima de Souza

Introdução

As questões ambientais têm se constituído objeto de constantes debates 
no cotidiano da sociedade, pois envolvem aspectos relacionados às mudanças 
climáticas globais, à destruição da camada de ozônio, à devastação de florestas 
e à poluição do ar, do solo e da água. Dentre as consequências das alterações 
citadas, encontram-se a diminuição da biodiversidade e os impactos negativos 
sobre a saúde humana (NAVARRO et al., 2002, p. 38).

Compreender que a natureza e os seres humanos interagem mutuamente 
implica levar em conta que esses elementos são parte do mesmo mundo, no qual 
ocorrem constantes interações em rede, de modo que essa compreensão deve ser 
orientada por uma racionalidade complexa, não linear. Dessa forma, é possível 
perceber que as questões ditas ambientais devem ser abordadas de forma mais 
ampla, sob a perspectiva socioambiental (CARVALHO, 2012, p. 36).

Um dos caminhos indicados para o enfrentamento dessas questões é a 
educação ambiental (EA). Aliás, esta se articulou justamente num contexto 
histórico e político a partir de 1960, quando os movimentos sociais passaram a 
se preocupar com o presente e o futuro da vida no planeta. Mas, a cada geração, 
o pacto com o presente e o futuro do planeta deve ser reafirmado, afinal, esta 
é a morada comum de todos os seres vivos.

A EA passou a ser discutida em termos de políticas públicas na I Conferência 
Internacional sobre Meio Ambiente, promovida pela Organização das Nações Unidas 
no ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia. A discussão se consolidou também em 
termos internacionais na I Conferência sobre Educação Ambiental em 1977, em 
Tbilisi, antiga União Soviética. Vinte anos mais tarde, na Conferência Internacional 
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sobre Meio Ambiente e Sociedade, realizada em Tessalônica, na Grécia, a EA foi 
redimensionada, pela inserção de componentes sociais e econômicos e até recebeu 
nova denominação: educação para a sustentabilidade (BARBIERI; SILVA, 2011, p. 60).

Observando-se o percurso da legislação ambiental brasileira, pode-se dizer 
que inicialmente a EA foi voltada para a formação e o treinamento de pessoal 
em assuntos relacionados à preservação do meio ambiente (BRASIL, 1973). Já 
naquele momento, e também mais adiante, a legislação indicava que ela devia 
abranger todos os níveis de ensino (BRASIL, 1981). Mas a realidade é que a EA 
foi tomando novos rumos, principalmente sob as orientações do Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 
documento elaborado no Fórum Global, evento que ocorreu em paralelo à Rio-92 
(CARVALHO, 2012, p. 54).

Dentre os princípios abrangidos nesse documento, consta que a EA deve ser 
desenvolvida de maneira informal e formal, devendo tratar as questões globais 
críticas, das causas às interrelações, de forma sistêmica, levando em consideração 
os contextos histórico e social. Além disso, deve valorizar e integrar as diferentes 
formas de conhecimento, bem como incluir aptidões, valores, atitudes e ações 
(CARVALHO, 2012, p. 237).

Assim sendo, os desafios de enfrentamento das questões socioambientais 
requerem, entre outras ações, a inclusão da temática no ensino formal, de modo 
curricular, o que foi assumido pela Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 
1999) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Ambiental (BRASIL, 
2012). Em ambos os documentos, a efetivação das práticas em EA no âmbito formal 
é tratada como potencial para a formação de cidadãos mais conscientes para atuar 
nas suas realidades e praticar ações comprometidas com a vida e o bem-estar de 
sua família, escola e comunidade, além de serem capazes de participar efetivamente 
dos processos sociais, culturais, políticos e econômicos.

A EA tem se disseminado pelas escolas de todo o país, em ritmo e intensi-
dade diferentes em cada unidade da federação, nos diversos níveis de ensino e de 
acordo com cada escola. Censos escolares mostram que a EA esteve mais presente 
nas instituições de ensino fundamental, sendo aplicada, mais comumente, nas 
modalidades de projetos, disciplinas especiais e inserção da temática ambiental 
em disciplinas (LOUREIRO et al., 2007, p. 36, 43).

No percurso da EA no Brasil, também pode se perceber que ocorreram inter-
pretações e práticas que contribuíram para originar uma diversidade de variantes, 
a saber: alfabetização ecológica; ecopedagogia; EA crítica, transformadora e/ou 
emancipatória; educação no processo de gestão ambiental (LAYRARGUES, 2004, 
p. 8); e, mais recentemente, educação para a sustentabilidade, esta com ênfase 
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no mundo das organizações, e não ainda no ensino básico (JACOBI; RAUFFLET; 
ARRUDA, 2011; MUNHOZ, 2012).

Independentemente da variante ou da modalidade de aplicação da EA 
no ambiente escolar, os principais protagonistas responsáveis pela motivação 
inicial para os trabalhos têm sido os docentes, em grupo ou isoladamente. Entre 
os objetivos a serem atingidos a partir desses trabalhos, têm sido citados, princi-
palmente, educar para a cidadania, sensibilizar para o convívio com a natureza 
e compreensão crítica e complexa da realidade socioambiental (LOUREIRO et 
al., 2007, p. 46-47).

A educação ambiental nas escolas brasileiras tem sido viabilizada por 
pessoas físicas, instituições públicas e privadas ou organizações não gover-
namentais. De qualquer modo, conhecer os atores e as práticas, bem como os 
pressupostos teóricos e metodológicos a esses subjacentes, se constitui um passo 
fundamental para que sejam dados prosseguimentos ou para se elaborar novas 
proposições de trabalho.

Considerando isso, este trabalho tem como objetivo identificar problemas e 
ações ambientais que ocorrem no interior e no entorno de escolas públicas situadas 
em municípios dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, de acordo com 
o nível de ensino.

Procedimentos metodológicos
Foram consultados questionários que se encontravam arquivados no 

Laboratório de Helmintologia do Centro de Biociências da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), dentre os quais foi recolhida uma amostra para 
análise, de forma aleatória. Esse instrumento, composto por questões objetivas e 
discursivas, tinha servido de interface entre pesquisadores e representantes das 
escolas por ocasião do ingresso desses no curso de especialização em Educação 
Ambiental para Escolas Sustentáveis. As questões, cujas respostas foram analisadas 
neste trabalho, serão descritas adiante.

As instituições incluídas neste estudo estão localizadas nos seguintes muni-
cípios: Barcelona (1), Bom Jesus (2), Caiçara do Rio do Vento (3), Campo Redondo (4), 
Coronel Ezequiel (5), Currais Novos (6), Senador Elói de Souza (7), Lagoa de Pedras 
(8), Lajes Pintadas (9), Monte Alegre (10), Natal (11), Parelhas (12), Parnamirim (13), 
Riachuelo (14), Ruy Barbosa (15), Santa Cruz (16), São Paulo do Potengi (17), São 
Tomé (18), São Bento do Trairi (19) e Tangará (20), todos do estado do Rio Grande 
do Norte (Figura 1); e em João Pessoa e Nova Floresta, na Paraíba.
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Figura 1 – Municípios do Rio Grande do Norte onde 
se situam as escolas abrangidas no estudo

Fonte: Adaptado de Rio Grande do Norte (2017) 

O instrumento aplicado continha nove questões que objetivavam avaliar, 
primeiramente, o perfil institucional propriamente dito: nome da escola, nome 
do gestor, dimensionamento do público escolar e ocorrência ou não de ações 
socioambientais no local.

Com relação a este último aspecto, outras questões foram utilizadas, a fim 
de resgatar a periodicidade da realização dessas ações: o interesse das escolas 
em implantar, ampliar ou fortalecê-las; programas e projetos já realizados pela 
instituição, voltados ou não para a EA; realização da coleta seletiva de resíduos 
sólidos; e participação da escola na Conferência Infanto-Juvenil, bem como a 
observação de problemas socioambientais no interior e no entorno das unidades 
de ensino.

A questão que se referia à coleta seletiva poderia ser respondida com sim 
ou não. Em caso de resposta positiva, era solicitado que o entrevistado dissesse o 
destino do material coletado: lixão, aterro sanitário, cooperativa ou não conhecido.

Quanto à questão referente à participação da instituição em programas e 
projetos ou atividades de EA, novamente a resposta poderia ser sim ou não. Caso 
fosse positiva, o entrevistado deveria selecionar uma ou mais opções dentre as 
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seguintes: Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (COM-Vida), 
Escolas Sustentáveis e Coletivo Jovem.

Outros programas e projetos também abordados no questionário, que são 
importantes por envolverem as temáticas socioambiental, cultural e de ensino/
aprendizagem, foram: Saúde na Escola, Escoteiros, Mais Educação, Deputado 
Jovem, e Programa Nacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), 
entre outros.

As duas últimas questões eram abertas, com resposta livre, e diziam respeito 
aos problemas socioambientais identificados no interior e no entorno da escola. 
Por se tratar de perguntas abertas, as respostas foram agrupadas em categorias, 
utilizando elementos da análise de conteúdo (BARDIN, 2010), de acordo com o grau 
de semelhança de seu significado dentro do contexto abordado.

Os problemas socioambientais no interior da escola ligados a pontos 
como coleta de lixo, coleta seletiva, lixão, lixo nas salas, desperdício de papel 
e ausência de coletores foram enquadrados em gestão de resíduos. Depredação 
do ambiente, poluição sonora, desperdício de água, queimadas, pouca arbori-
zação e ausência de horta foram classificados em condições socioambientais. 
Objetos em desuso, tais como livros, cadeiras e eletrônicos, que ocupam espaços 
que poderiam ser usados com atividades educacionais foram agrupados em 
acúmulo de objetos.

Problemas socioambientais no entorno da escola, como lixão a céu aberto, 
falta de saneamento, coleta seletiva ausente e falta de depósitos para lixo foram 
classificados como gestão de resíduos. Reclamações a respeito do uso de drogas, 
consciência ecológica, violência e prostituição foram incluídas em condições 
socioambientais. Presença de matadouro de animais e demais atividades de cultivo 
e criação foram enquadradas em atividade agropecuária. Poluição de rios e lagos, 
poluição sonora e de vias públicas foram enquadradas como poluição. As demais 
questões eram objetivas, com respostas fechadas, do tipo sim ou não.

Resultados e discussão
Os instrumentos foram aplicados com representantes de 36 escolas, 50% 

dessas de domínio público municipal e 50%, estadual, das quais 33,3% (n = 12) 
abrangiam apenas o ensino fundamental; 27,8% (n = 10) contavam com ensino 
fundamental e médio ou fundamental e educação de jovens e adultos (EJA); e 
38,9% (n = 14) com pelo menos um dos níveis de ensino ou EJA apenas (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Níveis de ensino abrangidos pelas instituições

Fonte: Nossos dados

No que diz respeito à realização de ações ambientais, escolas de todos 
os níveis dizem realizar algum tipo, sendo o maior percentual observado nas 
escolas de ensino exclusivamente fundamental (33,3%). Observa-se que o percen-
tual indicado neste estudo é bem inferior aos dados publicados em um estudo 
amostral em todas as regiões do país, no qual 61,2% e 94% das escolas do ensino 
fundamental declararam trabalhar com educação ambiental, em 2001 e em 2004, 
respectivamente (TRAJBER; MENDONÇA, 2007, p. 14).

Certamente, os tipos de ações ambientais desenvolvidos nas escolas depen-
dem, entre outros fatores, da formação inicial e continuada do seu quadro docente. 
Nesse sentido, tem sido observado que a EA como prática na escola vem sendo muito 
enfatizada nas séries iniciais do ensino fundamental, mas, muitas vezes, apenas 
associada a circunstâncias eventuais. Em relação a isso, vale salientar que professores 
afirmaram que em sua formação em Pedagogia, a EA foi adquirida principalmente por 
meio de congressos – portanto, de forma pouco sistemática. Por outro lado, quando 
a EA na formação do docente é apresentada de forma sistemática e mais profunda, 
os profissionais tendem a desenvolver atividades nas escolas sob a forma de projetos, 
programas ou aulas, ou seja, de forma mais sustentável (SOUZA; OLIVEIRA, 2015, p. 417).

A coleta seletiva foi ausente em escolas com EJA exclusivamente ou em concomi-
tância com o ensino fundamental (Gráfico 2). Em todos os outros casos, a ocorrência 
de coleta seletiva foi muito baixa, refletindo a realidade do país quanto às práticas 
cotidianas pertinentes à gestão de resíduos. Vale aqui mencionar documentos oficiais, 
como a Política Nacional de Resíduos Sólidos – a qual se refere, entre seus instrumentos, 
à coleta seletiva e à EA (BRASIL, 2010) – e a Política Nacional de Educação Ambiental, que 
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já está em vigor há mais de 15 anos, segundo a qual a EA deve possibilitar a aquisição 
de conhecimentos e práticas ambientalmente adequadas em todos os níveis de ensino 
(BRASIL, 1999). Infelizmente, observa-se um hiato entre as prescrições normativas e 
a compreensão e operacionalização das ações na realidade escolar.

Gráfico 2 – Ações ambientais e coleta seletiva nas escolas 
estudadas de acordo com o nível de ensino
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Fonte: Nossos dados

Nas escolas, a prática da coleta seletiva é de suma importância para que os 
alunos se apropriem de informações que vão desde a compreensão dos termos, o 
contexto em que estes foram concebidos, as razões para os procedimentos relativos 
à coleta seletiva e a forma adequada para segregação e destinação segura dos 
resíduos até o significado das cores que sinalizam cada tipo destes. Infelizmente, 
em muitos casos, a escola faz o exercício da segregação, mas não consegue des-
tinar adequadamente todo ou parte do resíduo, seja por não haver cooperativa 
de catadores ou mesmo catadores avulsos que atuem na área em que a escola se 
situa ou por falta de outros profissionais que reutilizem esses materiais, como 
artesãos e artesãs. Nos casos em que não se assegura a destinação adequada dos 
resíduos, a validade da coleta seletiva na escola deve ser questionada.

Quanto às atividades em EA que já se desenvolvem na escola, observou-se que, 
dentre as induzidas pelos governos, a COM-Vida e a Escolas Sustentáveis predomina-
ram nas escolas de ensino fundamental, enquanto a Conferência Infanto-Juvenil, por 
sua natureza, foi ausente apenas em escolas nas quais existe o EJA exclusivamente. 
Outros programas e projetos, como Saúde na Escola, Escoteiro, Mais Educação, 
Deputado Jovem e Proerd são mencionados em escolas de todos os níveis (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Atividades de EA desenvolvidas nas escolas
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Com relação aos problemas socioambientais encontrados no interior e no 
entorno das escolas, as condições socioambientais (variável definida anteriormente) 
foram as mais citadas: 44% dos entrevistados consideram esse o principal problema no 
interior da escola, enquanto 38,8% o consideram um importante problema no entorno 
da instituição. O segundo conjunto de problemas mais apontado foi o gerenciamento 
de resíduos: 41,6% citaram esse como fator limitante no interior da escola e 22,2%, 
em seu entorno. A atividade agropecuária vem logo em seguida quando se fala em 
problemas do entorno da escola, com um percentual de 19,4% (Gráficos 4 e 5).

Gráfico 4 – Problemas socioambientais encontrados no interior da escola
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Os principais problemas apontados no interior da escola se referem às 
categorias socioambiental e de gestão de resíduos. Ambas são complexas pela 
natureza dos seus componentes. Alguns dos problemas mencionados podem ser 
resolvidos ou minimizados no âmbito da escola, como é o caso da arborização e do 
desperdício de água, além da plantação de horta, quando houver disponibilidade 
de água, pois a maioria dos municípios incluídos neste estudo está situada no 
semiárido. É importante mencionar que essa região sofreu com a estiagem por 
quatro anos seguidos, de 2012 a 2015. Em função disso, é de suma importância 
sedimentar na consciência das pessoas a responsabilidade individual e coletiva 
sobre o uso racional da água, bem como sobre a escolha de metodologias de 
aprendizagem que se adequem às condições climáticas locais.

Outros problemas levantados podem não ser da competência direta da 
gestão escolar, como é o caso da poluição sonora. Aqui não foi investigado se as 
escolas são afetadas por barulhos externos, internos ou ambos. Também está 
fora da competência da gestão escolar a destinação final dos resíduos sólidos 
produzidos na unidade, embora a segregação adequada no âmbito da escola é 
algo possível e deve ser exercitado. Em ambos os casos, ações articuladas de EA 
podem se constituir alternativas na busca de soluções e na identificação das 
causas, consequências e competências.

Gráfico 5 – Problemas socioambientais encontrados no entorno da escola
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As escolas fazem parte da comunidade na qual se encontram, por isso devem 
ser consideradas nesse contexto. Aqui foi abordado apenas o mais imediato, o 
entorno. Nele, foram detectados problemas de natureza socioambiental decorrentes 
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das atividades econômicas locais, mas que indicam a falta de uma gestão pública 
para melhor direcioná-las, como é o caso de matadouros. Estes devem ser lugares 
construídos de forma a manter um padrão de qualidade das carnes a serem 
consumidas pela população e com estrutura adequada para tratar e destinar os 
resíduos, de modo que os impactos decorrentes dessas atividades nos ambientes 
natural (solo e água) e social sejam os menores possíveis. Isso inclui a qualidade 
de vida das pessoas que vivem ou desenvolvem atividade pelas imediações, devido 
aos odores e ao aumento da população de moscas que podem se desenvolver nos 
resíduos orgânicos provenientes desses locais (BRASIL, 1995).

Na ordem socioambiental, alguns problemas que estão presentes no entorno 
da escola são reflexos da crise vivenciada pela população brasileira, a saber, o 
tráfico e uso de drogas ilícitas e a violência. Esses elementos fazem parte da 
engrenagem de um sistema que se autoalimenta. Inclusive, um dos tipos de 
atividades socioambientais que ocorre nas escolas é o Proerd, cuja importância 
é indiscutível; no entanto, este estudo mostra que esse programa atendia cerca 
de um quinto das escolas (22,2%), enquanto os problemas socioambientais foram 
mencionados em 38,8% dos casos, o que indica a necessidade de sua ampliação.

Enfim, percebe-se que os desafios para a educação ambiental, ou socioam-
biental, nas escolas que fizeram parte deste estudo são muito grandes, seja pela 
diversidade de problemas apresentados, seja pela complexidade destes, o que se 
acredita ser, infelizmente, a realidade de muitas outras instituições de ensino. 
Portanto, esses dados podem ser úteis para reflexão e como um motivador e 
desencadeador de ações que venham a mitigar ou resolver esses problemas por 
parte de gestores e comunidade escolar e local, ou em nível mais amplo.
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Capítulo 2  
A contribuição da educação ambiental 

nos indicadores de qualidade de vida dos 
professores em uma escola municipal 

na cidade de João Pessoa/PB
Luís F. R. Abrão 

Gilmara Barros da Silva

Introdução
O bem-estar é considerado um aspecto importante da saúde e da qualidade 

de vida do professor, pois problemas no local de trabalho levam a implicações 
relevantes no processo ensino-aprendizagem. Segundo Heckert et al. (2001), o 
processo de mudança pelo qual a sociedade passa leva a um ritmo acelerado da 
produção tecnológica e altera de maneira profunda as relações desenvolvidas 
no mundo do trabalho, provocando  queda crescente na qualidade de vida da 
população trabalhadora.

Nesse contexto, o ambiente escolar não foge à regra capitalista e pode-se 
ver que a relação entre saúde e trabalho, nesses locais, requer uma compreensão 
abrangente do professor e do seu processo saúde-doença, bem como das condições 
e organização do trabalho docente. Para isso, há que se buscar caminhos que pos-
sibilitem evidenciar os sentidos latentes e a pluralidade de percepções no trabalho, 
ou seja, ver o mundo pelos olhos dos próprios trabalhadores e colocar-se no lugar 
do outro, a fim de procurar, pelos motivos deste, compreender suas razões, possi-
bilidades de ação, critérios de decisão e compromissos entre objetivos conflitantes.

Sendo a escola um local em que há grande número de pessoas, acredita-se 
que esse fator contribuiu na disseminação de ideias que ajudarão na conservação 
do meio ambiente e, assim, melhorar a qualidade de vida. Portanto, é de funda-
mental importância para a formação do estudante que o professor tenha acesso 
a novas informações técnicas e crie novos hábitos voltados para o cuidado com 
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o meio ambiente, pois ele é sujeito integrante desse sistema, e assim melhorar o 
local em que permanece por pelo menos quatro horas diárias.

Com uma organização do trabalho em etapas repetitivas e monótonas, o 
docente tem a obrigação de manter o ritmo acelerado no emprego ou nos empregos, 
pois muitos docentes lecionam em duas ou até três escolas, excedendo as horas 
laborais sem pausas para um mínimo descanso, levando-o ao desgaste físico e 
mental. Todo esse dinamismo afeta diretamente a vida particular do docente.

A pressão do dia a dia, aliada à longa jornada de trabalho, à necessidade 
constante de qualificação e à insegurança profissional, além de outros fatores, 
tem acarretado uma série de problemas na saúde física, mental e social desses 
profissionais, sobretudo por não haver estrutura de trabalho adequada.

Considerando as mudanças feitas no ambiente de trabalho do docente e 
o processo de adaptação humana às exigências da organização, podendo apre-
sentar conotação positiva e negativa que, consequentemente, tem afetado sua 
vida profissional e pessoal, quais seriam os efeitos para o professor? Isso se no 
espaço da produção do ensino não lhe são garantidas as condições adequadas 
para atingir as metas que orientam as reformas educacionais recentes. Nesses 
termos, pergunta-se: o que as condições de trabalho nas escolas podem gerar 
sobre o esforço dos docentes na realização de suas tarefas?

Assim, este capítulo busca analisar as condições de trabalho dos professores 
da Escola Municipal “João Gadelha”, em João Pessoa/PB, e como isso afeta sua saúde 
e qualidade de vida, além de investigar os fatores ambientais (como iluminação, 
ruído) que interferem na realização da atividade docente e identificar as condições 
estruturais e ambientais (layout, espaço físico, organização do trabalho) que levam 
ao comprometimento da saúde e da qualidade de vida dos docentes.

Fundamentação teórica

Educação ambiental
O Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012), em sua Resolução nº 2, 

de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental, e no seu art. 2º diz que:

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 
prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 
em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 
essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de 
ética ambiental. (BRASIL, 2012)
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No art. 6º descreve que:

A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface entre 
a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão 
despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática 
pedagógica das instituições de ensino. (BRASIL, 2012)

Ainda na mesma resolução, o art. 21 cita que:

Os sistemas de ensino devem promover as condições para que as instituições educa-
cionais constituam-se em espaços educadores sustentáveis, com a intencionalidade 
de educar para a sustentabilidade socioambiental de suas comunidades, integrando 
currículos, gestão e edificações em relação equilibrada com o meio ambiente, 
tornando-se referência para seu território. (BRASIL, 2012)

Já no art. 22, expõe-se que “Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa, 
em regime de colaboração, devem fomentar e divulgar estudos e experiências 
realizados na área da Educação Ambiental” e explica no parágrafo 1º que:

Os sistemas de ensino devem propiciar às instituições educacionais meios para o 
estabelecimento de diálogo e parceria com a comunidade, visando à produção de 
conhecimentos sobre condições e alternativas socioambientais locais e regionais e 
à intervenção para a qualificação da vida e da convivência saudável. (BRASIL, 2012)

Assim, a educação ambiental pode ser entendida como toda ação educativa 
que colabora para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio 
ambiente e aptos a tomar decisões coletivas sobre as questões ambientais úteis para 
o progresso de uma sociedade sustentável. Segundo Carvalho (2006), a educação 
ambiental é concebida inicialmente como preocupação dos movimentos ecológicos 
com a prática de conscientização capaz de chamar atenção para a finitude e a 
má distribuição do acesso aos recursos naturais e envolver os cidadãos em ações 
sociais ambientalmente apropriadas.

Já no art. 1 da Política Nacional de Educação Ambiental, criada pela Lei nº 
9.795, de 27 de abril de 1999, consta que:

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
(BRASIL, 1999)

Percebe-se que a educação ambiental pode ser aplicada de diversas formas, 
mas com uma única finalidade: construir “valores sociais, conhecimentos, habi-
lidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente” 
(DIAS, 2004, p. 202).
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Dentro de todo esse processo de educação, houve um empenho de direcionar 
a aplicação da educação ambiental, utilizando políticas públicas educativas ligadas 
à sensibilização da coletividade sobre a questão ambiental, abrangendo o público 
em geral e a busca da formação do sujeito de maneira continuada e que se insere 
dentro de todo e qualquer sistema escolar. Além disso, a educação ambiental 
objetiva formar a consciência dos cidadãos e transformar-se em filosofia de vida, 
de modo a levar a uma adoção de conduta ambientalmente adequada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (1998) define qualidade de vida 
como as percepções individuais sobre sua posição de vida no contexto dos siste-
mas de cultura e de valores em que as pessoas vivem e em relação às suas metas, 
expectativas, padrões e preocupações. É um conceito abrangente, que incorpora 
de forma complexa o nível de dependência, a saúde física, o estado psicológico, 
as relações sociais, as crenças pessoais e o relacionamento com características 
que se destacam no ambiente.

Qualidade de vida
A qualidade de vida deve ser uma preocupação compreendida e incorporada 

ao discurso daqueles que buscam a qualidade total. Neste momento, cabe registrar 
que a conceituação de qualidade de vida do trabalhador (QVT) é bastante ampla 
e proporciona várias interpretações. Para Guimarães (1998, p. 79):

Uma interpretação restrita trata a QVT apenas como um método de assepsia ambiental 
(melhorias somente no ambiente físico), ou de engenharia de segurança (redução 
de riscos). Também limitadas são as interpretações que se restringem aos aspectos 
ergonômicos do trabalho, ou exclusivamente correlatos à saúde física e ocupacional 
dos empregados, ou ainda, aos aspectos psicológicos / comportamentais do trabalho 
(exploração do potencial criativo do empregado, perspectivas de crescimento 
profissional, informações sobre o seu desempenho, incentivos salariais).

Guimarães (1995) ainda sugere uma concepção ampla de QVT relacionada 
à qualidade de vida em geral, o que inclui a conquista da cidadania por parte 
do trabalhador, mantendo uma relação direta e atávica com a democratização 
industrial enquanto compartilhamento do poder de decisão entre gerências e 
trabalhadores, assumindo-se uma forma de participação plena em todos os níveis 
decisórios.

Em síntese, corroboram-se as ideias de Guimarães, que reconhece que a 
QVT está relacionada ao projeto ergonômico dos postos de trabalho, referente a 
organização, limpeza, segurança, conforto ambiental, controle da poluição física 
e acústica e controle da temperatura e da luminosidade, mas que não se restringe 
às condições físicas, pois inclui também itens como oferecimento de benefícios 
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sociais e, o mais importante, as relações de trabalho e o ambiente social, no qual 
é proporcionado ao trabalhador o seu desenvolvimento como pessoa capaz de 
refletir e de produzir ideias. Assim, desde o princípio da relação entre empregado 
e empregador, de alguma forma, sempre houve características da atividade 
administrativa de recursos humanos, mesmo que os mais antigos gestores não 
percebessem que faziam uso desse ramo.

Para Marras (2011), tudo começou com a necessidade de contabilizar os 
registros dos trabalhadores, com ênfase, obviamente, em horas trabalhadas, faltas 
e atrasos, para efeitos de pagamento ou de desconto. Nesse sentido, importava 
que o trabalhador gozasse de boa saúde física e muito tempo para dedicação ao 
trabalho.

Esse período, durante muito tempo, significava erro e não cumprimento 
por parte do empregado das tarefas organizacionais esperadas pela direção geral, 
ou seja, o departamento pessoal mostrava interesse apenas em punições geradas 
por infrações. Já para Gil (2001, p. 19), “O movimento de valorização das relações 
humanas no trabalho surgiu da constatação da necessidade de considerar a 
relevância dos fatores psicológicos e sociais na produtividade”.

A partir disso, perdeu-se totalmente a visão do trabalhador formado apenas 
por componentes biológicos, movidos pela necessidade de trabalhar e por benefícios 
monetários, para dar lugar ao trabalhador formado por valores e sentimentos, 
este hoje indiretamente movido por vários tipos de motivação e valorização. De 
acordo com essa afirmação, é de suma importância ressaltar a relevância de fatores 
psicológicos e sociais na produção.

Não foi apenas por indução de gestores que o setor de Recursos Humanos 
(RH) evoluiu dessa forma, pois o fortalecimento de movimentos sindicais, que 
surgiram como instrumentos de defesa dos trabalhadores às situações negativas 
de ordem econômica e social, contribuíram, e muito, para o desenvolvimento da 
administração de pessoas naquela época. Essa nova perspectiva do modelo atua-
lizado de RH já não é sinônimo de controle ou padronização de capital humano. 
Isso significa estimular o envolvimento, comunicação e progresso dos RH, ou seja, 
cuidar e motivar os componentes do ponto mais alto até o ponto mais baixo da 
pirâmide hierárquica.

Conforme Gil (2001, p. 24), “a gestão de pessoas abrange amplo leque de 
atividades, como recrutamento de pessoal, descrição de cargos, treinamento e 
desenvolvimento, avaliação de desempenho etc.”. O autor acredita que se torna 
mais fácil alcançar os objetivos almejados quando a organização adota o enfoque 
sistêmico, que é uma abordagem global dos problemas ou sistemas. O enfoque se 
baseia no desenvolvimento e na maximização de resultados e está preocupado 



Capítulo 2 – A contribuição da educação ambiental nos indicadores de qualidade de vida dos professores

31

com o crescimento e desenvolvimento do grupo como um todo, no sentido de 
atingir níveis altos de competência, criatividade e realização.

Os estudiosos tentam compreender os que influenciam o desempenho do 
fator humano no ambiente de trabalho. Isso se deve ao fato de que tudo que a 
organização é capaz de realizar depende, em última análise, das pessoas com 
quem conta. Exemplos disso são planejamento, controle do financeiro da empresa, 
arrecadação de lucro, liderança e execução das atividades organizacionais. Enfim, 
tudo está relacionado diretamente com os conhecimentos, as atitudes, as habili-
dades e a capacidade que as pessoas trazem e desenvolvem ao longo da sua vida, 
seja ela pessoal ou profissional.

Para Gil (2001), gestão de pessoas visa à cooperação que atuam nas orga-
nizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais. 
De fato, a gestão de recursos humanos baseia-se no fato de o desempenho das 
organizações depender da contribuição das pessoas que a compõem, da forma 
como estão organizadas e do investimento que é realizado em desenvolvimento.

Milkovich e Boudreau (2000, p. 112) destacam que sem a presença de pessoas 
e sua genialidade no desempenhar das suas funções, é impossível para qualquer 
empresa atingir seus objetivos. A vantagem competitiva e a maximização, nas 
chances do alcance da excelência na qualidade total de uma organização, se 
concentram na eficácia e no talento humano.

Chiavenato (2004) diz que os colaboradores não devem ser vistos apenas 
como parceiros da organização, pois eles são os fornecedores de conhecimentos, 
competências, múltiplas habilidades etc. O ser humano é o principal fornecedor 
do mais importante: a inteligência, que possibilita a tomada de decisões rápidas, 
racionais e eficientes.

De acordo com Gomes (2003, p. 52):

A qualidade de vida no trabalho – QVT – sempre foi uma preocupação constante do 
homem desde o início de sua existência, porém a evolução social e econômica mundial 
deixou, em vários momentos, esse assunto de lado em prol da busca constante pela 
maior riqueza e estável acumulação de capital.

Porém, a QVT vem para mostrar que somente fatores como segurança no 
trabalho, remuneração, salário e ambiente deixaram de ser motivos de importância 
para a satisfação do trabalhador. Pode-se considerar a citação anterior como um 
conceito estritamente relacionado à satisfação do fator humano quanto à sua 
capacidade produtiva e motivacional em um ambiente de trabalho seguro, de 
aprendizagem e com equipamento e facilidades adequados para o desempenho 
das atividades organizacionais.
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Não basta a pessoa estar bem fisicamente, é muito mais do que isso: envolve 
autoestima, trabalho, estresse. Todos esses fatores, bem abordados e explorados, 
podem afetar positivamente a vida dos funcionários, tanto dentro quanto fora da 
organização, e, portanto, é inadmissível que situações desagradáveis e indesejáveis 
como o estresse e a fadiga mental e física continuem a acontecer e a se reproduzir.

De acordo com Chiavenato (2005, p. 448):

A QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos empre-
gados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho; e, de outro, o interesse das 
organizações quanto aos seus efeitos potencializados sobre a produtividade e a 
qualidade. A questão é: trabalho humanizado é mais vantajoso quando viabiliza 
possibilidades de melhorias e ajustamentos entre empregados, tarefas, o ambiente 
organizacional em que trabalham e a tecnologia.

Para o funcionário atender bem ao público externo, primeiramente a empresa 
tem que atender ao público interno. Por isso, segundo Chiavenato (2005, p. 225), 
“as empresas públicas ou privadas, que investem diretamente no fator humano da 
empresa, estão na realidade investindo indiretamente no seu público externo, o 
cliente”. Um ambiente que causa bem-estar aumenta a produção devido ao estado 
de motivação em que os funcionários se encontram, pois eles, não motivados, 
não causarão mudança e melhoramento de seu desenvolvimento, o que influi no 
progresso da empresa.

Fatores ambientais que interferem no desempenho docente
A QTV é mais do que segurança e saúde no trabalho; é necessário associá-la 

à qualidade total e à melhoria do clima organizacional, dar condições adequadas, 
respeitar e ser respeitado como profissional.

Segundo Michel (2001, p. 89), para que possa haver mudanças referentes à 
qualidade de vida no trabalho, têm que estar garantidas as seguintes condições:

• reconhecimento da necessidade de mudança – sem haver uma vontade 
expressa de mudar, as condições de trabalho não são possíveis;

• cooperação nas relações profissionais inter-hierárquicas – a informação, 
bem essencial de qualquer organização, deve ocorrer nos níveis horizontal 
e vertical;

• implicação dos trabalhadores no processo de melhoria contínua – a empresa 
passa a ser vista como um bem comum, e não uma entidade abstrata;

• permanente controle dos resultados – não basta elaborar um diagnóstico e 
fazer uma proposta de melhorias, há que testá-las e adaptá-las ao ambiente 
de trabalho.
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A construção da qualidade de vida para todos só é possível com a partici-
pação coletiva, pois ela tem relação com a sociedade, suas culturas, seus hábitos 
e, sobretudo, com a forma como essa sociedade se apropria das riquezas. Por isso, 
é importante que o indivíduo esteja atento às questões relativas ao ambiente e 
tenha percepção da importância de sua atuação no meio, tanto para garantir boa 
condição de vida como para não o degradar.

Essa sensibilização deve ser responsável pelo estímulo à participação na 
esfera individual, mas, sobretudo, na esfera coletiva. Isso decorre da convicção de 
que, no que se refere à relação entre qualidade de vida e meio ambiente, todas as 
decisões relevantes possuem uma dimensão política, sendo, portanto, fundamental 
a participação da população nesses processos, a fim de defender seus direitos e 
garantir que as necessidades do coletivo sejam consideradas. Nesse aspecto, a 
educação ambiental, tida como uma filosofia de vida e, consequentemente, também 
de educação, se relaciona fortemente com a qualidade de vida.

Apesar das dificuldades existentes para o desenvolvimento da educação 
ambiental nas escolas, pode-se afirmar que ela continua sendo um influente 
instrumento para a formação de indivíduos capazes de atuar na busca de melhorias 
para a qualidade de vida local.

A escola possui papel importante nesse processo, pois crianças, jovens e 
adultos são formados por essa instituição social. Sendo assim, ela deve se preo-
cupar em formar indivíduos politizados e com uma percepção mais abrangente 
do meio, o que pode induzir à formação de agentes promotores da qualidade de 
vida em seus locais de vivência.

A educação ambiental deve sempre trabalhar o lado racional, a fim de 
propiciar oportunidades mais significativas que possam ampliar o interesse, 
a autoconfiança, o engajamento e a participação de indivíduos em promover 
benefícios socioambientais.

Fazendo uso do modelo proposto por Chiavenato (2005), que envolve e molda 
a qualidade de vida no trabalho, a qual afeta diretamente as atitudes e compor-
tamentos das pessoas dentro do ambiente organizacional, temos os seguintes 
fatores: o relacionamento do fator humano em meio ao grupo de colaboradores 
e dentro do ambiente organizacional; a importância do reconhecimento pelos 
serviços prestados e resultados alcançados; o salário merecido pelos serviços 
prestados; os benefícios oferecidos; e o ambiente psicológico e físico de trabalho. 
Esse último fator é o objeto de pesquisa deste estudo.

No Brasil, o interesse pelo tema é recente, porém a busca pela readaptação 
de modelos estrangeiros no intuito de encontrar um modelo próprio a partir das 
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características culturais locais é crescente. É válido ressaltar que a qualidade de 
vida não é composta única e somente pelos fatores que dizem respeito diretamente 
à saúde física e psicológica – como bem-estar físico, funcional e emocional –, mas 
também está relacionada a elementos como trabalho, amigos e outras circunstâncias 
impostas tanto pela vida pessoal quanto pela profissional.

Considerando os aspectos por elemento de maior importância para os fun-
cionários, melhorar sua qualidade de vida dentro da empresa é o mais significativo 
para eles. A importância para a empresa é ver trabalhos bem-feitos, proporcio-
nando lucratividade e melhor relacionamento entre instituição e funcionários. 
Entretanto, devem-se monitorar constantemente os fatores que contribuem para o 
desgaste no trabalho, como as condições ambientais (por exemplo, má iluminação, 
temperatura inadequada e ruídos). Tudo isso tem influência direta na saúde física 
e mental do profissional.

As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os profis-
sionais mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir 
os objetivos da organização, podem gerar desgastes de suas funções psicofisio-
lógicas. Se não há tempo para a recuperação, são desencadeados ou precipitados 
os sintomas clínicos que explicariam os índices de afastamento do trabalho por 
transtornos mentais.

Qualidade nos processos, produtos e serviços é uma variável dependente do 
desempenho do ser humano e determinada pela sua qualidade pessoal. Afirma-se, 
portanto, haver íntima correlação entre melhoria da qualidade de vida das pessoas, 
nas condições ambientais com relação à saúde, e impacto na produtividade dos 
indivíduos em seu trabalho.

Walton (1973) propõe um modelo de QVT com algumas categorias, com 
destaque para as condições de trabalho que se reportam à preservação da saúde e 
ao bem-estar do trabalhador. Essa categoria apresenta os seguintes indicadores: a) 
ambiente físico: local de trabalho e suas condições de bem-estar e organização para 
o desempenho do trabalho; b) jornada de trabalho: número de horas trabalhadas 
e sua relação com as tarefas desempenhadas; c) saúde ocupacional: é a saúde no 
trabalho, refere-se ao bem-estar físico e mental do trabalhador; d) salubridade: 
condições ambientais propícias à saúde; e e) recursos materiais: quantidade e 
qualidade de materiais disponíveis para a execução das atividades.

Diante do exposto, após investigação que permitisse ter maior conheci-
mento sobre a qualidade de vida, sabemos que se deve propiciar às pessoas uma 
concepção crítica e global do ambiente, esclarecendo valores e desenvolvendo 
atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e participativa dos 
recursos naturais para a melhoria da qualidade de vida. Esse projeto vem ao 



Capítulo 2 – A contribuição da educação ambiental nos indicadores de qualidade de vida dos professores

35

encontro dessa necessidade, visto que, segundo Vasconcellos (1997), a presença, 
em todas as práticas educativas, da reflexão sobre as relações dos seres entre si, 
do ser humano com si mesmo e com seus semelhantes é condição imprescindível 
para que a educação ambiental ocorra.

Então, é evidente que é preciso criar formas de sensibilizar as pessoas 
para agirem de modo responsável e com consciência, conservando o ambiente 
saudável no presente e para o futuro. Desse modo, a escola é um espaço ideal para 
prepararmos a futura geração como seres humanos conscientes, preocupados 
com o seu bem-estar e o do próximo, agindo para que ela se torne um local que 
proporcione a qualidade de vida desejável a todos.

Procedimentos metodológicos
Nesta etapa do estudo, a análise e a interpretação da amostra foram desen-

volvidas por meio dos resultados da extração dos dados dos participantes da 
pesquisa, possibilitando a exploração dos objetivos da investigação no intuito de 
obter maior aprofundamento das questões relacionadas ao tema. Deve-se salientar 
que para definir a estrutura da segunda análise da pesquisa, foi possível constatar 
que os entrevistados tinham conhecimento sobre o tema educação ambiental e 
qualidade de vida.

Este artigo possui caráter exploratório-descritivo, com abordagem quan-
titativa, utilizando-se do instrumento de coleta de dados – o questionário. O 
objetivo de uma pesquisa dessa natureza é familiarizar-se com um assunto ainda 
pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, se 
conhecerá mais sobre aquele assunto e se estará apto a construir hipóteses. 
Como qualquer exploração, esse tipo de investigação depende da intuição do 
explorador. Por ser muito específica, quase sempre assume a forma de um estudo 
de caso (GIL, 2008).

Já na pesquisa descritiva, procura-se realizar o estudo, a análise, o registro 
e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. 
São exemplos de pesquisa descritiva aquelas mercadológicas e de opinião. A 
finalidade é observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, 
sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. Nesses casos, não pode haver 
interferência do pesquisador, que deverá apenas descobrir a frequência com 
que o fenômeno acontece ou como se estrutura e funciona um sistema, método, 
processo ou realidade operacional.

O processo descritivo visa a identificação, registro e análise das caracte-
rísticas, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. 
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Esse tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo de caso no qual, após 
a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para 
posterior determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, sistema de 
produção ou produto.

Os dados coletados são transformados em números que, após análise, geram 
conclusões que são generalizadas para todo o universo de pesquisa. Esse tipo 
de estudo possui amplo alcance, permite conhecimento objetivo da realidade e 
facilidade de sistematizar dados em tabelas, gerando informações a partir das 
técnicas estatísticas adotadas.

A Escola Municipal “João Gadelha de Oliveira Filho”, em estudo, oferece Ensino 
Fundamental I (pré-escola ao 5º ano) pela manhã, com 200 alunos matriculados; 
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) à tarde, com 211 alunos, e Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA) à noite, com 65 alunos. Está situada na rua Ivan de Assis Costa, 108, 
bairro Mangabeira VII, região sul de João Pessoa/PB. O Conjunto Habitacional 
Tarcísio de Miranda Burity, conhecido como bairro de Mangabeira, é o bairro 
mais populoso de João Pessoa e da Paraíba, com população estimada em apro-
ximadamente 76 mil habitantes (estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE – em 2010), número maior do que 217 dos 223 municípios do 
estado, e índice de 94,40% de população alfabetizada.

Para atender ao total de alunos matriculados, a escola possui 11 professores 
que lecionam no Ensino Fundamental I, 15 no Ensino Fundamental II e 10 no 
Ensino de Jovens e Adultos, além de dois bibliotecários, nove auxiliares de limpeza, 
um psicólogo, uma assistente social, três inspetores, quatro vigias, sete técnicos 
administrativos, quatro diretores (um geral e três adjuntos) e cinco cozinheiras, 
totalizando 72 funcionários.

Quanto à infraestrutura, a escola possui água filtrada, energia elétrica, 
sistema de coleta de esgoto público, coleta periódica do lixo produzido, acesso à 
internet (banda larga), telefones, câmeras de vigilância eletrônica, 11 salas de aulas 
em uso diário, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, 
laboratório de ciências, ginásio poliesportivo coberto, cozinha, biblioteca, banheiro 
dentro do prédio, banheiro adequado aos alunos com deficiência ou mobilidade 
reduzida, sala de secretaria, banheiros com chuveiro, refeitório, despensa, almo-
xarifado, pátio coberto e descoberto e sala de recursos multifuncionais para 
atendimento educacional especializado (AEE).

Segundo Triviños (1987, p. 112),

o estudo descritivo exige do pesquisador uma delimitação precisa de técnicas, 
métodos, modelos e teorias que orientam a coleta e interpretação dos dados, cujo 
objetivo é conferir validade científica à pesquisa. A população e a amostra também 
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devem ser delimitadas, assim como os objetivos, os termos, as variáveis, as hipóteses 
e as questões de pesquisa.

Ainda para o autor, às vezes não existe por parte do investigador um exame 
crítico das informações, o que pode trazer resultados equivocados; e as técnicas de 
coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, 
apenas quantificáveis, gerando imprecisão.

De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como objetivo 
a descrição das características de uma população, um fenômeno ou de uma 
experiência. Já a pesquisa quantitativa, “que tem suas raízes no pensamento 
positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os 
atributos mensuráveis da experiência humana” (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004, 
p. 201). Esta considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir 
em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Para isso, 
requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, 
mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc.).

Já para Minayo (2003, p. 16), pesquisa quantitativa “é o caminho do pensa-
mento a ser seguido”, ocupando um lugar central na teoria e tratando, basicamente, 
do conjunto de técnicas a ser adotado para construir uma realidade.

Tipologia da pesquisa
A princípio, será realizada pesquisa de caráter exploratório e descritivo, pois ao 

mesmo tempo em que visa proporcionar maior familiaridade com o assunto discutido 
neste estudo, pretende também torná-lo explícito e identificar os fatores que determi-
nam ou contribuem para sua ocorrência, aprofundando o conhecimento da realidade 
a fim de explicar a razão dos acontecimentos. A fonte principal de dados teóricos será 
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros, 
artigos científicos e obras já feitos por outros autores e com o auxílio de textos e ou 
artigos retirados da internet para aumentar a variedade de informações.

Para Mattar (1999), as pesquisas descritivas possuem objetivos bem defi-
nidos, os procedimentos são formais e as investigações são bem estruturadas 
e voltadas para a solução de problemas ou para a avaliação de alternativas de 
ações. Devem ser utilizadas quando o propósito for descrever as características 
de um grupo, estimar a proporção de elementos numa população específica que 
tenha determinada característica ou comportamento e descobrir ou verificar a 
existência de relação entre as variáveis.

Ao final de uma pesquisa desse tipo, ter-se-ão reunidas e analisadas mui-
tas informações sobre o assunto estudado. A diferença em relação à pesquisa 
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exploratória é que, nas descritivas, o assunto pesquisado já é conhecido. Sua 
grande contribuição é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida.

População e seleção de amostra
Neste estudo, tem-se como base a observação do ambiente organizacional, a 

pesquisa documental e as informações do setor de recursos humanos da Secretaria 
de Educação para expor o número total de afastamentos dos docentes existentes na 
escola alvo do estudo. Há duas maneiras de caracterizar os tipos de amostra, que 
seriam a amostra não probabilística e a amostra probabilística, a respeito desta 
Fonseca e Martins (1996) explicam que “os métodos de amostragem probabilística 
exigem que cada elemento da população possua determinada probabilidade de 
ser selecionado”.

Desse modo, foi utilizada uma amostra probabilística aleatória e simples 
de 36 questionários, correspondente a 100% do total de professores do Ensino 
Fundamental I e II e EJA da escola, para que se obtenha uma amostra com índice 
de 95% de confiança.

Coleta de dados
A coleta de dados foi feita por meio da observação direta extensiva do dia 

2 ao dia 5 de dezembro de 2014, nas salas de aula e na sala dos professores, com 
entrevistas e aplicação de questionário estruturado com questões do tipo fechadas, 
chamadas de limitadas ou alternativas, nas quais os 36 professores anotaram suas 
respostas entre as opções na escala Likert.

Tal escala, desenvolvida por Rensis Likert, tem como objetivo estabelecer 
um índice numérico para a mensuração de dados intangíveis. A partir de uma 
avaliação de vários itens, a resposta mais favorável recebe o valor mais alto, e a mais 
desfavorável recebe o valor mais baixo. Além disso, por meio de testes estatísticos 
de correlação, pode-se determinar ou identificar o nível de relação entre elas.

Análise de dados
A tabulação e a análise de dados foram feitas de forma cautelosa e minuciosa 

usando o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), em sua versão 
18. Essa aplicação torna a análise estatística de dados acessível para o utilizador 
casual e conveniente para aquele mais experiente.

Essa sistematização dos dados aumenta a possibilidade de que eles viabilizem 
a resolução dos possíveis problemas. Portanto, após a aplicação do questionário, 
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foi feita uma análise sobre o que está ocorrendo com a saúde física e mental do 
professor, com base na observação do ambiente de trabalho como agente ofensivo 
à qualidade de vida deste, ou se há realmente a intervenção do ambiente físico 
no exercício das funções dos profissionais da Escola.

Resultados e discussão
Neste tópico, estão expostos os resultados do questionário aplicado na Escola 

Municipal “João Gadelha de Oliveira Filho”, em João Pessoa, na qual a coleta de 
dados foi realizada com 36 professores, entre os dias 2 e 5 de dezembro de 2014, 
nas salas de aula e na sala dos professores. Estes, por sua vez, são de extrema 
importância, pois tornam mais percebíveis e analisáveis os resultados numéricos.

No período da análise, levou-se em conta os valores, a escola e as experiên-
cias profissionais dos entrevistados. Com todas as informações avaliadas, foram 
feitas as considerações sobre as respostas dos colaboradores. Por meio dos dados 
levantados, pôde-se apresentar as análises e as suas considerações.

Os dados revelaram que, do total de docentes, 12% são do gênero masculino 
e 88% são do gênero feminino. Tal resultado está em conformidade com os resul-
tados do censo da educação básica que atestam que as mulheres correspondem a 
81,9% do total de professores que atuam em salas de aulas no Brasil (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2009).

Quando verificada a faixa etária dos docentes, teve-se que o maior índice 
está na faixa que vai de 40 a 50 anos, com 69,4%; os da faixa entre 50 e 60 anos 
somam 19,4%; e aqueles entre 26 e 30 anos correspondem a 11,2%.

A qualidade de vida está presente em todas as idades, desde o mais jovem 
até o mais idoso, sendo que a necessidade destes, com o passar dos anos, sofre 
variações devido às suas limitações. Esse fato legitima uma necessidade de inter-
venção para melhoria do ambiente escolar, pois se tem um percentual elevado de 
docentes acima dos 40 anos de idade (88,8%).

Referente ao nível de escolaridade, os docentes que têm somente o Ensino 
Superior completo representam 69%; já os com o título de especialista somam 25%; 
e de mestre, 6%. Esse fato pode demonstrar que a maioria dos professores ainda 
não despertou para o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) existente 
para os servidores da educação no município, que prevê ascensão profissional e 
financeira para aqueles que se qualificam.

Já em relação ao tempo de docência na escola, os professores que possuem 
entre seis e dez anos somam 44,44%; os que têm entre 11 e 15 anos somam 38,89%; 
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os de um a cinco anos correspondem a 13,89%; e a docente que possui de 16 a 20 
anos equivale a 2,78%.

Com base nos dados apresentados, é possível afirmar que, dos 100% de 
entrevistados, 13,89% têm razoável experiência no serviço público como docente, 
equivalendo ao período de um a cinco anos, e ainda não começaram a sofrer danos 
mais agudos provocados por fatores ambientais negativos existentes na escola. Os 
outros docentes dessa amostra, enquadrados no tempo de seis a dez anos (44,44%) 
e de 11 a 15 anos (38,89%), com maior experiência em sala de aula, já sofrem danos 
mais severos devidos aos fatores negativos existentes no ambiente. Vale salientar 
que a professora que tem entre 16 e 20 anos de docência na escola encontra-se 
readaptada na biblioteca devido a problema de saúde.

Quanto à faixa de renda, o valor recebido por 72% dos docentes está entre 
R$ 1.448,00 e R$ 2.172,00, sendo que o valor pago a 96% destes está diretamente 
relacionado à sua capacitação, por possuírem somente o Ensino Superior completo. 
Faz-se necessário levar em consideração que dos docentes que atualmente recebem 
a faixa de renda citada, uma (4%) está em processo de readaptação, possuindo 
especialização, e não está recebendo gratificação por desempenho por não estar 
lecionando. Por fim, somente 28% dos docentes recebem mais que R$ 2.172,00, por 
possuírem qualificação superior em relação aos demais.

Ao serem questionados sobre haver um processo de melhoria em que se 
utiliza da EA e para o qual é necessário haver certo conhecimento na área, tem-se 
que, dos docentes pesquisados, 61% afirmam ter relativo conhecimento sobre o 
assunto, enquanto 28% disseram ter bom conhecimento e 11% declararam ter 
muito conhecimento sobre o tema.

Os dados mostram que os professores possuem no mínimo um conhecimento 
relativo sobre EA e isso se deve ao fato de que eles buscam aprofundar o conhecimento 
na área e participam ativamente de ações ou projetos desenvolvidos na escola.

Quando perguntados sobre o grau de importância da aplicação da EA nas 
escolas, 64% afirmaram ser importante, enquanto 25% responderam ser relativa-
mente importante e 11%, muito importante. Os dados obtidos vêm confirmar os 
do parágrafo anterior, em que os professores possuem conhecimento sobre EA e 
que há em cada um a consciência de que é importante aplicar o tema na escola.

No que se refere ao uso de práticas ambientais nas escolas, 72% dos pro-
fessores afirmaram que concordam plenamente com a utilização dessas práticas 
para se obter um ambiente saudável, confortável e com melhores condições para 
desenvolvimento de seus trabalhos, enquanto 28% concordam parcialmente com 
a utilização de práticas.
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No que se refere à qualidade de vida, esta reflete a percepção dos indivíduos 
de que suas necessidades estão sendo, de certa forma, satisfeitas e que eles não 
têm negadas oportunidades para atingir a felicidade e a plenitude com relação 
ao status físico de saúde ou às condições sociais ou econômicas.

Quando perguntados sobre as condições de trabalho e qualidade de vida na 
escola, 33% dos professores relataram que essa condição é boa, devido a algumas 
questões existentes na escola. Já 67% responderam ser relativa, por entenderem 
que as condições existentes ainda não satisfazem as necessidades para haver uma 
QVT acolhedora.

Em relação à interferência do ambiente e das condições de trabalho no 
desempenho profissional, 39% afirmaram ter certa interferência, enquanto 36% 
disseram ter muita interferência e 25% responderam ter relativa interferência.

Assim, no que se refere ao total dos docentes entrevistados, pode-se dizer 
que 75% estão, de certa forma, insatisfeitos com ambiente de trabalho por diversos 
motivos, pois acreditam que a QVT interfere diretamente no seu desempenho, 
colaborando para a criação de condições que desmotivem os profissionais a 
maximizar sua produtividade, enquanto 25% acreditam que a interferência não 
afeta de forma mais intensa o seu desempenho profissional.

Quando questionados sobre a influência que a qualidade de vida e as condi-
ções de trabalho têm na sua motivação profissional, 53% disseram ter boa influência 
e apenas 25% afirmam ter muita influência, enquanto 22% responderam que têm 
relativa influência.

Conforme já mencionado, corroboram-se as ideias de Guimarães (1998) de 
que a QVT está relacionada com o projeto ergonômico dos postos de trabalho, 
referente a organização, limpeza, segurança, conforto ambiental, controle da 
poluição física e acústica e controle da temperatura e da luminosidade, mas não 
se restringe às condições físicas, pois inclui também itens como oferecimento de 
benefícios sociais e, o mais importante, as relações de trabalho e o ambiente social, 
no qual é proporcionado ao trabalhador o seu desenvolvimento como pessoa capaz 
de refletir e de produzir ideias.

Referindo-se aos tipos de fatores que influenciam para se ter uma boa 
qualidade de vida no trabalho, 36% afirmaram que a reestruturação do layout e 
a melhoria no desempenho das tarefas são fatores que, para eles, influenciam na 
sua QVT; já para 22%, é a valorização das condições de trabalho que influencia, 
enquanto para 17% é a ergonomia; 14% responderam ser o arranjo físico; e para 
11%, a harmonia entre o meio ambiente e o local do trabalho é que influencia em 
uma boa qualidade de vida.



Escolas sustentáveis: reflexões e ações (Vol. 1)

42

De acordo com Chiavenato (2004, p. 352), “melhorar o ambiente de trabalho 
seja em condições físicas, psicológicas e sociais, tudo isso redunda em um ambiente 
agradável, produtivo e melhora substancialmente a qualidade da vida das pessoas 
da empresa”.

Pode-se dizer que esses docentes, por sua vez, pretendem ser beneficiados 
com a QVT como uma perspectiva de valorização e bem-estar, tanto na vida pessoal 
quanto no ambiente de trabalho, bem como desejam a minimização dos desgastes 
físicos e psicológicos, que será convertida em motivação e produtividade.

Quando questionados sobre o fator que mais interfere na QVT, 69% respon-
deram ser a condição ambiental, enquanto 25% acreditam que os equipamentos e 
a mobília são inadequados e não permitem ter o máximo desempenho das tarefas 
e apenas 6% responderam que o relacionamento humano é o fator que mais 
interfere. Esse maior percentual é justificado pelo grande volume de atividades 
que os docentes têm no dia a dia.

Os fatores ambientais existentes no local de trabalho influenciam dire-
tamente no lado psicológico e na motivação dos funcionários, bem como no 
desempenho de suas habilidades, que, consequentemente, gerará maior ou menor 
eficiência no desenvolvimento do trabalho e na atratividade do ambiente. Afinal, 
criar ambiente agradável e estético não é superfluidade. Por isso, devemos levar 
em conta essas características típicas do conforto.

Referente aos quesitos que a direção da escola poderia enfatizar para haver 
uma melhoria da QVT na instituição, 52% dos docentes responderam que a rees-
truturação do espaço físico deve ser o primeiro quesito a ser trabalhado, enquanto 
o segundo item, com 28%, é proporcionar aos funcionários conhecimentos sobre 
ações da EA na escola e o terceiro e último, com 20%, é o fornecimento de atividades 
e palestras sobre QVT para os funcionários.

A maioria dos docentes respondeu que o trabalho ocupa muito tempo da 
vida das pessoas, tempo esse gasto em ambientes distintos do conforto de sua 
casa. Portanto, é de grande relevância para os gestores investir e persistir nas 
condições ambientais da instituição, tendo em vista aumentar o nível de satisfação 
dos funcionários no desenvolver de suas atividades profissionais, buscando neles 
efetivos aliados na corrida pela sobrevivência, pois trabalhadores desmotivados e 
insatisfeitos com certeza não produzirão, comprometendo a qualidade da instituição.

Faculta dizer que a “Qualidade de Vida no Trabalho tem fundamental papel, 
visto que é um dos meios que podem ser utilizados para atrair e manter os talentos 
humanos vitais ao funcionamento efetivo e bem sucedido das organizações com 
visão empreendedora” (CHIAVENATO, 2005, p. 428).
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O ambiente e os elementos que o layout de uma escola forma são um conjunto 
inseparável que interfere diretamente nas pessoas que nele estão inseridas. 
No que se refere ao projeto de escola, este é elaborado prevendo espaços para 
trabalhos com determinados métodos que não duram para sempre, por isso é 
necessária a reciclagem, o que nem sempre acontece com a velocidade necessária 
ao espaço construído.

Assim, no tocante ao layout da escola, quando inquiridos sobre o quanto 
é apropriado o arranjo físico para desenvolver a atividade docente, 53% dos 
entrevistados responderam que é parcialmente inapropriado, 26% não souberam 
qualificar o arranjo físico e 21% o acham parcialmente apropriado. Com as respostas 
obtidas, a escola deve se atentar ao layout existente para que possa melhorar o 
arranjo físico, pois ele em sua totalidade não atende às expectativas dos docentes, 
porque para a maioria deveria haver modificações.

Para que se tenha uma boa organização espacial na escola, é necessário haver, 
segundo 61% dos entrevistados, um melhor espaço físico das salas de aula, sendo 
que 25% disseram que deveriam existir outras modificações, como distribuição 
sequencial das salas de aula, padrão único de tráfego nas salas e mudança no 
arranjo da mobília. Somente 14% citaram que deveria haver uma mudança de 
posição do quadro branco nas salas de aula.

Com um porcentual de 66,66% dos docentes que discordam do layout exis-
tente, deve-se levar em consideração que as salas de aulas deveriam estar em 
plena sintonia com o fator humano e oferecer totais condições favoráveis para 
obter a eficácia nos resultados do trabalho por meio da melhoria da movimen-
tação relacionada a docentes e alunos, bem como fatores ambientais existentes 
(luminosidades, posição das janelas etc.).

O espaço físico utilizado é de importância para os docentes, “contudo, 
não é apenas o aspecto visual e de conforto que deve prevalecer no estudo de 
aproveitamento do espaço físico; mais do que isso, importa o fluxo existente entre 
pessoas e papéis, genericamente falando” (ARAÚJO, 2001, p. 51).

Ao serem perguntados se a temperatura em sala de aula interfe no desem-
penho profissional, 58% responderam que existe certa interferência; para 23%, 
é uma relativa interferência; e para 19%, tem muita interferência. Já quando 
questionados a respeito de como classificam a temperatura do ambiente da sala 
de aula, 47% responderam que é quente; 31%, que é muito quente, e para 22%, 
relativamente quente.

A elevada temperatura se deve à construção de cada sala de aula sem a devida 
análise do ambiente e suas características, como o nascer ou pôr do sol e posição 
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de janelas, quadro ou portas, pois construir uma sala de aula com janelas voltadas 
para o nascer do sol ou pôr do sol faz com que toda a claridade incida no local, 
atrapalhando a visão do quadro, bem como aumentando a temperatura interna.

As salas de aula são amplas, com janelas somente na parte dos fundos, o 
que não permite iluminação ideal e nem ventilação cruzada, sendo necessário o 
uso de iluminação e ventilação artificiais, causando barulho – provocado pelos 
equipamentos. Além da disposição das janelas não propiciar ventilação adequada 
na frente da sala, a porta fica no início da parede, próxima ao quadro, e assim não 
cruza ventilação com as janelas.

Questionados sobre o quanto é adequado o mobiliário da escola para 
o desenvolvimento da sua atividade, 44% dos docentes responderam que é 
parcialmente adequado; 28%, parcialmente inadequado; e 28% não souberam 
opinar sobre a adequação do mobiliário. Já quanto à avaliação do conforto das 
carteiras, 50% afirmam ser parcialmente confortáveis, enquanto 33% disseram 
ser nem confortáveis nem desconfortáveis e 17% declararam ser parcialmente 
desconfortáveis.

Em relação ao conforto dos birôs, 50% dos docentes disseram que são par-
cialmente confortáveis, enquanto 31% não souberam opinar sobre a adequação 
dos birôs e para 19%, são parcialmente desconfortáveis.

Assim, pode-se dizer que a estrutura para a condição de atuação do docente 
não é a ideal para melhor exercício da função e, segundo Sommer (1973 apud ELALI, 
2003), a disposição da mobília e as condições ambientais refletem nos fatores de 
sociabilidade dos usuários, no desempenho acadêmico e na saúde, e por isso devem 
estar dispostos de forma a propiciar a interação professor-aluno.

Quanto a barulho, claridade e outras sensações auditivas e visuais em sala de 
aula que podem interferir no desempenho profissional, ocorre boa interferência 
para 45% dos docentes; para 25%, é relativa a interferência, para 19%, há muita 
interferência e para 11% pouca interferência.

Segundo Moura (2006), as consequências causadas por um ruído sobre o ser 
humano variam desde distúrbio do sono, perturbação do descanso e das atividades 
de lazer, interferindo na comunicação oral, até perturbações de concentração, perda 
de eficiência no trabalho, estresse e danos auditivos. Consideram-se também os 
transtornos que esses desconfortos ambientais podem causar aos docentes, uma vez 
que há interrupção na sequência das aulas devido à exposição aos fatores citados 
e, nesse sentido, pode-se supor que a busca dos professores pelo desenvolvimento 
da aprendizagem em meio a tanta diversidade pode provocar sérios problemas de 
estresse e fadiga, tão comuns no meio docente.
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É importante pensar no conforto do ambiente em relação ao espaço físico, 
mas elementos como acústica, temperatura, distribuição da mobília na sala de 
aula, pátio escolar, biblioteca e quadra, entre outros, são necessários para a 
formação do aluno. Os fatores externos podem ajudar ou retardar o processo de 
ensino conforme a natureza de cada elemento e daí têm-se que o desconforto em 
relação ao excesso de atividades na escola existe para 44% dos docentes, é muito 
desconfortável para 35% e relativamente desconfortável para 21%.

Nas salas, existem dois quadros brancos para utilização, sendo o primeiro 
a 80 cm de altura do chão, dificultando a visibilidade dos alunos que ocupam 
as últimas carteiras, além de atrapalhar a utilização por parte do docente, e o 
segundo com 90 cm de altura, que fica na lateral e funciona como um mural. Por 
estarem em altura inadequada para utilização, ocasionam desconfortos físicos, 
sendo o principal as dores no braço e na coluna ao mesmo tempo, relatado por 
53% dos docentes; as dores na coluna, presentes em 25%; e as dores na mão e na 
coluna ao mesmo tempo, que atingem 22%.

Levando em consideração a altura irregular dos quadros e a estatura de 
cada docente, ao perguntar-lhes sobre o quão adequado era o quadro para o 
desenvolvimento de sua atividade profissional, ficou nítido, com os resultados 
obtidos, que não é, pelo fato de que 55% dos docentes responderam ser totalmente 
inadequado. Já para 25%, é parcialmente adequado e 20% não souberam opinar.

Com a análise dos dados estudados, observou-se que os professores têm 
mais risco de sofrer danos de diferentes tipos, como posturais, psíquicos e 
motores. Neste levantamento, foi verificado que existem poucas condições 
físicas no prédio, pois a escola ainda carece de muitos elementos que a tornem 
ideal para se ter uma boa qualidade de vida e, por estar deficiente em relação 
a sua infraestrutura, deixa de oferecer inúmeras condições que os docentes e 
os estudantes têm por direito.

É importante pensar no conforto do ambiente em relação ao espaço físico, 
aos elementos como acústica, temperatura, distribuição da mobília em sala de 
aula, pátio escolar, biblioteca, quadra e outros que são relevantes para um bom 
desenvolvimento das atividades do docente. Também se percebeu que a escola 
falha no que diz respeito a essa norma arquitetônica, pois as salas de aulas não se 
configuram, em sua maioria, como um local adequado para o exercício da função 
e, como consequência, leva a danos à saúde do docente e também do discente, por 
não existir, como já citado, o conforto ideal.

Outro ponto é a porta que está mal localizada: quando aberta, tira a visibi-
lidade de uma parte do quadro; se fechada, aquece o ambiente, pois a sala conta 
com janelas apenas no fundo, só havendo circulação de ar quando a porta e janela 
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estão abertas, levando à utilização de ventilação artificial, o que ocasiona barulho 
constante nas salas.

Pela descrição apresentada, pode-se perceber que não há comprometimento 
na questão do conforto ambiental, o que afeta o desempenho de todos no processo 
educativo, ainda mais quando muitos docentes já possuem mais de dez anos de 
prática, levando-os a ter danos constantes em sua saúde.

Diante os dados obtidos e visando melhorar o ambiente de trabalho, pode-se 
recomendar, entre outras sugestões, que a direção escolar conceda espaço nas 
reuniões para as opiniões e críticas dos colaboradores em assuntos relacionados à 
escola; implante um sistema de comunicação formal, realizando reuniões semanais 
ou quinzenais; insira a ginástica laboral (incluindo profissional da área, mais 
relatórios de acompanhamento semestral e anual e relatório mensal da média das 
participações dos colaboradores); organize o lazer ativo (o profissional da área 
traz informações sobre relacionamento saudável, alimentação nutritiva, atividade 
física, comportamento preventivo e dicas de saúde).

Considerações finais
Este estudo, realizado na Escola Municipal “João Gadelha de Oliveira Filho”, 

em João Pessoa/PB, teve como intuito avaliar e adquirir maior conhecimento sobre 
a qualidade de vida no trabalho, objetivando alcançar resultados que comprovassem 
ou não a existência de QVT, o que foi constatado existir de forma insatisfatória 
na instituição analisada.

O trabalho visa permitir que outros estudiosos o utilizem como bibliografia 
para estudos com a mesma característica deste, compreendendo que a QVT é uma 
ação manifestada pela participação dos funcionários no processo de trabalho e 
é o que torna o ambiente seguro e mais confortável. Além disso, cria condições 
de trabalho capazes de gerar crescimento, desenvolvimento e satisfação pessoal.

Estudar as condições de trabalho e os efeitos sobre a saúde e a qualidade 
de vida do docente, proposta deste estudo, foi satisfatório, por percebermos 
que a partir do momento em que a escola investe na qualidade de vida dos seus 
colaboradores (docentes e demais funcionários) e no ambiente de trabalho, a 
motivação resultará natural, decorrente do sentimento de cada um. Portanto, os 
que administram devem estar cientes e conhecer os mecanismos gerados pelas 
ferramentas da qualidade de vida em prol da motivação, para poder dirigir e 
satisfazer adequadamente as pessoas.

As respostas obtidas nos questionários revelaram que as condições de traba-
lho e saúde incluem as seguintes variáveis: equipamentos e materiais disponíveis 
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(quantidade e qualidade), conforto do ambiente de trabalho, limpeza do ambiente, 
espaço físico (quantidade e qualidade), condições de segurança e saúde, ser ofe-
recido treinamento e reciclagem das novas tecnologias existentes e valorização 
do trabalho docente e dos demais funcionários.

Outro dado encontrado é o nítido reflexo negativo para o cansaço físico; 
com isso, a produtividade e a qualidade do trabalho podem ficar ainda mais 
comprometidas. Com tudo que já foi citado anteriormente sobre a intenção 
deste trabalho, também se buscou apresentar dados referentes ao assunto 
na escola, com o objetivo de fornecer conhecimento e alcançar seu futuro 
melhoramento.

Assim, também podemos dizer que a pesquisa buscou ainda saber se as 
práticas de QVT eram utilizadas pela escola e se tinham um direcionamento 
estratégico. O resultado demonstrou que as práticas de QVT encontradas são 
apenas utilizadas como forma rotineira de trabalho e que o departamento de 
recursos humanos da Secretaria de Educação do Município não dispõe de dados 
sobre a quantidade de afastamentos dos docentes nas escolas em geral.

Pode-se, também, observar a necessidade de mais esclarecimentos por meio 
de treinamentos para a área, bem como a criação de um banco de dados sobre 
o afastamento de cada profissional existente nas escolas, não ficando somente 
restrito à unidade em questão.

De acordo com a observação das instalações, foi possível comprovar que o 
arranjo físico das salas de aula não atende de forma satisfatória às necessidades 
e ao bem-estar dos docentes; porém, objetivando uma melhor permanência do 
funcionário em seu ambiente de trabalho, a direção escolar poderia elaborar 
projetos simples, mas eficazes, que visem melhorar a harmonia do ambiente, sua 
organização e o aproveitamento do espaço.

A princípio, é necessário fazer uma análise do que irá ser mantido e utilizado 
pelos docentes no que diz respeito a birôs, cadeiras e carteiras e, principalmente, 
sobre os equipamentos não utilizáveis, ajudando, assim, a recuperar o espaço 
disponível da sala para auxiliar no fluxo de pessoas, assim como no bem-estar 
dos que ali frequentam.

É importante também a formulação de uma organização de móveis e equi-
pamentos na sala de aula que vise diminuir o esforço físico e facilite a execução do 
trabalho. Isso, com o auxílio de uma distribuição ergonômica adequada, também irá 
influenciar na postura e no modo de exercer as atividades dos docentes, tornando, 
assim, o ambiente ergonomicamente correto e menos propício às consequências 
negativas decorrentes da ausência da qualidade de vida.
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Enfim, este artigo não só afirma que a QVT é uma das novas estratégias 
de recursos humanos utilizada em prol de uma melhor produtividade na escola, 
como objetiva também esclarecer que é fundamental dimensionar a relação exata 
da produtividade máxima que as escolas podem ter quando aplicam esse tipo de 
programa. A incógnita desse nível de mensuração existe e no intuito de decifrar 
essa questão é que estudos teóricos e empíricos sobre o assunto proposto versus 
produtividade devem ser ampliados, analisados, referenciados e apresentados, 
para se obter melhores conhecimentos nesse tipo de trabalho.

Durante as observações, aplicação do questionário e conversa com os 
docentes, tendo conhecimento de suas críticas e desejos, observou-se que o 
fator psicológico contribui para a diminuição da qualidade de vida; ou seja, sua 
motivação e/ou autoestima no desempenhar das suas atividades. Isso afeta tanto 
o trabalhador e seus familiares quanto a escola, afinal, quanto mais as pessoas 
sofrem com algum dano na sua condição de trabalho ou efeitos sobre sua saúde 
e não recebem apoio em suas vidas pessoais, mais elas se tornam incapazes de 
lidar com os problemas de trabalho.

É razoável lembrar que a pressão que a direção exerce sobre os docentes 
precisa ser construtiva e é necessário que haja um nível apropriado, de modo 
que o profissional não fique tenso ao extremo. Também podem ser de grande 
ajuda programas de promoção, qualidade de vida e vivências que favoreçam o 
autoconhecimento, o aprendizado de estratégias de enfrentamento dos problemas 
da vida pessoal e a administração de conflitos.

Portanto, de acordo com o que foi explanado neste trabalho, ficou claro que 
o investimento feito em QVT, para se ter condições de trabalho favoráveis, sem 
os efeitos sobre a saúde, vai gerar pessoas satisfeitas e motivadas, clima organi-
zacional agradável e a obtenção de resultados satisfatórios, pois um funcionário 
motivado é uma pessoa satisfeita e determinada a alcançar seus objetivos pessoais 
e profissionais.
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Apêndice

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ESCOLAS SUSTENTÁVEIS

As condições de trabalho e os efeitos sobre a saúde 
e qualidade de vida do professor - questionário

Educação ambiental nas escolas
Qual o seu nível de conhecimento sobre a Educação Ambiental?

Nenhum 
Conhecimento

Pouco  
Conhecimento

Conhecimento 
Relativo

Bom  
Conhecimento

Muito  
Conhecimento

Em sua opinião, qual o grau de importância da aplicação da Educação Ambiental 
nas escolas?

Nenhuma 
importância

Pouca  
Importância

Importância 
Relativa Importante Muito  

Importante

O uso de práticas ambientais nas escolas gera um ambiente saudável, confortável 
e de melhor condição para desenvolvimento do seu trabalho?

Discordo 
Plenamente

Discordo 
Parcialmente

Nem concordo 
nem discordo

Concordo 
Plenamente

Concordo 
Parcialmente
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Qualidade de vida no trabalho - QTV
Como você avalia as condições de trabalho e qualidade de vida na Escola Mun. 
João Gadelha?

Nenhuma Pouca Relativa Boa Muita

Em sua opinião, o quanto as condições de trabalho interferem no seu desempenho 
profissional?

Nenhuma 
interferência

Pouca  
interferência

Relativa  
interferência

Boa  
interferência

Muita  
interferência

Como você avalia o nível de satisfação de suas condições de trabalho na Escola 
Mun. João Gadelha?

Totalmente  
Insatisfeito

Parcialmente 
Insatisfeito

Nem satisfeito 
nem insatisfeito

Totalmente 
Satisfeito

Parcialmente 
satisfeito

Em sua opinião, a qualidade de vida e condições de trabalho influência na motivação 
dos funcionários da UFPB?

Nenhuma 
influência Pouca influência Relativa 

influência Boa influência Muita influência

Que tipos de fatores você acredita que influenciam em uma boa qualidade de 
vida no trabalho?

( ) Harmonia entre o meio ambiente e o local de trabalho

( ) Arranjo físico (layout)

( ) Reestruturação do layout melhorando o desempenho das tarefas

( ) Ergonomia

( ) valorização das condições de trabalho (iluminação, ausência de ruídos/barulho)

Em sua opinião, em que fatores a direção geral da Escola poderia enfatizar uma 
melhoria da qualidade de vida no trabalho?

Enumere por grau de importância: ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) e ( 5 ) – Sendo o 1 menos 
importante e o 5 o mais importante.

( ) Reestruturação do espaço físico;
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( ) Proporcionar aos funcionários atividades e palestras sobre QVT;

( ) Proporcionar aos funcionários conhecimentos sobre ações da EA nas escolas.

( ) Valorização do capital humano existente;

( ) Usar práticas para gerar um ambiente saudável;

Layout da escola
Em sua opinião, quão apropriado é o arranjo físico da escola Mun. João Gadelha 
para o desenvolvimento de sua atividade profissional?

Totalmente 
Inapropriado

Parcialmente 
Inapropriado

Nem Apropriado 
nem Inapropriado

Totalmente 
Apropriado

Parcialmente 
Apropriado

Que modificações você propõe para um bom arranjo físico na referida escola? 
Enumere por grau de importância: ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) e ( 5 ) – Sendo o 1 menos 
importante e o 5 o mais importante.

( ) Distribuição sequencial das salas de aula por série/ano;

( ) Espaço físico das salas de aula;

( ) Adoção de padrão único de tráfego nas salas de aula

( ) Mudança no arranjo da mobília;

( ) Mudança de posição do quadro branco nas salas de aula.

Climatização do ambiente escolar
Em sua opinião, o quanto a temperatura em sala de aula pode interferir no desem-
penho profissional?

Nenhuma 
interferência

Pouca 
interferência

Relativa 
interferência

Boa  
interferência

Muita  
interferência

Como você classifica a temperatura do seu ambiente de trabalho, ou seja, sua sala?

Neutra Levemente 
quente

Relativamente 
quente Quente Muito quente
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Mobiliário do ambiente de trabalho
Em sua opinião, o quão adequado é o mobiliário da escola para o desenvolvimento 
da sua atividade profissional?

Totalmente 
Inadequado

Parcialmente 
Inadequado

Nem adequado 
nem inadequado

Totalmente 
Adequado

Parcialmente 
Adequado

Como você avalia o conforto das carteiras na Escola Municipal João Gadelha?

Totalmente 
desconfortáveis

Parcialmente 
Desconfortáveis

Nem confortável 
nem desconfortável

Totalmente 
confortáveis 

Parcialmente 
Confortáveis

Como você avalia o conforto dos Birôs da Escola João Gadelha?

Totalmente 
desconfortáveis

Parcialmente 
Desconfortáveis

Nem confortável 
nem desconfortável

Totalmente 
confortáveis 

Parcialmente 
Confortáveis

Conforto na sala de aula
Em sua opinião, quanto o barulho, claridade e outras sensações auditivas e visuais 
em sala de aula pode interferir no seu desempenho profissional?

Nenhuma 
interferência

Pouca  
interferência

Relativa  
interferência

Boa  
interferência

Muita  
interferência

O quão desconfortável você fica pelo excesso de atividades na escola?

Nenhum 
desconforto

Pouco  
desconfortável 

Relativamente 
desconfortável Desconfortável Muito  

desconfortável

O quanto o uso excessivo de equipamentos presentes em sala de aula, o quadro, 
por exemplo, lhe causa algum desconforto físico?

Nenhum 
desconforto

Pouco  
desconforto

Desconforto 
relativo Desconforto Muito  

desconforto

Se há desconforto físico, especifique o local da dor?

( ) Mão

( ) Braço
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( ) Coluna

( ) Braço e coluna ao mesmo tempo

( ) Mão e coluna ao mesmo tempo

( ) No corpo todo

Em sua opinião, o quão adequado é o quadro branco para o desenvolvimento de 
sua atividade profissional?

Totalmente  
Inadequado

Parcialmente 
Inadequado

Nem adequado 
nem inadequado

Totalmente 
Adequado

Parcialmente  
Adequado

Perfil do entrevistado
Gênero: ( ) Feminino( ) Masculino

Faixa Etária

( ) 18 a 25 anos

( ) 26 a 30 anos

( ) 31 a 40 anos

( ) 40 a 50 anos

( ) 50 a 60 anos

( ) Mais de 61 anos

Nível de escolaridade (marque a sua graduação maior)

( ) Ensino Superior Completo

( ) Curso Técnico

( ) Especialização

( ) Mestrado

( ) Doutorado

( ) Pós-Doutorado

Tempo de Docência na Escola

( ) 01 a 05 anos
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( ) 06 a 10 anos

( ) 11 a 15 anos

( ) 16 a 20 anos

( ) Mais de 20 anos

Faixa de Renda:

( ) Menor que R$ 724,00

( ) Entre R$ 724,00 e R$ 1448,00

( ) Entre R$ 1448,00 e R$ 2172,00

( ) Maior que R$ 2172,00
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Capítulo 3  
Análise da visão dos alunos de ensino fundamental 

no município de Ruy Barbosa/RN sobre horta 
escolar como ferramenta de educação ambiental

Maria Luiza Rodrigues dos Santos 
Juliana Rayssa Silva Costa

Introdução

A educação ambiental (EA) refere-se a uma temática nova que chega à escola 
do século XXI como um desafio para os professores abordarem em suas aulas, pois 
convivemos com esse tema nas redes sociais, na mídia e no próprio currículo da 
escola, mas que ainda deixa a desejar em relação à prática no âmbito educacional, 
o qual instiga o aluno a transformar o conhecimento teórico em ações no meio 
em que está inserido.

Verifica-se que esse assunto não é muito discutido e nem aplicado devido à 
formação pedagógica inicial dos docentes, com muitos formados em um método 
tradicionalista, que não contextualiza os conteúdos. Porém, atualmente, com a 
formação continuada, abre-se um leque de possibilidades para oportunizar o 
aprofundamento e inovação da prática pedagógica dos educadores.

Diante disso, faz-se necessário que a horticultura seja lançada nas escolas como 
desafio para que os alunos possam “semear o futuro com as próprias mãos” e aprendam 
a trabalhar em grupo. Esse direcionamento educativo dá condições aos estudantes de 
aprenderem todo o processo de produção de uma horta, que vai do preparo do solo 
até a colheita, sendo um momento ímpar para valorizar as questões pertinentes à 
incrementação de uma merenda escolar saudável e cuidar do meio ambiente.

Ressalta-se que, segundo a Subcoordenadoria de Assistência ao Educando 
(Suase), no ano de 2015, no estado do Rio Grande do Norte, havia 40 hortas em escolas 
estaduais, cujas localizações são visualizadas no Quadro 1. Elas beneficiam 11.650 
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pessoas e estão concentradas em 20 municípios, cujos territórios correspondem a 
12% do total existente no estado (RIO GRANDE DO NORTE, 2015). Tal informação 
revela que essa ação é realizada em uma pequena parcela de escolas estaduais do 
Rio Grande do Norte. No município de Ruy Barbosa não há horta escolar, sendo 
assim necessário sua implantação e estudos sobre tal temática.

Quadro 1 – Nomes e localizações de escolas estaduais 
com hortas escolares no Rio Grande do Norte

Nomes de escolas 
estaduais com 
horta no RN

Localização das escolas esta-
duais com horta no RN Município

Aldo Fernandes de Melo Av. Guaratinguetá, s/n, conjunto Gramoré, Lagoa 
Azul Natal

Paulo Pinheiro de Vivei-
ros

Rua do Pastoril, s/n, conjunto Nova Natal, Lagoa 
Nova Natal

Rômulo Wanderley Rua Paratinga, s/n, conjunto Soledade, Potengi Natal
Moreira Brandão Rua Pte. Getúlio Vargas, 119, Centro Goianinha
Rafael Garcia Rua Gov. Rafael Fernandes, 660, bairro Novo São José do Mipibu
Zita Freire Sítio Arena, Arena São José do Mipibu
João de Paiva Av. João de Paiva, s/n, Centro Monte Alegre

Prof. Arnaldo Arsênio Rua Cândido Martins dos Santos, 551, Rosa dos 
Ventos Parnamirim

Prof. Antônio Basílio 
Filho Rua Edson Siqueira, s/n, Cohabinal Parnamirim

Prof. Apolinário Barbosa Av. São Sebastião, s/n, Pirangi do Norte Parnamirim
Maria Araújo Rua Santa Luzia, s/n, Pium Parnamirim

Geraldo A. Teixeira R. Pte. Café Filho, s/n, Centro Caiçara do Rio do 
Vento

Demétrio Urbano R. Virgílio Urbano, s/n, Centro Santa Maria
Pedro Alexandrino R. Manoel Félix, s/n, Centro São Pedro

Maurício Freire R. José Claudino, 35, bairro Santos Dumont S ã o  P a u l o  d o 
Potengi

Monsenhor Celso Cicco Av. Enéas Cavalcanti, 1525, Centro Ceará-Mirim
Edgar Barbosa Rua Amparo, s/n, Conjunto Luiz Lopes Ceará-Mirim
João Maria Dias Rua Manoel Theodoro Freire, 69, Centro Espírito Santo
Rosa Pignataro Rua Prof. Reginaldo de Oliveira, 250, Centro Nova Cruz
José do Carmo dos Santos Travessa Padre Andrade, s/n, Centro Santo Antônio
Dep. Djalma Marinho Rua Projetada, s/n, bairro São João Serra de São Bento
João Maria Dias Rua Manoel Theodoro Freire, 69, Centro Espírito Santo
São Francisco Rua João Francisco Borges, 112, Centro Lajes Pintadas
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Nomes de escolas 
estaduais com 
horta no RN

Localização das escolas esta-
duais com horta no RN Município

Pedro Severino Bezerra Rua Padre Cícero, s/n, bairro Paraíso Santa Cruz
Joana Honório S. Moura Rua Cel. Luís Pinheiro, 120, Centro Angicos
Francisco Veras Rua Vicente Germano, 60, Alto do Triângulo Angicos
Gildecina Bezerra Rua Vereador Adauto Solino, s/n, Centro Afonso Bezerra
Prof.ª Clotilde de Moura 
Lima Rua Antônio Gomes da Costa, 398, Centro Taipu

Coronel Antonio do Lago Rua Coronel Antonio Antunes, 54, Centro Touros
Francisca Alves da Silva Rua João Salviano Sobrinho, 157, Centro Fernando Pedroza
Godofredo Cacho Rua Irma Aloisia, 200, Centro Caiçara do Norte
Prof. Isabel V. Barbosa Rua Praia de Maracajaú, s/n, Esquina do Brasil Touros
Manoel Noberto Povoado Santo Antônio Parelhas
Albino Avelino Povoado Albino Cerro Corá
Antonio Francisco da 
Costa Rua João Batista Gurgel, 102, bairro Cidade Alta Felipe Guerra

Gilberto Rola Vila Angelo Camon de Sá, BR 304, km 09, zona rural, 
bairro Maísa Mossoró

26 de Março Rua Projetada, s/n, Centro Paraná
Ubiratan Galvão Rua Joaquim Torquado, 90, São Judas Tadeu Pau dos Ferros

Fonte: Rio Grande do Norte (2015)

A horticultura significa um atrativo a mais para os alunos frequentarem 
a escola. Por outro lado, também gera enormes benefícios para a própria cidade, 
estado ou país, uma vez que os alimentos plantados nas escolas sem uso de agro-
tóxico podem ser utilizados na própria merenda.

Com essa iniciativa implantada nas escolas brasileiras, abre-se a possibilidade 
de se oferecer aos estudantes uma alimentação saudável, além de fomentar um 
trabalho laboral que desenvolverá habilidades, prevenindo assim a ociosidade e 
contribuindo para a diminuição da obesidade entre esse público.

Outro ponto positivo com a participação dos alunos na preparação das hortas 
é o aprendizado sobre a importância delas na alimentação, diminuindo a resistência 
que crianças e adolescentes normalmente têm em relação a legumes e verduras.

O trabalho com a horta escolar sensibiliza e estimula a importância e a 
responsabilidade de cada aluno, contribuindo para a melhoria do ambiente escolar, 
estendendo essa melhoria da qualidade de vida também às famílias.

Segundo Flores (2004, p. 33), o manuseio de hortas escolares ajuda também a 
diminuir a evasão escolar, pois funciona como mais um atrativo de aprendizagem 
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para os alunos de baixa renda das regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde a 
merenda caracteriza-se como a principal refeição do dia.

A construção dessas hortas é um instrumento que, dependendo do encami-
nhamento dado pelo educador, pode abordar diferentes conteúdos curriculares de 
forma significativa e contextualizada, promovendo vivências que resgatam valores. 
Dentre eles, pode-se sensibilizar a população sobre a importância do cultivo de 
hortas, além de valorizar o local como um laboratório vivo de consciência pública 
voltada para a educação alimentar e a preservação ambiental.

Contudo, para usufruir de tais benefícios, faz-se necessário expor essa 
temática por meio da EA, a qual, segundo a Política Nacional de Educação Ambiental 
(Pnea) (BRASIL, 1999, p. 1), é o processo por meio dos quais o indivíduo e a cole-
tividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e com-
petências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Além disto, a EA 
– de acordo com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Pnea e dá outras providências – é um componente essencial 
e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, 
em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 
formal. Sendo que a EA possui caráter interdisciplinar, pois não pode ser vista 
como uma nova disciplina dentro do currículo escolar.

A EA é um processo coletivo, que busca principalmente o diálogo como 
forma de se chegar a um objetivo desejado, com alternativas socioambientais que 
favoreçam a grande maioria e que integre o ser humano no seu meio. Ressalta-se 
que o Brasil é o único país da América Latina que possui uma política nacional 
específica para a educação ambiental (BRASIL, 2001, p. 52).

A EA nasceu com o objetivo de gerar uma consciência ecológica em cada 
ser humano, preocupada com ensejar a oportunidade de um conhecimento que 
permitisse mudar o comportamento envolvido na proteção da natureza. O desen-
volvimento sustentável deve estar também aliado à EA, à família e à escola, que 
devem ser os iniciadores da educação para preservar o ambiente natural. A criança, 
desde cedo, deve aprender a cuidar da natureza; no seio familiar e na escola é que 
se deve iniciar a conscientização do cuidado com o meio ambiente.

Por meio da EA, conforme Flores (2004, p. 33), os alunos percebem que o 
homem pode produzir cada vez mais para suprir suas necessidades sem degradar o 
meio ambiente. A horta escolar reforça todos esses conceitos, pois, por meio desta, 
a natureza passa a ser compreendida como um todo dinâmico e o ser humano, 
como parte integrante e agente de transformação do ambiente em que vive.
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Destaca-se que, de modo geral, podemos dizer, embasados na teoria de 
Vygotsky (1998, p. 45), que o indivíduo aprende em todo lugar e a todo o momento, 
dentro da escola e fora dela, inclusive nas situações informais. Contudo, é a interação 
que o indivíduo estabelece com o meio que pode ser considerada promotora do 
aprendizado, o qual movimenta o processo de desenvolvimento do sujeito.

Nessa perspectiva, o processo de aprendizado, com o processo de desen-
volvimento, constitui o ser humano por meio das relações diretas e indiretas 
mantidas pelos indivíduos no meio em que vivem.

Esse tópico instiga ao educador à abordagem dos pilares da educação na visão 
de Delors (2003), que afirma que é necessário o aluno aprender a aprender, aprender 
a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Dentre os pilares, cita-se o aprender a 
fazer para contribuir o fazer das hortas nas escolas com a participação dos alunos.

O aprender a fazer é indissociável do aprender a conhecer, que lhe confere 
as bases teóricas; o aprender a fazer refere-se essencialmente à formação técni-
co-profissional do educando. Consiste essencialmente em aplicar, na prática, os 
seus conhecimentos teóricos. Atualmente, existe outro ponto essencial a focar 
nessa aprendizagem, referente à comunicação. É essencial que cada indivíduo saiba 
comunicar, não apenas reter e transmitir informação, mas também interpretar e 
selecionar as correntes informativas, muitas vezes contraditórias, com que somos 
bombardeados diariamente, analisar diferentes perspectivas e refazer as suas 
próprias opiniões mediante novos fatos e informações (DELORS, 2003).

Nesse panorama, é viável que o educando emita sua opinião diante de temas 
estudados na escola e compartilhados em sua vivência. Entre eles, frisamos que é 
de suma importância que os estudantes construam uma sensibilização ambiental 
sabendo selecionar as informações recebidas no âmbito escolar e as recebidas nos 
meios de comunicação de massa.

Entretanto, a emissão da opinião própria ocorre conforme a “percepção” 
existente, que varia de acordo com idade, classe social, tipo e localização de 
moradia e outros fatores. Segundo Figueiredo (2011), esse termo deriva do latim 
perceptio, correspondente à compreensão/percepção ou percipere: apreender por 
meio dos sentidos.

Contudo, devido a importância e variação da percepção, a percepção ambien-
tal, segundo Queiroz e Pedrini (2014, p. 5), tornou-se um método diagnóstico que vem 
sendo desenvolvido em vários trabalhos quando se deseja diagnosticar conceitos 
ou entendimentos prévios a uma ação de EA. Ainda conforme esses autores, a 
percepção ambiental deve obrigatoriamente preceder a qualquer ação, atividade 
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ou intervenção em EA. Desse modo, são necessárias mais extensas pesquisas sobre 
o tema por meio da percepção ambiental (QUEIROZ; PEDRINI, 2014, p. 5).

Portanto, este estudo visa à análise da concepção dos alunos do 6º e 9º ano 
do Colégio Municipal “Prof.ª Rita Juventina de Souza”, situado no núcleo urbano 
do município de Ruy Barbosa/RN, sobre horta escolar, com intuito de promover 
a EA nesse ambiente.

Procedimentos metodológicos
Foram aplicados 40 questionários com os alunos do 6º e 9º ano do Colégio 

Municipal “Prof.ª Rita Juventina de Souza”, situado na zona urbana do município 
de Ruy Barbosa/RN. Do total de questionários, 20 foram respondidos no dia 23 
de fevereiro de 2015 (antes da sensibilização ambiental) e os demais, no dia 6 de 
março de 2015 (após sensibilização ambiental), com o objetivo de averiguar a 
percepção ambiental sobre horta escolar.

Este estudo é exploratório, pois, além de analisar a percepção ambiental 
dos alunos do 6º e 9º ano sobre horta escolar na instituição supracitada, realizou 
também o levantamento de material bibliográfico para obter embasamento para 
justificar o motivo de realizar tal trabalho, como experiências sobre horta em 
demais territórios do Brasil e conceitos de educação e percepção ambiental.

Destaca-se que, após a aplicação do primeiro questionário, no dia 2 de 
fevereiro de 2015, foi realizada uma palestra sobre horta escolar com os seguintes 
assuntos: a importância da horta escolar e a educação ambiental. Ao iniciar a 
palestra, distribuíram-se panfletos informativos apresentando a temática em 
estudo; em seguida, exibiu-se em slides fotos de hortas desde o preparo do solo até 
a colheita, enfatizando sua importância para o ambiente escolar, como também 
para o meio ambiente de forma geral. Durante a exposição, foi reservado um espaço 
para os alunos interagirem, fazendo perguntas e tirando dúvidas.

Após essa etapa, no dia 6 de março de 2018, foi aplicado o segundo ques-
tionário. Os dois são iguais, e sua aplicação foi para averiguar a concepção dos 
alunos antes e após a sensibilização.

No que tange à abordagem, este estudo é qualitativo, devido aos questionários 
aplicados terem um total de 14 questões, das quais sete são fechadas e sete, semiabertas. 
Destaca-se que os resultados destes foram quantificados e serão expostos a seguir.

O método empregado foi o estudo de caso, por meio do qual se analisou a con-
cepção dos alunos sobre horta escolar e a sua importância para a educação ambiental, 
como também sobre a preservação das hortaliças e o cuidado com o meio ambiente.
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Resultados e discussão
No Gráfico 1 constam as respostas da primeira pergunta do questionário, 

a qual objetiva saber a concepção dos alunos sobre o ambiente em que vivem.

Gráfico 1 – Respostas quanto à concepção dos 
alunos sobre o ambiente em que vivem

9º ano6º ano

Antes da sensibilização Após da sensibilização
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Fonte: Nossos dados

Ao analisar o Gráfico 1, percebe-se que a maioria dos alunos das séries 
analisadas, antes da sensibilização, achava o ambiente em que vivem feio (acima 
de 55%), principalmente o 6º ano, devido à falta de arborização e de hortas no local. 
Após sensibilização tal situação foi revertida, pois a maioria dos alunos (acima 
de 70%), também do 6º ano, relatou que o espaço no qual convivem é bonito, por 
causa da vegetação que eles passaram a perceber no ambiente, tendo destaque 
na época do inverno, quando fica verde, dando vida e arborização ao meio em 
que está inserida.

Acredita-se que essa mudança positiva nesse quesito se deu pelos processos 
perceptivos e a partir dos interesses e necessidades dos alunos em estruturar e 
organizar a interface entre realidade e mundo, atribuindo, assim, significado ao 
ambiente em que vivem (KOZEL, 2001).
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O Gráfico 2 apresenta respostas da segunda pergunta do questionário, a 
qual objetiva averiguar a concepção dos alunos em relação à paisagem da escola.

Gráfico 2 – Respostas quanto à visão dos alunos sobre a paisagem da escola
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Fonte: Nossos dados

Ao analisar o Gráfico 2, podemos afirmar que, durante o período de sensi-
bilização, os alunos das séries trabalhadas achavam que a paisagem da escola era 
desagradável e esteticamente não era atraente (feio), destacando o 9º ano. Após 
a sensibilização, esse quadro teve uma mudança, porque a maioria dos alunos de 
ambas as séries passaram a enxergar a paisagem da escola como bonita e atraente, 
pois ela dependia da participação de todos na sua conservação e, com isso, os 
estudantes passaram a ser sensibilizados com essa questão.

Acredita-se que esse resultado se deu após a sensibilização devido ao espaço 
escolar se encontrar com aparatos atrativos atualmente. Após a aplicação dos 
questionários, por conta do engajamento dos docentes nas formações conti-
nuadas em cursos de EA e à realização de feiras de ciências, o ambiente escolar 
vem adquirindo uma nova paisagem, contando com espaços reaproveitados com 
materiais recicláveis como pneus pintados para as aulas de Educação Física e 
Recreação, plantas em jarros, gramas e hortas. Tudo isso auxilia o aluno a ampliar 
sua percepção ambiental e da realidade em que vive.
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De acordo com a concepção de Santos (1999, p. 37): “a paisagem é um conjunto 
de formas que, num dado momento, exprime as heranças que representam as 
sucessivas relações localizadas entre homem e natureza”. Tudo aquilo que vemos, 
o que nossa vista alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio 
do visível, aquilo que a vista abarca.

No Gráfico 3, expõem-se respostas da terceira pergunta do questionário, a 
qual objetiva averiguar o conhecimento dos alunos sobre como ocorre o desen-
volvimento de uma planta.

Gráfico 3 – Opinião dos alunos quanto ao desenvolvimento das plantas
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Fonte: Nossos dados

Ao examinar o Gráfico 3, observa-se que, antes da sensibilização, a maioria 
dos estudantes de ambas as séries analisadas (acima de 60%) não sabia como ocorre 
o processo de desenvolvimento de uma planta. Analisa-se que essa porcentagem 
alta se deve ao fato de os alunos dominarem ainda poucos conhecimentos a respeito 
dessa temática. Porém, após a sensibilização, ambas as séries (acima de 80%) afir-
maram saber como se desenvolve uma planta. Acredita-se que esse conhecimento 
vem sendo construído ao longo da escolaridade dos referidos discentes, pois eles 
já estão cursando a última série do Ensino Fundamental.
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Após as aulas sobre horta, destacando sua importância para a saúde das 
pessoas e para o meio ambiente, foi explicado de forma teórica e prática o processo 
e os fatores de desenvolvimento das plantas, visualizados no Quadro 2.

Quadro 2 – Alternativas sobre como se desenvolve uma planta

Situação Antes da sensibilização Após sensibilização

Séries 6º ano 9º ano 6º ano 9º ano
Sementes 10% 20% 20% 20%

Mudas 15% 15% 20% 15%

Solo fértil 5% 10% 10% 15%

Ar 5% 10% 10% 10%

Água 30% 25% 30% 30%

Luz 5% 5% 5% 5%

Calor do sol 5% 5% 5% 5%

Não sabe 25% 10% 0% 0%
Fonte: Nossos dados

Nota-se que antes da sensibilização os educandos de ambas as turmas (acima 
de 20%) apresentavam ideias aleatórias e desconexas com as teorias, sendo que suas 
respostas eram baseadas no senso comum, que acredita ser necessário apenas colocar 
semente no solo e depois regar. O que chamou atenção também foi que mais de 10% 
não souberam responder como se dava o processo de desenvolvimento da planta.

Após a sensibilização, percebeu-se que, nas turmas citadas, foram incluídos 
outros fatores necessários para o plantio, destacando-se entre eles, em ambas as 
turmas, as sementes novamente (em 20%) e a utilização da água (30%). Os fatores 
de desenvolvimento foram conhecidos por todos, visto que a alternativas não 
sabe foi nula para ambas as turmas. Nota-se, com esses dados, que conhecimentos 
foram apreendidos e aprendidos, pois os que não souberam antes da sensibilização 
adquiriram conhecimentos sistemáticos após esse trabalho.

O que mais chamou atenção foi que, ao final do último questionário 
aplicado, 100% afirmaram que sabem como se dá o processo de desenvolvi-
mento da planta.

Afirma-se ainda que após a sensibilização o conhecimento dos estudantes das 
turmas trabalhadas ficou mais elaborado, demonstrando nos dados que 20% atribuem 
que o processo se desenvolve de sementes – no caso, a germinação da planta – e 15%, 
que é por meio de mudas. Outro dado que merece atenção foi que 30% dos participantes 
apontaram que a água é necessária para o desenvolvimento da planta.
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No Gráfico 4, expõem-se as respostas da quarta pergunta do questionário, 
que visa indagar se os alunos conhecem e comem hortaliças.

Gráfico 4 – Respostas dos alunos a respeito do 
conhecimento de hortaliças e se as comem
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Fonte: Nossos dados

Ao analisá-lo, percebe-se que, antes da sensibilização, na classe do 6º ano (acima 
de 40%) e no 9º ano (aproximadamente 60%) não atribuem importância para o conhecer 
e nem para o consumo de hortaliças em sua alimentação. Depois da sensibilização, 
enfatizando a importância da alimentação saudável e o estudo da pirâmide alimentar, 
detectou-se que essa situação teve uma alteração, na qual ambas as turmas em apreço, 
mas principalmente o 9º ano (90%), afirmaram conhecer e comer verduras, atribuindo 
as questões de saúde e de melhoria na qualidade de vida (Quadro 3).

Quadro 3 – Tipos de hortaliças que os alunos conhecem e comem

Situação Antes da  
sensibilização Após da sensibilização

Series 6º ano 9 ano 6 ano 9 ano
Alface + batatinha + repolho 5% 20% 10% 20%
Tomate + batatinha 40% 25% 40% 25%
Cenoura + batatinha 15% 10% 20% 15%
Tomate + quiabo + cebola + coentro 5% 10% 5% 10%
Batata-doce 5% 20% 15% 20%
Tomate + Alface + beterraba 15% 10% 10% 10%
Não sabe 15% 5% 0% 0%

Fonte: Nossos dados
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Quanto à justificativa de quais verduras consumiam mais antes da sensibili-
zação, em ambas as turmas, 40% citaram o tomate e a batatinha, e 5% não sabiam 
e não comiam verduras na turma do 9° ano.

Outro dado que merece destaque após sensibilização é que todos os envol-
vidos na pesquisa conhecem e comem alguma verdura. Diante desses dados, 
constata-se que os referidos alunos passaram a ter ciência, dar mais importância 
ao consumo de verduras, devido a estas fornecerem nutrientes necessários para 
a saúde do corpo e serem uma alternativa de alimentação saudável e de ausência 
de obesidade,  causadora de doenças crônicas como a hipertensão e a diabetes.

No Gráfico 5, constam respostas da sexta pergunta do questionário, que 
indaga a importância da horta para o meio ambiente.

Gráfico 5 – Respostas sobre a importância da horta para o meio ambiente
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Fonte: Nossos dados

Ao avaliar o Gráfico 5, nota-se que nas turmas exploradas a maioria dos 
alunos (acima de 50%), antes da sensibilização, respondeu que a horta é importante 
para o meio ambiente devido a sua utilidade no preparo da alimentação saudável e 
sem agrotóxico, pois estes são substâncias venenosas, que causam doenças graves 
como câncer e outras enfermidades crônicas, prejudicando o funcionamento do 
organismo humano. No solo, causam a contaminação das plantas e hortaliças, 
levando ao envenenamento dos produtos que recebem o agrotóxico em seu plantio 
e colheita, também empobrecendo os nutrientes essenciais para o crescimento e o 
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desenvolvimento das plantas cultivadas. Após a sensibilização, o percentual sobre 
o reconhecimento da importância de uma horta para o meio ambiente aumentou 
para 75% no 6º ano e 85% no 9º ano.

Com base nas respostas dos alunos, acredita-se que essa concepção de que 
a horta é um elemento relevante para o meio ambiente e para a implementação 
da alimentação saudável está enraizada em sua cultura local, que é passada de 
geração para geração, devido a maioria desse público pertencer a famílias de 
agricultores que cultivam o seu próprio alimento, plantando verduras, legumes 
e raízes para o próprio sustento, como também evitam a contaminação desses 
alimentos com agrotóxicos e, assim, possibilitam a qualidade de vida e a saúde dos 
consumidores que adquirem os produtos das hortas do nosso município. Porém, 
esses ensinamentos deveriam ser repassados nas instituições escolares desde a 
infância, para serem reforçados no meio familiar, a fim de que os alunos adqui-
ramdesde cedo a sensibilização e as ações de melhoria e preservação ambiental.

Mostraremos no Quadro 4 os itens necessários para implantação de horta 
escolar na visão dos alunos da turma do 6º e 9º ano.

Quadro 4 - Conhecimento dos itens necessários para 
implantação de horta escolar na visão dos alunos

Situação Antes da sensibilização Após a sensibilização
Séries 6º ano 9º ano 6º ano 9º ano

Terra + semente + água 20% 25% 10% 10%

Terra + semente + pá 10% 5% 10% 5%

Terra + semente + água + pá 25% 5% 25% 5%

Terra + semente + chuva + sol 20% 15% 10% 15%

Terra + semente + água + 
chuva + sol + carro de mão 15% 40% 45% 65%

Não responderam 10% 10% 0% 0%
Fonte: Nossos dados

Quanto às justificativas dos itens necessários para implantação da horta 
escolar, os alunos de ambas as séries (acima de 20%), antes da sensibilização, citaram 
que seriam o preparo da terra, as sementes das hortaliças e água. Nas turmas 
citadas, mais de 15% disseram serem necessários terra, semente, água, chuva, sol 
e carro de mão. Outro dado que chamou atenção foi que 10% dos entrevistados 
nas duas séries responderam não saber como acontece o processo de implantação 
de uma horta na escola. Verificou-se que a turma mais sensibilizada foi o 6º ano.
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Após a sensibilização, todos sabiam os componentes necessários para implan-
tação. No Gráfico 6, constam respostas da nona pergunta do questionário, a qual 
indaga se é fácil cultivar uma horta.

Gráfico 6 – Respostas sobre a facilidade de cultivar uma horta
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Fonte: Nossos dados

Ao avaliar o Gráfico 6, nota-se que antes do trabalho de sensibilização 
ambiental os estudantes em análise (acima de 65%) afirmaram ser fácil cultivar 
uma horta, pois ainda não tinham despertado para a questão do caos que estamos 
enfrentando com a água. Mas após a sensibilização, essa porcentagem apresenta 
uma queda significativa, passando a ser de 20% no 6º ano e de 15% no 9º. Verifica-se 
que, devido a problemática ter sido bem discutida, a clientela mudou sua opinião 
por conta da crise na água, principalmente na região Nordeste, a qual pertencemos. 
Isso porque para cultivar precisaria de muita água, o que não temos disponível, 
sendo considerado um fator negativo para que as hortas sejam implantadas nas 
escolas.

De acordo com as ideias de Ferrari e Soares (2004, p. 50), “a água é um recurso 
finito e não tão abundante quanto pode parecer, por isso deve ser economizada”. 
Portanto, as pessoas e organizações estão se unindo em defesa de seu uso racional. 
No Gráfico 7 constam respostas da décima pergunta do questionário, que objetiva 
investigar se os alunos gostariam de ter horta na escola.
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Gráfico 7 – Respostas dos alunos sobre o gosto em ter horta na escola
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Fonte: Nossos dados

Ao detalhar o Gráfico 7, verifica-se que a maioria dos alunos das turmas 
analisadas, antes da sensibilização (acima de 45%), respondeu que gostaria 
de ter horta na escola devido aos benefícios ligados a esse cultivo para a 
implementação da merenda escolar e a qualidade nutricional das refeições 
escolares. Após a sensibilização, os estudantes passaram a responder que 
gostariam de ter uma horta na escola: a explanação sobre a importância da 
horta escolar fez o índice de interessados subir para 100% em ambas as turmas 
investigadas na pesquisa.

Pode-se citar que esse aumento na porcentagem se deu devido aos alu-
nos atribuirem que a horta traz benefícios e melhora a qualidade nutricional 
da alimentação escolar, incentivando-os ao consumo e estimulando o cuidado 
vcom a saúde a partir da ingestão de frutas, verduras e legumes. Vale ressaltar 
que também traz inúmeros benefícios ao meio ambiente, como a plantação de 
hortaliças e plantas, o revigoramento do verde no meio ambiente, a purificação 
do ar – tornando-o mais puro e saudável – e a melhoria do solo, que ficará mais 
fértil e adubado, como também na estética ambiental, deixando a paisagem mais 
atraente com as hortas.

No Brasil, o interesse didático pela implantação de hortas escolares consta 
nos documentos oficiais, os quais citam textualmente que:
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A formação de hortas e pomares escolares é estratégia que também facilita o 
acesso a alimentos saudável, além de ser um excelente instrumento de atividades 
didáticas, complementação de renda, participação e mobilização social, entre 
outras vantagens. Uma horta escolar possibilita que toda a comunidade escolar 
se envolve nas atividades de alimentação e saúde e, para uma diversidade de 
conteúdos do currículo, a horta pode constituir-se num interessante tema 
transversal favorecedor de diferentes parcerias. (BRASIL, 2008, p. 42-43)

Com isso, o Ministério da Saúde fornece informações necessárias para 
que a horta seja explorada no currículo das escolas, possibilitando aos alunos o 
estudo teórico e prático de plantio, cultivo, colheita, compostagem e reciclagem.

Podemos ressaltar que a horta é importante, mas como um elemento 
pedagógico, pois o clima da região Nordeste não favorece seu plantio e cultivo, 
diferentemente da realidade da região Sudeste.

No estado do Rio Grande do Norte, a preservação das hortas e sua plan-
tação vão ficando escassas devido ao clima semiárido e à falta de água, como 
também por questões de prioridade, pois a cultura ambientalista muda de 
acordo com as necessidades do povo nordestino. Assim, trazemos o texto do 
Ministério da Educação (BRASIL, 2001, p. 183) afirmando que:

Todo cidadão tem o direito a viver num ambiente saudável e agradável, respirar 
ar bom, beber água pura, passear em lugares com paisagens notáveis, apreciar 
monumentos naturais e culturais, etc. defender esses direitos é um dever 
de cidadania, e não uma questão de privilégio. É um luxo e um despropósito 
defender, por exemplo, a vida do mico-leão-dourado, enquanto milhares de 
crianças morrem de fome ou de diarréia na periferia das grandes cidades, no 
Norte ou no Nordeste.

Essa analogia pode ser comparada com o cultivo da horta no Rio Grande do 
Norte. Não resta dúvida de que é uma forma de valorização do meio ambiente, 
mas em detrimento da falta de água que as famílias sofrem com a seca e com a 
longa estiagem, fica inviável a preparação e o cultivo de hortas no estado citado.

O Gráfico 8 apresenta respostas da décima primeira pergunta do ques-
tionário, que busca averiguar se, na concepção dos alunos, a utilização dos 
vegetais produzidos na escola contribuirá para melhorar o valor nutricional 
da merenda.
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Gráfico 8 – Respostas sobre como a instalação da horta na escola 
contribuirá para melhorar o valor nutricional da merenda

9º ano6º ano

Antes da sensibilização Após da sensibilização

Sim Não 

9º ano6º ano

25%

75%

55%
45%

15%

85%

5%

95%

Fonte: Nossos dados

Ao observar o Gráfico 8, vê-se que grande parte dos alunos (acima de 45%) 
das turmas analisadas antes da sensibilização não acreditava que a utilização dos 
vegetais produzidos na escola contribuiria para melhorar o valor nutricional da 
merenda escolar, devido à falta de incentivo por parte da gestão e da comunidade 
escolar, faltando organização na distribuição desses alimentos.

Após a sensibilização, verificou-se que essa concepção foi mudada, pois nas 
mesmas turmas o percentual subiu para mais de 85%, ou seja, os alunos passaram 
a enxergar que a utilização dos vegetais contribuiria sim para melhorar o valor 
nutricional da merenda. A mudança de ideia ocorreu após explanação sobre a 
pergunta, sendo utilizadas aulas expositivas e cartazes com a pirâmide alimentar.

Em relação à justificativa do aumento desses dados, afirma-se que antes da 
sensibilização os alunos concebiam que a merenda escolar deveria ser um lanche 
calórico ou sem valor nutricional, complementando as refeições que fazem em 
casa. Após a explanação sobre a temática em estudo, em consonância com Pinheiro, 
Recine e Carvalho (2006), os referidos alunos passaram a enxergar a partir uma 



Escolas sustentáveis: reflexões e ações (Vol. 1)

74

visão integral do ser humano a promoção de uma alimentação adequada no 
âmbito escolar. 

Esses autores também indicam que temas referentes ao desenvolvimento 
de hábitos alimentares saudáveis têm potencial para agregar toda a comunidade 
escolar. Portanto, trata-se de um recurso educacional versátil vinculado a um 
assunto motivador que se remete ao cotidiano de qualquer cidadão (PINHEIRO; 
RECINE; CARVALHO, 2006).

Olhando por esse ângulo, é interessante afirmar que muitos de nossos alunos 
necessitam da merenda escolar de maneira incrementada e rica em nutrientes bási-
cos para manter a saúde do corpo, pois muitos discentes relataram que a merenda 
se constitui como uma das principais refeições feitas por eles no decorrer do dia.

No Gráfico 9, constam respostas da décima segunda pergunta do questio-
nário, na qual se busca saber o interesse dos alunos em participar da implantação 
de horta escolar.

Gráfico 9 – Respostas sobre o interesse dos alunos em implantar horta na escola

9º ano6º ano

Antes da sensibilização Após da sensibilização

Sim Não 

9º ano6º ano

30%

70%

45%
55%

10%

90%

5%

95%

Fonte: Nossos dados

Ao analisar o Gráfico 9, compreende-se que antes da sensibilização menos da 
metade dos alunos de ambas as séries, principalmente os do 9º ano, responderam 
que teriam interesse em participar da implantação de horta escolar, por tornar a 
paisagem da escola mais bonita e arborizada. Ressalta-se que eles não apresenta-
ram conhecimentos relacionados aos benefícios da implementação da merenda 



Capítulo 3 – Análise da visão dos alunos de ensino fundamental no município de Ruy Barbosa/RN

75

escolar e nem à melhoria da saúde com a ingestão de frutas, verduras e legumes. 
Suas ideias apresentavam-se desconexas em relação ao todo organizado referente 
à dimensão do que a horta escolar pode proporcionar aos membros da escola.

Após a sensibilização, ambas as turmas analisadas responderam ter interesse 
em participar de implantação de horta escolar (acima de 90%), devido à ampliação 
do conhecimento adquirido e questionado nas aulas, e que essa ação de participar 
da implantação de hortas na escola é uma atitude de cidadania, preservação 
ambiental e contato com a natureza.

No Gráfico 10, temos respostas da décima terceira pergunta do questionário, 
a qual visa saber se nas residências dos alunos existem hortas.

Gráfico 10 – Respostas sobre existência de horta nas residências dos alunos
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Fonte: Nossos dados

Ao descrever o Gráfico 10, observa-se que a maioria dos estudantes das 
séries estudadas, antes da sensibilização, respondeu não possuir horta em casa 
(acima de 90%), principalmente no 9º ano, devido à pouca importância que se dava 
às hortas e seus benefícios para a saúde e a melhoria da qualidade de vida. Outro 
fator que influenciou nas respostas foram as facilidades encontradas hoje com 
os produtos industrializados comprados nos supermercados.

Após a sensibilização, essa realidade mudou, pois destacou-se que as turmas 
(acima de 60%) passaram a plantar hortas, porque perceberam ser agentes de 
transformação do meio, parte integrante da natureza e que devem contribuir na 
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produção do seu próprio alimento. Outro ponto favorável foi que a maioria desses 
alunos reside na zona rural do município de Ruy Barbosa, sendo um local bem 
mais apropriado para o cultivo de hortas, devido aos açudes que disponibilizam 
água com mais facilidade na época do inverno.

No Quadro 5 são apresentadas respostas da décima-quarta pergunta do 
questionário, com a seguinte questão: “Se tivesse que escolher estrutura visando 
ajudar o meio ambiente e a escola, qual você escolheria?” Dentre as alternativas, 
citam: a) horta escolar; b) recipiente para reciclagem; c) construir praça para 
leitura e jogos com material reciclado; e d) arborização.

Essa pergunta busca investigar qual estrutura entre horta, recipientes para 
reciclagem, praça e arborização os alunos gostariam de ter na escola para ajudar 
ao meio ambiente.

Quadro 5 – Respostas sobre estrutura que os alunos gostariam 
de ter na escola para ajudar ao meio ambiente

Situação Antes da  
sensibilização Após a sensibilização

Séries 6º ano 9º ano 6º ano 9º ano
Horta escolar 45% 20% 65% 50%

Recipiente para reciclagem 10% 20% 10% 15%

Construção de praça para leitura e jogos 
com material reciclado 35% 40% 15% 15%

Arborização 10% 20% 10% 20%
Fonte: Nossos dados

Ao examinar o Quadro 5, antes da sensibilização visualiza-se que ambas 
as turmas (acima de 20%) gostariam de implantar hortas, devido às hortaliças 
decorarem o ambiente, preservando o verde. Outro ponto que chamou atenção 
em ambas foi que mais de 30% desejariam a construção de praça para leitura e 
jogos com material reciclado, para sentarem nos bancos e realizarem leituras de 
livros na hora do intervalo e nos fins de semana.

Após a sensibilização, os discentes mudaram de opinião. Em ambas as 
turmas (acima de 50%) relataram que gostariam da implantação da horta 
escolar, porque estas, além de ajudarem a tornar a paisagem escolar bonita e 
mais agradável, auxiliariam na incrementação da merenda escolar, tornando-a 
mais saudável.
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Considerações finais
Com este trabalho, pode-se averiguar que os alunos reconheceram que a 

horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita 
o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental 
e alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada e auxiliando no 
processo de ensino-aprendizagem, estreitando relações por meio da promoção 
do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos (MORGADO, 
2008, p. 6).

Outro ponto observado foi que os educandos, antes da sensibilização, res-
ponderam não possuir horta em casa, devido à pouca importância que se dava às 
hortas e seus benefícios para a saúde e a melhoria da qualidade de vida, mediante 
as facilidades encontradas hoje com os produtos industrializados comprados nos 
supermercados. Após a sensibilização, essa realidade mudou, pois destacou-se que 
as turmas analisadas passaram a plantar hortas, porque perceberam ser agentes 
de transformação do meio, parte integrante da natureza e que devem contribuir 
na produção do seu próprio alimento.

Ao mesmo tempo em que eles tiveram essa percepção de ser agentes de 
modificação do meio no qual estão inseridos, adquiriram conhecimentos relevantes 
quanto aos componentes necessários para cultivar as plantas e hortaliças.

Outro dado que merece destaque após a sensibilização é que todos os envol-
vidos na pesquisa conhecem e comem alguma verdura. Diante desses dados, cons-
tata-se que eles passaram a ter ciência da importância do consumo de verduras, 
devido a estas fornecerem nutrientes necessários para a saúde do corpo e serem 
uma alternativa de alimentação saudável e de ausência de obesidade, resultante 
de doenças crônicas como a hipertensão e a diabetes.

Destaca-se também que este trabalho fez com que se resgatasse a cultura 
de hortas em comunidades pelos alunos, cuja maioria reside em zona rural 
do município de Ruy Barbosa, sendo este um lugar apropriado para o cultivo 
devido aos açudes, que disponibilizam água com mais facilidade na época do 
inverno.
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Capítulo 4  
Caracterização ambiental do rio Potengi, situado 
no município de São Paulo do Potengi/RN, como 
ferramenta para educação ambiental na escola

Silenildo Rafael Lopes 
Juliana Rayssa Silva Costa

Introdução

Os rios são exemplos claros do permanente processo de socialização da 
natureza. Historicamente, as grandes civilizações do passado, assim como as 
sociedades do presente, serviram-se dos rios e mares para sobrevivência e pros-
peridade. Portanto, a história da humanidade está associada diretamente aos 
recursos que eles oferecem. E, quando analisados sob a perspectiva antropológica, 
os rios são uma extensão das pessoas, da forma como elas vivem e se relacionam 
(TREVISOL; FILIPINI; BARATIERI, 2010).

Com o passar do tempo, os ambientes fluviais localizados nas cidades, prin-
cipalmente de países em desenvolvimento, se configuram entre os espaços mais 
degradados, desvalorizados ou negados pela própria sociedade, consequência de 
mudanças nas quais os rios deixaram de ser ambientes atrativos para se tornarem 
receptáculos dos excrementos da sociedade (ALMEIDA, 2010).

Por pequena que seja uma comunidade, ela sempre necessita de água para 
sua sobrevivência. No entanto, o crescimento sem planejamento dessas populações 
causa graves problemas socioambientais, com os quais, apesar de muitos esforços, 
é praticamente impossível evitar a contaminação dos recursos hídricos (LOPES; 
ESPÍNOLA, 2008). Atualmente, quase todos os mananciais sofrem consequências 
impostas pelo homem, posto que nenhum recurso natural, com exceção talvez 
do ar, apresenta tantos usos legítimos quanto a água, que pode ser englobada 
em grandes grupos: abastecimento público e industrial; atividades agropastoris, 
incluindo a irrigação e a dessedentação de animais; preservação da fauna e da 
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flora aquáticas; recreação; geração de energia elétrica; navegação; e diluição e 
transporte de poluentes (PHILIPPI JUNIOR; PELICIONI, 2005).

O rio Potengi, situado no município de São Paulo do Potengi/RN, também 
vem sofrendo interferências antrópicas. Atualmente, destacam-se problemas 
como o lançamento in natura de esgotos domésticos, devastação da mata ciliar, 
assoreamento, descarte de resíduos sólidos e uso e ocupação irregular do solo. 
Além disso, a degradação ambiental é acentuada pelo uso indiscriminado de seus 
recursos naturais, sem que sejam observadas as técnicas corretas de manejo 
e conservação do solo e o gerenciamento dos recursos hídricos disponíveis 
(BRASIL, 2010).

Visualizando esse cenário, tem-se observado a crescente necessidade da 
realização de avaliação e monitoramento das alterações ambientais e seus efeitos 
sobre os recursos hídricos, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de 
metodologias usadas como instrumento de medição da “saúde” dos ecossistemas 
aquáticos (RODRIGUES; MALAFAIA; CASTRO, 2008). Com isso, esse monitoramento 
é capaz de garantir informações para avaliação qualitativa do ambiente, podendo 
dessa forma serem planejadas ações de gestão dos recursos hídricos e educação 
ambiental (EA).

Sendo assim, é de grande importância a caracterização de concepções sobre 
o meio ambiente existente dentro de um mesmo modelo cultural, de forma a auxi-
liar a elaboração de propostas educativas e de políticas ambientais que auxiliem 
na construção de sociedades sustentáveis (HOEFFEL; SORRENTINO; MACHADO, 
2008). Contudo, uma das principais ferramentas para desenvolver na sociedade o 
senso de responsabilidade pelos problemas ambientais e pelo sentimento de que 
o homem é parte integrante da natureza é por meio da EA.

Partindo dessa premissa, Paula Júnior (2011) considera que o sentido de 
pertencimento das territorialidades hídricas contribui para a perspectiva da 
mudança da consideração do sentido, de forma que a bacia hidrográfica e a água 
tornam-se pretextos, constituindo o argumento biofísico gerador de outros 
argumentos: histórico-sociais, político-administrativos, antropológico-culturais.

Assim, segundo Cunha e Leite (2009), a EA baseia-se na promoção da sensi-
bilidade do ser humano, numa perspectiva de garantir maior participação socio-
ambiental com o objetivo de assegurar melhor qualidade de vida e a preservação 
dos recursos naturais. Na EA, não basta apenas utilizar as metodologias aplicadas 
e seus resultados, o sujeito-cidadão precisa entender a essência da crise ambiental, 
o porquê de estarmos todos à beira de um colapso. A partir da reflexão das causas 
e motivos, acontecerá, então, a sensibilização e ação pautada no entendimento 
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dessas mesmas causas e motivos e no pensamento construtivo de metodologias, 
práticas e resultados satisfatórios.

A EA é um processo longo e contínuo de uma filosofia de trabalho prin-
cipalmente participativa, em que todos, família, escola e comunidade, devem 
estar envolvidos, tendo a preocupação de transmitir conhecimentos a partir da 
discussão e avaliação feitas pelo aluno por meio da sua realidade individual e 
social na comunidade em que vive (GONÇALVES, 1999).

Para tanto, é necessário o desenvolvimento de um trabalho que leve os 
indivíduos a refletirem sobre suas ações e atitudes, analisando o seu espaço 
enquanto lugar de vivência (OLIVEIRA, 2006).

A EA constitui-se uma importante ferramenta de sensibilização para conser-
vação dos recursos naturais, proporcionando a análise, o julgamento e a reflexão 
de ações antropogênicas. Para Jacobi (2005), quando nos referimos à EA, a situamos 
num contexto mais amplo, o da educação para a cidadania, sendo configurada 
como elemento determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos.

A tomada de consciência é fator fundamental para que se possa iniciar um 
processo de EA internalizado em cada indivíduo por intermédio da ótica sobre 
o meio ambiente. Dessa forma, a EA necessita de diagnósticos participativos, 
prognósticos e busca de ações apontadas pela comunidade como prioritários em 
suas vidas (CUNHA; LEITE, 2009). Assim, necessita-se verificar a visão ambiental 
das pessoas, para poder entender como estas pensam e vivem, sendo a escola um 
dos principais espaços para o desenvolvimento de ações socioambientais.

Ribeiro e Silva (2012) consideram que os investimentos em educação e a 
democratização das informações para as pessoas as tornam capazes de contribuir 
na construção de pensamentos e atitudes sociais ambientalmente responsáveis, 
tornando-se mais compromissadas com a realidade por perceberem a importância 
que o ambiente exerce sobre elas.

Assim, os indivíduos e grupos sociais estabelecem relações afetivas com os 
lugares ou ambiente físico, sendo isso chamado de topofilia. Esses mesmos indiví-
duos podem modificar atitudes a partir de certo grau de envolvimento. Portanto, 
é necessário envolver as populações nas tomadas de decisões que tratam da gestão 
de recursos hídricos, obtendo suas opiniões e sugestões, que são indispensáveis 
para que novas informações sejam obtidas, reflexões realizadas e, posteriormente, 
sejam tomadas decisões eficazes (MAIA; GUEDES, 2011).

Um exemplo de topofilia são os trabalhos realizados no projeto Observando o 
Tietê, do Programa Rede das Águas, desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica 
desde 1991, por meio da mobilização e monitoramento da qualidade da água a 
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partir de uma metodologia desenvolvida por Branco (2004), a qual possibilita a 
avaliação dos rios por diversos parâmetros e qualifica a água em cinco níveis de 
pontuação: péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. A iniciativa é aberta à população, 
que participa por meio de grupos de monitoramento, realizam as medições e 
enviam os dados pela internet. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica 
(2015), atualmente o projeto conta com 100 grupos e 2 mil pessoas em atividade.

Diante do exposto, este artigo visa caracterizar quatro trechos do rio Potengi, 
situado no município de São Paulo do Potengi, sob o olhar de estudantes do Ensino 
Médio de escola pública do município, com base na metodologia de Branco (2004), 
com intuito de eles verificarem as condições desse rio e sensibilizá-los para a 
necessidade de conservação dos recursos hídricos.

Procedimentos metodológicos
Este estudo se realizou em trechos do rio Potengi, localizado no município 

de São Paulo do Potengi/RN, em quatro pontos diferentes do rio e nomeados 
para esta pesquisa como P1 (Ponto 1), P2 (Ponto 2), P3 (Ponto 3) e P4 (Ponto 4). Ao 
analisá-lo, visualiza-se que a sua natureza é aplicada, pois permitiu a investigação 
qualitativa da água em quatro trechos do rio com base no método elaborado por 
Branco (2004) e aplicação de questionários para avaliação da visão ambiental de 
30 estudantes da 2a série do Ensino Médio da Escola Estadual “Maurício Freire”. 
Esta se situa na sede do município em apreço.

A avaliação proposta por Branco (2004) se refere ao exame de alguns parâ-
metros significativos que receberão notas variando de zero a três de acordo com a 
análise de determinados critérios: cobertura vegetal, turbidez, cor, algas, espumas, 
outros corpos flutuantes, material sedimentável, cheiro e presença de peixes. O 
parâmetro para avaliação qualitativa final foi realizado de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 – Avaliação final da qualidade da água

Nº de pontos Qualidade
De 0 a 11 Péssima

De 12 a 18 Regular
De 19 a 23 Boa
De 24 a 26 Muito boa

Fonte: Branco (2004)
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No que se refere aos objetivos da pesquisa, estes são considerados como 
exploratório e descritivo. Exploratório, pois busca obter informações relacio-
nadas à caracterização ambiental em determinados trechos do rio Potengi no 
referido município, com a finalidade de sensibilização ambiental dos estudantes 
envolvidos. E descritivo pelo fato de identificar que fatores contribuem para a 
ocorrência de determinados problemas e características das áreas pesquisadas 
do rio.

Quanto à abordagem da pesquisa, esta é do tipo qualitativa, pois buscou-se 
a investigação das características de quatro trechos do rio a partir de parâmetros 
pré-estabelecidos e descrição da visão ambiental dos participantes da pesquisa. 
Ressalta-se que tais dados foram quantificados para facilitar a compreensão 
das informações.

No tocante ao método, são utilizados dois: o de pesquisa de campo, que se 
configura na aplicação de questionários, e observações dos participantes, possuindo 
caráter investigativo, visto que se dispõe a levar os estudantes a identificarem e 
compreenderem os problemas ambientais locais. Contudo, este estudo perpassou 
por três etapas, as quais serão expostas a seguir.

Etapa 1 (pré-campo): aplicação de questionários com 30 alunos da 2a 
série B (turno matutino), integrante do Programa Ensino Médio Inovador 
(Proemi) da Escola Estadual “Maurício Freire”, sobre a visão ambiental do rio 
Potengi, com perguntas fechadas para verificação dos conhecimentos prévios 
em relação ao rio.

Etapa 2 (caracterização ambiental): visita em quatro áreas determinadas 
do rio Potengi para realizar caracterização ambiental deste e preenchimento 
de planilhas com critérios de classificação da qualidade dos recursos hídricos 
“Avaliação da Qualidade da Água”, adaptada a partir da proposta de Branco 
(2004), em cada área, no mês de setembro de 2014. Os pontos analisados foram: 
a margem do rio a montante da cidade (comunidade de Curicaca) (P1), margem 
urbana da barragem Campo Grande (P2), trecho no centro urbano (bairro Novo 
Juremal) (P3) e margem a jusante (comunidade de Boa Vista) (P4), cujos locais 
são visualizados na Figura 1.
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Figura 1 – Localização das áreas de avaliação e 
caracterização ambiental pelos alunos

Fonte: Google Earth (2015)

As saídas de campo foram realizadas em dois dias. No primeiro, foram 
visitados os pontos do rio localizados na zona rural (P1 e P4) e no segundo, os 
pontos na zona urbana (P2 e P3). Durante a pesquisa de campo, os alunos foram 
levados a identificar as atividades produtivas desenvolvidas às margens do rio, 
a relação das práticas com a degradação do ambiente estudado e a existência de 
fatores de risco. Contudo, para obtenção dessas informações, a realidade local 
também foi levada em consideração.

Etapa 3 (pós-campo): para aferir a evolução da visão ambiental dos alunos 
participantes do trabalho, foi aplicado posteriormente o mesmo questionário 
do início do projeto, em dezembro de 2014, com os mesmos alunos e na escola 
mencionada anteriormente, no qual se pode confrontar os dados obtidos e, dessa 
forma, medir o nível de conhecimento adquirido ao longo da execução do projeto.

Resultados e discussão
O estudo realizado identificou diversos problemas ambientais no rio Potengi, 

principalmente quanto à qualidade da água. Dessa forma, pode-se comparar a visão 
prévia dos alunos envolvidos com os dados obtidos durante o trabalho de pesquisa.

Na tabela 2 são visualizadas respostas da primeira pergunta do questionário 
aplicado antes e após campo para averiguar sobre a participação de alguma ação 
ambiental na escola ou no município.
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Tabela 2 – Respostas sobre participação em alguma 
ação ambiental na escola ou no município

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo
Qtd. % Qtd. %

Sim 29 97 29 97
Não 1 3 1 3

Fonte: Nossos dados

Ao analisar os dados apresentados na Tabela 2, identifica-se que a maioria dos 
alunos entrevistados afirmou já ter participado de alguma atividade ambiental na 
escola, tais como mutirão de limpeza no rio Potengi (2008 a 2011), feira de ciências 
(2006 até 2014), Dia da Água (2009 até 2014) e aulas de campo (2006 até 2014).

Na Tabela 3 constam respostas da segunda pergunta do questionário aplicado 
sobre a quantidade de vezes em que houve participação dos alunos em alguma 
ação ambiental na escola ou no município.

Tabela 3 – Respostas sobre quantidade de vezes em que houve 
participação de alguma ação ambiental na escola ou no município

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo
Qtd. % Qtd. %

1 vez 10 33 7 23
2 vezes 9 30 8 27
3 vezes 3 10 6 20
4 vezes 5 17 3 10
5 vezes 3 10 1 3

Acima de 6 vezes 0 0 5 17
Fonte: Nossos dados

Ao averiguar a Tabela 3, percebe-se uma mudança nas respostas, principal-
mente os que disseram ter participado acima de seis vezes de alguma atividade 
ambiental. No pré-campo, nenhum dos 30 alunos afirmou ter participado de mais 
de seis atividades, diferindo do pós-campo, no qual cinco alunos (17%) disseram 
ter participado acima de seis vezes dessas ações. Dessa forma, a partir do trabalho 
realizado tanto em sala de aula quanto, principalmente, na pesquisa de campo, os 
alunos puderam reconhecer diversas atividades semelhantes das quais já haviam 
participado anteriormente.

Na Tabela 4 são apresentadas as respostas da terceira pergunta do ques-
tionário aplicado, a respeito do que acontece com a água depois que se utiliza.
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Tabela 4 – Respostas sobre o que acontece com a água depois que se utiliza

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtd. % Qtd. %
Destinado à estação de tratamento 4 13 5 17

Despejada a céu aberto 10 34 10 33
É reaproveitada 1 3 0 0

Não sei 15 50 15 50
Fonte: Nossos dados

Os resultados da Tabela 4 expõem que 50% dos alunos disseram não ter 
conhecimento sobre o destino da água após utilização. No pré-campo, um aluno 
(3%), acreditava que a água servida de sua casa era reutilizada de alguma maneira, 
modificando sua resposta no pós-campo, de forma que nenhum aluno considerou 
que a água seja reutilizada, havendo, portanto, mudança no entendimento do 
conceito de reutilização de água.

No que se refere ao conhecimento de que a água segue para uma estação de 
tratamento de efluentes (ETE), inicialmente 13% afirmaram que ela é destinada 
para o local, passando para 17% no pós-campo. Analisando esses dados, podemos 
entender a mudança, considerando que durante a pesquisa de campo foram 
identificados quais os locais do município lançam esgotos para o rio e as áreas 
em que são coletados e encaminhados à ETE.

Quanto aos que afirmaram que a água servida é despejada na rua, a quan-
tidade permaneceu a mesma de 10 alunos nos dois resultados, havendo apenas 
variação de 34% para 33% no pré e no pós-campo, respectivamente.

Na Tabela 5 verificam-se as respostas da quarta pergunta do questionário 
aplicado, que trata sobre as causas relacionadas aos problemas do rio Potengi no 
município de São Paulo do Potengi.

Tabela 5 – Respostas sobre as causas relacionadas aos problemas 
do rio Potengi no município de São Paulo do Potengi

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtd. % Qtd. %
Lançamento de esgotos 24 70,6 20 66,7

Retirada (desmatamento) da mata ciliar 2 5,9 1 3,3
Descarte de lixo 7 20,6 4 13,3

Agricultura 0 0 2 6,7
Pecuária 0 0 1 3,3

Construção civil 0 0 0 0
Extração de areia 0 0 0 0

Atividades ceramistas 1 2,9 2 6,7
Outro 0 0 0 0

Fonte: Nossos dados
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Ao analisar a Tabela 5, vê-se que a grande maioria dos alunos envolvidos, 
71% no pré-campo e 67% no pós-campo, acreditam que o lançamento de esgoto é o 
principal agente causador dos problemas no Potengi. A segunda causa mais citada 
foi o descarte de lixo, correspondendo a 20% no pré-campo e 13% no pós-campo.

Duas atividades que não haviam sido mencionadas durante o primeiro 
questionário foram apontadas como causa dos problemas, sendo a agricultura 
com 7% e a pecuária com 3% no segundo questionário. Houve ainda a identificação 
da atividade ceramista como sendo causadora de problemas ao ambiente: no 
pré-campo foram 3% e no pós-campo 7%, os alunos afirmaram que essa era uma 
das principais causas. As opções de extração de areia e construção civil não foram 
citadas em nenhuma das avaliações.

Na Tabela 6 são refletidos os resultados da quinta pergunta do questionário 
aplicado, na qual se analisa como a agricultura pode afetar os rios e açudes.

Tabela 6 – Respostas sobre como a agricultura pode afetar os rios e açudes

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtd. % Qtd. %
Assoreamento 0 0 2 6

Poluição por agrotóxicos e fertilizantes 21 70 20 67
Desmatamento 9 30 8 27

Fonte: Nossos dados

Ao averiguar a Tabela 6, observa-se que a agricultura pode afetar os rios e 
açudes. Dessa forma, 70% dos alunos no pré-campo e 67% no pós-campo disseram 
que essa atividade contribui com a poluição por agrotóxicos e fertilizantes. O 
desmatamento foi apontado em segundo lugar, com 30% e 27% no pré e pós-campo, 
respectivamente. Destaque para o assoreamento que durante a primeira avaliação 
não havia sido citado. Porém, na segunda avaliação, 6% dos alunos disseram que 
a agricultura causa danos ambientais nos rios por conta desse problema.

A análise e os resultados da temática sobre o desmatamento nas margens 
dos rios possui o mesmo comportamento do trabalho de Caldas e Rodrigues (2005) 
em pesquisa na bacia do rio Magu (MA), sendo considerada tal atividade de alto 
impacto para o rio. Já Oliveira et al. (2013), em pesquisa desenvolvida com estudantes 
na zona rural do município de Mandirituba-PR, determinaram os agrotóxicos e 
fertilizantes como os principais agentes causadores da poluição dos rios por meio 
das atividades agrícolas.

Na Tabela 7 observam-se as respostas da sexta pergunta dos questionários 
aplicados sobre a ocorrência de banho no rio Potengi/barragem Campo Grande.
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Tabela 7 – Respostas sobre a ocorrência de banho 
no rio Potengi/barragem Campo Grande

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtd. % Qtd. %
Sim 25 83 25 83

Não 5 17 5 17
Fonte: Nossos dados

A sexta pergunta quis saber se os alunos, alguma vez, já haviam tomado banho 
no rio Potengi/barragem Campo Grande. Nos dois questionários os resultados se 
mantiveram os mesmos, tendo 83% afirmado já terem tomado banho no Potengi, 
enquanto que 17% nunca o fizeram tomaram.

Na Tabela 8 constam respostas da sétima pergunta do questionário aplicado, 
refletindo sobre a frequência do banho no rio Potengi/barragem Campo Grande.

Tabela 8 – Respostas sobre a frequência do banho 
no rio Potengi/barragem Campo Grande

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtd. % Qtd. %
1 vez 4 16 4 16

2 vezes 3 12 3 12
3 vezes 0 0 2 8
4 vezes 2 8 2 8
5 vezes 1 4 1 4

Acima de 6 vezes 15 60 13 52
Fonte: Nossos dados

Na sétima questão o objetivo foi saber desses alunos a frequência com que 
tomaram banho no rio Potengi/barragem Campo Grande, dos quais 16% no pré e 
no pós-campo afirmaram que o banho aconteceu somente uma vez e registrou-se 
12% para os que disseram duas vezes nas duas avaliações. Os que mencionaram 
quatro e cinco vezes também mantiveram as mesmas quantidades nas duas 
avaliações, sendo 8% e 4% respectivamente.

No entanto, os que disseram três vezes passaram de 0% no pré-campo para 
8% no pós-campo, havendo diminuição no resultado dos que apontaram que o 
banho ocorreu numa frequência maior que seis vezes, caindo o resultado de 60% 
para 52% no pós-campo. Dessa forma, ocorreram mudanças nas respostas por causa 
das observações dos alunos após as atividades de campo. Verificou-se, assim, que 
alguns participantes não consideravam a barragem Campo Grande como sendo 
também o rio Potengi.
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Na Tabela 9 são analisadas as respostas da oitava pergunta do questionário 
aplicado, a respeito da ocorrência do banho no rio Potengi/barragem Campo 
Grande atualmente.

Tabela 9 – Respostas sobre a ocorrência do banho no rio 
Potengi/barragem Campo Grande atualmente

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtd. % Qtd. %
Sim 0 0 0 0
Não 30 100 30 100

Fonte: Nossos dados

Procurou-se saber na questão 8 se os alunos atualmente tomariam banho no 
rio Potengi. Nas duas avaliações, 100% dos estudantes afirmaram que não tomariam.

Na Tabela 10 visualizam-se as respostas da nona pergunta do questionário 
aplicado, sobre os motivos de não tomar banho do rio Potengi/barragem Campo Grande.

Tabela 10 – Respostas sobre os motivos de não tomar 
banho do rio Potengi/barragem Campo Grande

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtd. % Qtd. %
Poluição 25 83 24 80

Risco de doenças 2 6,8 4 13
Impróprio para contato humano 1 3,4 2 7

Banho de animais 1 3,4 0 0
Não agradável 1 3,4 0 0

Fonte: Nossos dados

Na nona pergunta, procurou-se saber quais os motivos que levaram à res-
posta negativa sobre não tomar banho no rio Potengi/barragem Campo Grande. A 
maioria, 83% no pré-campo e 80% no pós-campo, apontou a poluição como o fator 
de impedimento. O risco de contrair doenças foi o motivo para 6,8% no pré-campo, 
saltando para 13% no pós-campo, após os estudos em diversas áreas do rio. Os 
que acreditam que o ambiente é impróprio para o contato humano registraram 
3,4% na primeira avaliação e 7% na segunda. Os outros motivos, como o banho de 
animais e o local não agradável, tiveram o registro de 3,4% cada uma durante o 
pré-campo e 0% no pós-campo.

A Tabela 11 apresenta as respostas da décima pergunta do questionário 
aplicado, referente ao principal responsável pelos problemas ambientais que 
afetam o rio Potengi no município.
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Tabela 11 – Respostas sobre o principal responsável pelos 
problemas ambientais que afetam o rio Potengi no município

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtd. % Qtd. %
Governo federal 2 7 0 0

Governo estadual 4 13 2 6
Prefeitura 1 3 0 0

População do entorno 4 13 5 17
População em geral 19 64 23 77

Fonte: Nossos dados

Na décima questão, buscou-se a partir da opinião dos alunos envolvidos tomar 
conhecimento de qual seria o principal responsável pelos problemas ambientais que 
afetam o Potengi no município. Assim, 64% dos alunos no pré-campo entendiam que 
os problemas eram de responsabilidade da população em geral, passando para 77% no 
pós-campo. Os que consideravam que os responsáveis eram a população do entorno 
eram anteriormente 13%, subindo para 17% no pós-campo. Os que acreditavam ser 
responsabilidade do governo federal, do governo estadual e da prefeitura eram, 
respectivamente de 7%, 13% e 3% durante o primeiro questionário. No segundo ques-
tionário, os que mencionaram o governo federal e a prefeitura caíram para 0% cada, e 
o governo do estado, para 2%. Portanto, quando se observam os dados integrados, de 
um lado o poder público, do outro a sociedade, percebe-se que durante o pré-campo 
23% dos alunos afirmaram que a responsabilidade era do poder público e 77%, da 
população. No pós-campo, o poder público respondeu por apenas 6%, enquanto que 
94% acreditavam que os problemas no rio eram provocados pela sociedade.

Na Tabela 12 analisam-se as respostas da décima-primeira pergunta do 
questionário aplicado, sobre o menor responsável pelos problemas ambientais 
que afetam o rio Potengi no município.

Tabela 12 – Respostas sobre o menor responsável pelos problemas 
ambientais que afetam o rio Potengi no município

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtde. % Qtde. %
Governo federal 12 40 19 63

Governo estadual 2 7 0 0
Prefeitura 2 7 3 10

População do entorno 7 23 6 20
População em geral 7 23 2 7

Fonte: Nossos dados
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A questão 11 tratou sobre qual seria o menor responsável pelos problemas 
ambientais que afetam o rio. Os maiores resultados aparecem referindo-se ao 
governo federal, com 40% no pré-campo e 63% no pós-campo. Na segunda posição 
ficou a população do entorno, inicialmente com 23% e, em seguida, com 20% no 
pós-campo. A comparação dos resultados que chama atenção se refere aos que 
apontaram o governo estadual. No pré-campo, 7% dos alunos afirmaram que o 
governo do estado era o menor responsável; no pós-campo, esse número foi de 0%. 
Com a integração dos dados do poder público e da população, 54% no pré-campo 
consideravam que eram os governos federal, estadual e municipal, enquanto 
que 46% apontavam a população com menor responsabilidade na resolução dos 
problemas do rio. No pós-campo, 73% disseram que os governos seriam menos 
responsáveis e 27% responderam que seria a população.

Na Tabela 13 constam as respostas da décima-segunda pergunta do ques-
tionário aplicado, a respeito do principal responsável para resolver os problemas 
ambientais do rio Potengi no município.

Tabela 13 – Respostas sobre o principal responsável para resolver 
os problemas ambientais do rio Potengi no município

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtde. % Qtde. %
Governo federal 4 14 1 3

Governo estadual 15 50 8 27
Prefeitura 4 13 10 33

População do entorno 0 0 0 0
População em geral 7 23 11 37

Fonte: Nossos dados

A pergunta procurou saber a opinião dos participantes sobre qual é o prin-
cipal responsável para resolver os problemas ambientais do Potengi no município. 
Na primeira avaliação, 50% afirmaram que essa responsabilidade era do governo 
estadual, diminuindo para 27% na segunda avaliação. Já os que disseram que o 
responsável era a população em geral passaram de 23% na primeira avaliação 
para 37% na segunda. O governo federal foi citado inicialmente por 14%, caindo 
para 3% na avaliação seguinte. Assim, quando se observam os resultados do 
pré-campo, 77% apontaram a responsabilidade para o poder público e 23%, para a 
população em geral. No pós-campo, 63% afirmaram que o responsável era o poder 
público, enquanto que 37% acreditavam ser a população em geral. Em todas as 
duas avaliações (pré e pós-campo), nenhum aluno citou a população do entorno 
como sendo responsável para solucionar os problemas ambientais.
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Resultado parecido também foi observado por Barroso et al. (2012) em ativi-
dade semelhante, na qual os moradores afirmaram que os problemas ambientais 
do rio Timbó, município de Maracanaú/CE eram devidos à falta de educação e 
consciência ambiental, somado ao descaso dos governantes. Ainda assim, muitos 
acreditavam que o único responsável ou com obrigação para resolver os problemas 
no rio era somente do poder público.

Na Tabela 14 apresentam-se as respostas da décima-terceira pergunta do 
questionário aplicado, em que se analisa o senso de responsabilidade dos alunos 
pelos problemas ambientais no rio Potengi.

Tabela 14 – Respostas sobre o senso de responsabilidade 
pelos problemas ambientais no rio Potengi

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtde. % Qtde. %
Sim 24 80 23 77
Não 6 20 7 23

Fonte: Nossos dados

A pergunta 13 procurou saber se os alunos acreditavam ser responsáveis 
pelos problemas ambientais no rio. No pré-campo, 80% assumiam ter responsa-
bilidade, e 77% no pós-campo.

A Tabela 15 mostra as respostas da décima-quarta pergunta do questionário 
aplicado, sobre o motivo pelo qual os alunos não se acham responsáveis pelos 
problemas ambientais no rio Potengi.

Tabela 15 – Respostas sobre o motivo que o aluno não se acha 
responsável pelos problemas ambientais no rio Potengi

Alternativas
Resposta pré-campo Resposta pós-campo

Qtde. % Qtde. %
Não polui o rio 4 67 7 100

Não mora próximo ao rio 1 16,5 0 0
Não tem culpa de os esgo-

tos desaguarem no rio 1 16,5 0 0

Fonte: Nossos dados

Na última questão, indagou-se por qual motivo o aluno não se acha respon-
sável pelos problemas ambientais no Potengi, e 67% responderam que não tinham 
a responsabilidade porque não poluíam o rio e 16,5% pois não moram próximo e 
por não lançarem esgotos ali. Já no pós-campo, os alunos responderam em sua 
totalidade que não se sentiam responsáveis, pois não poluíam o Potengi.

Assim, para que se possam buscar alternativas para sanar os problemas 
no rio, é necessário o incentivo e apoio das instituições locais, promovendo o 



Capítulo 4 – Caracterização ambiental do rio Potengi como ferramenta para educação ambiental na escola

93

surgimento de reflexões e, possivelmente, de mudanças de comportamento, seja 
na escola ou na comunidade.

No Quadro 1 são expostas características do rio Potengi por meio das con-
cepções dos alunos e averiguadas in loco por parâmetros sugeridos na metodologia 
desenvolvida por Branco (2004).

Quadro 1 – Respostas dos critérios de classificação 
da qualidade do rio Potengi/RN

Parâmetro Situação Qualidade Local dos dados

Cobertura 
vegetal

Vegetação arbustiva e arbórea 3 Curicaca, Margem urbana 
e Novo Juremal

Vegetação herbácea 1 Boa Vista

Turbidez

Alta (vê-se o fundo até 30 cm de pro-
fundidade) 1

Margem urbana e
Boa Vista

Muito alta (como caldo de cana) 0
Curicaca e
Novo Juremal

Cor

Baixa (levemente esverdeada) 2
Margem urbana e
Boa Vista

Alta (cor de chá forte) 1 Curicaca
Muito forte (cor de Coca-Cola ou outra 
cor) 0 Novo Juremal

Algas
(cor verde)

Média (como caldo de cana) 1 Curicaca, Margem urbana 
e Boa Vista

Muito verde (como sopa de ervilha) 0 Novo Juremal
Espumas Ausente 3 Todos locais estudados

Outros corpos 
flutuantes

Ausente 3 Curicaca e Boa Vista
Baixa (poucos) 2 Margem urbana
Alta (muitos corpos flutuando) 1 Novo Juremal

Material 
sedimentável
(em um copo 
após 1 hora)

Baixa (cobre o fundo do copo) 2 Curicaca e Margem urbana

Alta (de 0,5 a 1 cm) 1 Novo Juremal e Boa Vista

Cheiro
Fraco (leve cheiro de mofo ou inde-
finido) 2 Curicaca, Margem urbana 

e Boa Vista
Forte (forte cheiro de ovos podres) 0 Novo Juremal

Peixes

Muitos (e/ou peixes grandes) 3 Margem urbana
Normal – com peixes diversos 2 Curicaca
Poucos (cardumes localizados de peixes 
pequenos) 1 Novo Juremal e Boa Vista

Fonte: Branco (2004)
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Na Tabela 16 são apresentados os locais pesquisados e suas respectivas 
classificações de acordo com os parâmetros pré-definidos para a observação da 
qualidade da água.

Tabela 16 – Total dos parâmetros analisados e classificação 
da qualidade da água no rio Potengi

Qtde. de 
parâmetros

Qtde. de 
situações

Qtde. de
pontos

Locais dos
dados Classificação

9 20 situações

19 pontos Margem urbana Boa
17 pontos Curicaca Regular
15 pontos Boa Vista Regular
9 pontos Novo Juremal Péssima

Fonte: Nossos dados

Ao analisar o Quadro 1 e a Tabela 16, visualizam-se que, entre os quatro 
trechos analisados, o mais degradado se encontra no bairro Novo Juremal, situado 
a 5°53’35.51” de latitude sul e 35°45’39.14” de longitude oeste (entre o centro da 
cidade e o bairro Novo Juremal), avaliado como péssimo (9 pontos).

Neste, a cobertura vegetal possui porte arbóreo, mas a turbidez da água é 
muito alta devido à maior composição de lama no leito, alta quantidade de material 
sedimentável e outros corpos flutuantes na água.

Quanto à cor da água observada nesse trecho, ela foi de tonalidade muito forte 
(bastante verde), podendo ser visualizada na Figura 2, devido à grande quantidade 
de algas proliferadas pelo excesso de nutrientes dos esgotos. Assim, quando o corpo 
d’água recebe cargas orgânicas que ultrapassam o limite imposto pelo seu potencial 
de autodepuração, o excesso de nutrientes acarreta no estabelecimento de condições 
estressantes para a comunidade biótica, podendo causar redução na diversidade de 
peixes e ocorrência de florações de algas que, quando proliferadas intensamente, 
podem ser responsáveis pela diminuição de oxigênio da água (desoxigenação) e, 
eventualmente, pela produção de toxinas nocivas (TALAMONI; RUIZ, 1995).

De acordo com Costa et al. (2006), a coloração verde da água é típica de 
florações de cianobactérias, formadas pela proliferação excessiva desses micror-
ganismos. Essas florações se configuram como uma das sérias consequências da 
eutrofização por causarem grandes impactos ambientais, sociais e econômicos, dos 
quais os principais efeitos podem ser observados na água por meio da alteração 
de sua cor, sabor e odor.

Outro componente que pode ser utilizado como bioindicador é a presença 
de determinas espécies de macrófitas aquáticas que, segundo Esteves (1998), 
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ocorre devido a dois fatores principais: falta de predadores e aumento do nível de 
eutrofização do ambiente (aumento da oferta de fosfato e compostos nitrogenados). 
Assim, as macrófitas aquáticas mais frequentemente associadas a problemas de 
superpopulação são: Eichhornia crassipes, Salvínia molesta, Elodea canadensis, Pistia 
stratiotes e Ceratophyllum demersum. Dessa forma, verificou-se na área a presença de 
Eichhornia crassipes (aguapé), Pistia stratiotes (alface-d’água) e Juncus effuses (junco). 
Tais características são provenientes de grande quantidade de esgotos in natura 
que são lançados no local, derivados de ligações clandestinas de residências e de 
supermercado localizado nas proximidades.

Figura 2 – Eutrofização do rio Potengi no trecho 
localizado no bairro Novo Juremal

Fonte: Lopes (2014)

Este tipo de situação faz com que ocorra forte odor no local, comparando-se 
com o cheiro de ovos podres, outra característica provocada pela decomposição da 
matéria orgânica e que representa perigo à biodiversidade, o que foi comprovado com 
a observação de poucos peixes pequenos. Ressalta-se que nas proximidades do rio 
ainda são desenvolvidas atividades como agricultura, pecuária e atividades ceramistas.

O segundo trecho mais degradado é a área do rio na comunidade rural de 
Boa Vista, distante sete quilômetros da sede do município, situada a 5°53’17.67” 
de latitude sul e 35°43’58.43” de longitude oeste, classificado como regular (15 
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pontos). A área exibe somente vegetação rasteira e a água apresenta alto nível de 
turbidez, provocada pela presença de grande quantidade de sedimentos. A cor 
observada foi levemente esverdeada, como caldo de cana, resultado da presença 
de algas. A presença de peixes verificada no local foi de poucos cardumes com 
peixes pequenos.

Constatou-se ainda a presença de cacimbas escavadas no leito do rio e a 
presença de macrófitas aquáticas como o Juncus effuses (junco) e Pistia stratiotes 
(alface-d’água). Essas cacimbas são aprofundadas por causa da seca e a água 
utilizada para dessedentação animal e irrigação de capim, sendo vista na Figura 
3. Nas proximidades são desenvolvidas atividades como a agricultura e a pecuária 
e as áreas são ocupadas por casas, fazendas, campos e pastos.

Figura 3 – Observação, coleta de água e plantação de capim à 
margem do rio Potengi no trecho na Comunidade de Boa Vista

Fonte: Lopes (2014)

O terceiro trecho mais degradado é o da barragem Campo Grande, situado na 
comunidade rural de Curicaca, distando seis quilômetros da sede do município e 
situada a 5°53’33.03” de latitude sul e 35°47’44.59” de longitude oeste, considerada como 
regular (17 pontos) e terceira área mais degradada entre as analisadas, sendo esta 
visualizada na Figura 4. O local apresenta vegetação arbórea em determinadas áreas, 
mas a turbidez da água é considerada muito alta, exibindo alta coloração, fraco odor 
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e baixo nível de material sedimentável, fato que se deve à diminuição da mata ciliar 
e pelo leito apresentar maior percentual de limo/lama. Verificou-se a normalidade 
quanto à presença de peixes no ecossistema. No entanto, nas proximidades do rio 
existem casas, fazendas, matas, campos e pastos, em que os ribeirinhos desenvolvem 
diversas atividades, como a agricultura, a pesca, a piscicultura, a horticultura e a 
fruticultura irrigada. Segundo os produtores, as hortaliças produzidas são comer-
cializadas em supermercados, feira livre e escolas da cidade e região.

Figura 4 – Visão da margem do rio Potengi, próximo 
à barragem na comunidade de Curicaca

Fonte: Lopes (2014)

O trecho menos degradado dentre os analisados é o da barragem Campo 
Grande (a margem da zona urbana), localizada no bairro Santos Dumont, 
situada a 5°53’39.05” de latitude sul e 35°46’12.75” de longitude oeste, sendo 
averiguada na Figura 5, pois foi a que obteve melhor avaliação, considerada 
boa (19 pontos).

De acordo com o Plano Diretor Municipal (Lei no 674, de 6 de dezembro de 
2007), esta constitui a Zona de Proteção Ambiental (ZPA) II. Assim, as atividades 
produtivas que se desenvolvem no local são de proporções limitadas, restringin-
do-se em maior parte ao turismo e a à pesca (SÃO PAULO DO POTENGI, 2007). Dessa 
forma, mesmo havendo lançamento de efluentes domésticos, a água da barragem 
foi considerada menos poluída.
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Figura 5 – Paisagem da barragem Campo Grande, 
situada no município em estudo

Fonte: Lopes (2014)

O trecho apresenta vegetação de porte arbóreo em quantidade reduzida e 
o leito do rio maior com concentração de areia/grãos. A turbidez da água é muito 
elevada, ocasionada pelos sedimentos, assim como a presença de outros corpos 
flutuantes, e o cheiro percebido foi considerado fraco, como leve cheiro de mofo. 
No entanto, foi apontada a existência de muitos peixes.

Identificou-se o lançamento de descargas de esgotos no local, ocorrendo 
principalmente por estar localizado dentro da zona urbana e a maioria das casas 
nas proximidades não possuírem coleta de esgoto. O trecho, apesar de receber 
efluentes sem tratamento, dispõe de grande quantidade de água, ocorrendo maior 
dissolvência do esgoto.

Na barragem, desenvolvem-se diversas atividades. Entre elas se destacam a 
agricultura e a pecuária em pequenas proporções, a pesca artesanal, a piscicultura em 
tanques-rede, a horticultura e o turismo. A maior parte das hortaliças produzidas é 
comercializada pelos produtores na feira livre e para programas da merenda escolar.

Portanto, a partir dos dados obtidos durante as avaliações nas áreas pesqui-
sadas, pode-se determinar uma ordem de classificação do ambiente com melhor 
qualidade para o de pior qualidade: margem urbana da Barragem Campo Grande 
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(avaliação boa), margem da barragem na comunidade rural de Curicaca e leito 
do rio na comunidade rural de Boa Vista (avaliação regular) e margem do rio no 
bairro Novo Juremal (avaliação péssima).

Dessa forma, nota-se que as áreas com pior qualidade, Boa Vista e Novo 
Juremal, são justamente as que apresentam um maior desenvolvimento de ativi-
dades antrópicas em suas proximidades, o que acarreta o surgimento de diversos 
problemas ambientais identificados no trabalho de campo.

Conclusões
A caracterização ambiental sobre os trechos analisados evidenciou que 

diversos problemas existentes ao longo do rio tornaram-se comuns ao longo do 
tempo, ao ponto de os alunos e a maioria da população não se atentarem a eles, 
podendo afetar gravemente a sensibilização ambiental com relação a esse quadro.

Por meio deste estudo, os alunos puderam conhecer a situação das quatro 
áreas pesquisadas. A primeira é Novo Juremal, onde a qualidade da água é péssima 
por receber maior descarga de efluentes e abrigar atividades produtivas sem con-
trole de quantidade e qualidade. A barragem Campo Grande (próximo a Curicaca) 
e Boa Vista são regulares, podendo ser verificadas atividades produtivas mais 
extensas como o plantio de hortaliças, a agricultura e a pecuária. Na Barragem 
Campo Grande (meados a margem urbana) a qualidade é boa, pois não apresenta 
atividades extensas (agricultura e pecuária) como nos outros locais analisados, 
destacando-se na área o turismo e a pesca.

Visualizou-se também que as principais fontes de poluição do rio Potengi 
são: lançamento de esgotos sem tratamento, diminuição e ausência da mata ciliar 
e desenvolvimento de atividades econômicas sem a devida atenção e autorização 
dos órgãos ambientais competentes.

Desse modo, faz-se necessária a tomada urgente de decisões do poder público, 
por meio de ações de curto e médio prazo, como estudos de impactos ambientais, 
licenciamento de atividades, remoção de barramentos no leito do rio, coleta e 
tratamento dos esgotos, orientação e sensibilização ambiental, principalmente 
das comunidades ribeirinhas.

Ao realizar este estudo, percebeu-se a extrema importância de desenvolver 
atividades de EA, seja diretamente em espaços formais, como na escola, ou em 
espaços informais, como na comunidade. Esta se faz necessária pois é uma estra-
tégia importante e indispensável no envolvimento das pessoas com os problemas 
que afetam diretamente ou indiretamente os locais em que vivem, para haver a 
sensibilização ambiental e participação ativa da sociedade.
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Os estudantes envolvidos na atividade, assim como a população, precisam 
voltar a ter o sentimento de pertencimento do rio, para que enxerguem a sua 
responsabilidade perante os problemas e na implementação de ações para mini-
mizá-los ou extingui-los.
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Capítulo 5  
A educação ambiental como ferramenta 

pedagógica para reutilização e 
transformação do lixo em brinquedos

Vanessa Cristina da S. Ribeiro Firmino 
Maria Luisa Quinino de Medeiros

Introdução
Desde a antiguidade, a Terra vem enfrentando alguns problemas ambientais, 

mas nas últimas décadas tem demonstrado sinais mais evidentes de sua degra-
dação. Uma das principais causas seria o fato de a sociedade moderna se apoiar 
no princípio de produção e consumo, no acúmulo de materiais e na apropriação 
da tecnologia, o que tem gerado crises socioambientais. Com a era industrial, 
houve uma mudança no perfil do consumidor, o que aumentou a produção de 
lixo derivado da compra desmedida de novos produtos. Como consequência, a 
economia de mercado cria falsas necessidades, incita o consumidor à compra 
de produtos supérfluos ou à troca constante do que antes era considerado bem 
durável (OLIVEIRA; MELO; VLACH, 2005).

Durante muito tempo, não se pensava no esgotamento dos recursos naturais, 
mas atualmente essa vontade de superexploração da Terra nos fez sentir, nos 
últimos anos, os limites do planeta, de seus recursos não renováveis e a percepção 
do mundo finito, chegando à conclusão de que um planeta finito não suporta um 
projeto infinito (BOFF, 2012).

A alarmante crise ambiental sugere uma nova relação entre sociedade e 
natureza, propondo o desenvolvimento sustentável como uma nova forma de 
lidar com os recursos naturais, já que aquele é definido, de forma clássica, desde 
o relatório de Brundland, como aquele que satisfaz as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias 
necessidades.
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A educação pode ser uma peça chave nas mudanças de atitudes do 
indivíduo nas suas relações com o meio ambiente. Além de ter a função de 
informar, tem, sobretudo, a função de formar cidadãos conscientes, capazes 
de intervir no mundo.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de meio ambiente e 
saúde (BRASIL, 1997, p. 22), “evidentemente, a educação sozinha não é suficiente 
para mudar os rumos do planeta, mas certamente é condição necessária para 
tanto”. Logo, ela tem como finalidade promover valores como o respeito e o 
cuidado com o meio ambiente, os quais podem ser traduzidos em padrões 
de comportamento e ações voltados para a construção de uma sociedade 
sustentável.

Com isso, torna-se evidente a importância de se educar cidadãos cons-
cientes de seu papel no meio ambiente, para que venham a agir de modo 
responsável, conservando o ambiente saudável no presente e para o futuro.

Sabe-se que o lixo é um dos principais poluentes do nosso ambiente, 
pois todos precisam consumir, só não sabem o que fazer com os resíduos que 
produzem enquanto a produção destes aumenta diariamente. Dados da Pesquisa 
Nacional do Saneamento Básico associados com dados do censo populacional 
indicam que, em média, cada habitante do Brasil produz aproximadamente 
1,5 kg de lixo por dia (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2010). De acordo com Silva (2007, p. 11), “o lixo é um elemento presente na vida 
de qualquer pessoa, sendo um ótimo tema a ser trabalhado com os alunos, de 
forma interdisciplinar, objetivando a conscientização e a mudança de atitudes 
dentro e fora da sala de aula”.

Para tanto, faz-se necessário criar meios que levem a sociedade à reflexão 
em relação à conservação do meio ambiente. A coleta seletiva e a reutilização 
são alguns desses meios, pois, por intermédio delas, recuperam-se matérias-
-primas, reutilizando-as e transformando-as em novos materiais.

Assim sendo, torna-se imprescindível o uso de ações que venham con-
frontar tal realidade, de modo que tenhamos um ambiente mais saudável. Daí 
surge a educação ambiental como instrumento fundamental para difundir 
práticas e ações, permitindo, assim, mudanças de comportamentos e atitudes 
nas pessoas, que hoje visam apenas ao consumo desenfreado.

Para Guimarães (2004, p. 38), “a educação ambiental é uma prática 
pedagógica. Essa prática não se realiza sozinha, mas nas relações do ambiente 
escolar, na interação entre diferentes autores”. Sendo assim, ela é uma prática 
que necessita da interação mútua entre aluno e professor, bem como de todos 
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que fazem parte do contexto escolar, na construção do conhecimento e da 
responsabilidade de conservação do meio ambiente como um todo. Os alunos 
precisam saber da importância de cuidar do ambiente e os professores precisam 
conduzir esses alunos para essa prática. 

Para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em relação à 
Educação Ambiental, “idéia que se destaca é a de uma educação para resolução 
de problemas, a partir de bases filosóficas do holismo e da sustentabilidade” 
(SÃO PAULO, 1999, p. 3). Sendo a meta dessa educação a resolução de problemas 
de modo global, permanente, de forma a creditar aprimoramento nas soluções.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Educação Nacional (LDBEN) 
(BRASIL, 1996) consta que a consciência ambiental deve estar incluída na 
formação do educando e está entre os temas transversais. Já de acordo com 
a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999) em seu art. 2º, a 
educação ambiental deve “estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”, 
O art. 3º trata sobre os direitos de todos à educação ambiental, sendo que no 
inciso II discorre que cabe “às instituições educativas, promover a educação 
ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem”.

Nesse contexto, entra a educação ambiental com a difícil tarefa de reverter 
o pensamento ainda corrente, com o intuito de ensinar às atuais e próximas 
gerações a importância do meio ambiente para a melhoria da qualidade de vida. 
Assim sendo, seu papel é fundamental para trabalhar valores nas crianças. 
Uma boa opção para se começar é implantá-la na Educação Infantil. Seguindo 
a tradição popular, que diz serem as crianças o futuro do país, não se pode 
deixar de investir nelas.

Trabalhando desde cedo com as crianças no sentido de possibilitar uma mudança 
de atitudes e conceitos. É muito mais fácil educar uma criança, que possui 
em construção vários valores e, muitas vezes busca uma base para podê-los 
desenvolver, do que educar um adulto que já possui vários valores e conceitos 
formados e estabelecidos. (SANTOS, 2010, p. 82)

O envolvimento das crianças em temas ambientais possibilita um conhe-
cimento mais claro sobre a situação atual do planeta, estimulando sua preocu-
pação com o meio ambiente e facilitando a execução de ações que podem fazer 
a diferença. Também traz muitos benefícios para a escola, pois a confecção 
de brinquedos com materiais destinados ao lixão irá auxiliar no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças, oportunizando o contato com 
diversos materiais, de vários tamanhos, cores e formas, além de sensibilizar 
alunos e familiares quanto à necessidade de conservação do meio ambiente, 
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a qual pode ocorrer por meio da reutilização. A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, em seu art. 3º, 
inciso XVIII, define reutilização como sendo:

processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, 
física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e, se 
couber, do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) e do Suasa (Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária). (BRASIL, 2010 p. 2)

De acordo com Weiss (1989, p. 29), “através do brinquedo, a criança 
inicia sua integração social: aprende a conviver com os outros, a situar-se 
frente ao mundo que a cerca”. O processo, que se inicia em sala de aula, pode 
se estender para a comunidade em que a criança está inserida: “A ideia do 
reaproveitamento de materiais descartáveis chega ao conhecimento da famí-
lia, pela criança” (WEISS, 1989, p. 110). Além disso, os brinquedos que usam 
materiais reutilizáveis em sua construção (WEISS, 1989, p. 27) possuem uma 
importante função: estimular o pensamento criativo e o desenvolvimento 
social e emocional da criança.

Por ser o lixo um dos maiores problemas que afetam o meio ambiente, 
foi desenvolvido um projeto na Escola Municipal “Professora Irene Dantas da 
Silva” (EMPIDS), em Barcelona/RN, com o objetivo de sensibilizar as crianças 
a respeito da conservação ambiental por meio da transformação de materiais 
reutilizáveis em brinquedos.

O processo de seleção e reutilização de materiais visa promover a sensibi-
lização das crianças para a sua responsabilidade em relação ao meio ambiente, 
provocando mudanças adequadas para a melhoria da qualidade de vida, assim 
como diminuir os impactos ambientais negativos decorrentes da geração de 
lixo e, ao mesmo tempo, resgatar antigas tradições, como a produção do seu 
próprio brinquedo a partir de materiais usados no dia a dia.

Procedimentos metodológicos
O local da execução do projeto foi a EMPIDS, situada no município de 

Barcelona/RN, com a modalidade de ensino infantil, em uma turma de alfa-
betização com 15 crianças de cinco a seis anos de idade.

Barcelona é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte 
(Figura1), região Nordeste do Brasil, com área territorial de 153 km², locali-
zado na região do Potengi, mesorregião do Agreste Potiguar, na microrregião 
Borborema Potiguar e ecorregião da Caatinga, com uma população de 3.957 
habitantes e um clima semiárido quente, com chuvas escassas e irregulares.
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Figura 1 – Localização do município de Barcelona 
no estado do Rio Grande do Norte

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018)

A EMPIDS foi fundada no ano de 1996 pela portaria nº 39, e recebeu esse nome 
em homenagem a uma antiga professora (in memorian) que atuou no município.

A escola surgiu da necessidade de se ter a Educação Infantil no município, 
para atender a grande demanda de alunos nessa área. A citada instituição desti-
na-se a receber crianças de dois a seis anos, distribuídas nos turnos matutino e 
vespertino, nos níveis Maternal, jardim I, jardim II e alfabetização.

Possui uma área de 40 m², é de pequeno porte e funciona em prédio próprio, 
tem iluminação elétrica e abastecimento de água e está localizada em um bairro 
simples; este tem água encanada, é bem arborizado e tem ruas pavimentadas. 
Funcionando com êxito, a escola tem desenvolvido um trabalho responsável, 
buscando um desenvolvimento integral de todos os alunos.

O projeto em apreço foi conduzido a partir do método participante, no qual 
professores e crianças participaram de forma ativa na sua execução. Diante disso, 
a pesquisa foi caracterizada como uma pesquisa-ação, já que o pesquisador não 
assistiu apenas aos fatos que ocorreram, mas também participou deles de modo 
cooperativo. Segundo Thiollent (1986, p. 14):

Pesquisa Ação é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 
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no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

O trabalho se iniciou a partir de uma reunião com gestores, educadores e 
pais, quando foi apresentado o projeto, sua importância e contribuições para a 
aprendizagem dos alunos.

Na semana seguinte, foi realizada uma palestra com os professores, visando 
à reflexão a respeito da conservação ambiental e da reutilização do lixo. Logo em 
seguida, aconteceu uma oficina para a construção de brinquedos com materiais 
reutilizáveis, na qual os professores participaram ativamente e com entusiasmo 
das atividades propostas.

Dando continuidade, o projeto foi apresentado às crianças em uma roda 
de conversa por meio de contação de histórias sobre o meio ambiente. Logo após 
foi aplicado o questionário inicial, com o intuito de investigar seu conhecimento 
prévio acerca do assunto.

Posteriormente, foram apresentados aos educandos vídeos expositivos, 
educativos e animados, com os quais eles se familiarizaram e se interessaram 
pelo tema proposto no projeto, como também pela construção de brinquedos com 
materiais reutilizáveis. Também foram realizadas atividades lúdicas de leitura e 
escrita, desenho, pintura, recorte e colagem, elaboração de cartazes, contação de 
histórias sobre conservação ambiental, brincadeiras e jogos, todos relacionados 
ao assunto em questão.

Em seguida, foram realizadas duas palestras para os educandos, uma com o 
tema de “Coleta seletiva” e outra sobre “Brinquedos com materiais reutilizados”, 
visando sensibilizá-los acerca da necessidade de conservar o meio ambiente e 
expor as possibilidades de transformar o material reutilizável em brinquedos. 
Foi iniciada, em seguida, a coleta seletiva, com a seleção de materiais trazidos de 
casa pelos alunos, para que o trabalho também envolvesse a família.

As crianças, com a ajuda dos professores, separaram os resíduos em caixas 
específicas de coleta seletiva, identificadas pelas cores azul (papel), vermelho 
(plástico) amarelo (metal) e verde (vidro). Logo em seguida, selecionaram o material 
reutilizável e iniciaram a sua transformação em brinquedos.

Na culminância do projeto, foi realizada uma exposição dos brinquedos 
construídos pelos alunos, aberta à comunidade escolar.

A avaliação com os alunos se deu de forma contínua por meio da observação, 
como também por dois questionários, um em forma de desenhos (Apêndice A) e outro 
com perguntas fechadas (Apêndice B), ambos aplicados antes e depois da sensibilização. 
A Figura 2 mostra detalhadamente as etapas desenvolvidas neste projeto.
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Figura 2 – Organograma apresentando as etapas de desenvolvimento do projeto
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Fonte: Nossos dados

Resultados e discussão
Diante do fato de que está aumentando o consumo de bens e, consequen-

temente, o descarte de resíduos, vem sendo consensual a constatação de que é 
preciso minimizar o seu montante. O trabalho educacional é um dos mais urgentes 
e necessários meios para reverter essa situação.

Sendo a escola um espaço privilegiado de informação, construção e pro-
dução de conhecimento, desenvolvimento da criatividade e possibilidades de 
aprendizagens diversas, é nesse ambiente que temos a oportunidade de exercer 
um papel significativo na modificação de valores e condutas ambientais, de forma 
contextualizada, crítica e responsável (REIGOTA, 1998).

Após a execução do projeto, foi possível analisar a eficiência das atividades 
desenvolvidas na área da educação ambiental, embora se saiba que, para haver uma 
mudança mais profunda e reflexiva de hábitos e de comportamentos, um projeto 
como esse requer muito mais tempo para ser desenvolvido. Segundo Lunardi e 
Lunardi (2008, p. 198), “projetos de curto prazo são essenciais para a implementação 
da responsabilidade ambiental, mas não são suficientes para alcançar muitos dos 
objetivos descritos na Política Nacional de Educação Ambiental”. Por isso, faz-se 
necessário que projetos relacionados à educação ambiental sejam realizados 
durante todo o ano letivo, para que professores e alunos possam agir de forma 
responsável diante do ambiente em que vivem.
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Questionários
Na aplicação do questionário de sondagem (abordagem inicial) (Apêndice 

A), as crianças observaram as imagens e pintaram a que achavam ser a correta. Na 
primeira pergunta, “O que é poluição?”, 60% dos alunos atenderam às expectativas 
(Gráfico 1), ou seja, pintaram a alternativa A.

Gráfico 1 – Respostas dos alunos sobre o que é poluição
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Fonte: Nossos dados

Na questão 2, perguntou-se “O que é reutilizar?”. Os resultados obtidos 
revelaram que apenas 26,6% responderam corretamente e, consequentemente, 
73,4% pintaram a imagem errada (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Respostas dos alunos sobre o que é reutilizar
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Fonte: Nossos dados

Na sequência, na questão 3, os alunos foram questionados a respeito de como 
podemos cuidar do meio ambiente, e 80% atenderam às expectativas, pintando 
a alternativa B (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Respostas dos alunos sobre como podemos cuidar do ambiente
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Fonte: Nossos dados

Questionou-se também sobre o que destrói o meio ambiente, e 73,3% das 
crianças atenderam às expectativas, ou seja, pintaram a imagem correta (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Respostas dos alunos sobre o que destrói o meio ambiente
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Fonte: Nossos dados

Após as diversas atividades de sensibilização, já descritas no percurso meto-
dológico, foi aplicado o questionário de avaliação (questionário final), igualmente 
ao questionário de sondagem (abordagem inicial), e os resultados foram ainda 
mais motivadores.

Já na primeira pergunta, percebeu-se que os alunos assimilaram o que 
foi proposto, pois 100% deles atenderam às expectativas, ou seja, pintaram a 
imagem correta.

No segundo questionamento, a respeito do termo reutilização, em compa-
ração ao questionário de sondagem, em que apenas 26,6% alunos responderam 
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corretamente, no questionário de avaliação pôde-se perceber um avanço importante, 
já que 66,7%, o que equivale a dez alunos, obtiveram êxito em sua resposta.

Na questão 3, a respeito de como devemos cuidar do meio ambiente, 86,7% 
das crianças responderam corretamente; comparado ao primeiro questionário, não 
houve um grande avanço, já que apenas um aluno mudou de resposta, mas como a 
educação ambiental é um “trabalho de formiguinha”, cada pessoa que se sensibiliza 
e cuida do meio ambiente pode gerar grandes resultados.

Na sequência, na questão 4, questionou-se sobre o que destrói o meio ambiente 
e 100% das crianças atenderam às expectativas, ou seja, pintaram a imagem correta. 
Isso demonstrou desenvolvimento na aprendizagem dos alunos.

Na execução do projeto, percebeu-se que, apesar da pouca idade, as crianças já 
possuíam certa consciência ambiental, um esquema de conhecimentos prévios que 
podem ter sido adquiridos na prática cotidiana familiar, no contato com livros infantis 
e/ou no acesso à mídia ao assistir programas televisivos infantis, o que possibilitou às 
crianças absorverem mensagens e construir novos conhecimentos.

Trabalhando com as concepções prévias sobre meio ambiente, ao entrar em 
contato com os conhecimentos apresentados na escola, a aprendizagem das crianças 
se torna mais eficaz e significativa. Reigota (2007) recomenda que qualquer ação de 
educação ambiental deva ser precedida por um entendimento prévio do que as pessoas 
tenham sobre meio ambiente. Para Azevedo (2008), as representações sociais são frag-
mentadas, parciais e influenciadas por questões familiares, ideológicas, veiculações 
pela mídia, refletindo conceitos sociais, históricos e culturais dos contextos nos quais 
os sujeitos vivem, sendo, portanto, dinâmicas e sujeitas a alterações.

Para Pádua e Tabanez (1998), a educação ambiental propicia aumento de conhe-
cimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, condições básicas 
para estimular maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente. 
A relação entre meio ambiente e educação para a cidadania assume um papel cada 
vez mais desafiador, demandando a emergência de novos saberes para apreender 
processos sociais que se complexam e riscos ambientais que se intensificam. Na 
Educação Infantil esse trabalho se torna mais fácil, já que as crianças estão em plenos 
desenvolvimento e aprendizagem.

Vale salientar que a educação ambiental presente na Educação Infantil é uma 
exigência da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (Política Nacional da Educação Ambiental), 
capítulo II, seção II “Da educação ambiental no ensino formal”, art. 9º, que indica que 
os currículos das instituições tanto públicas quanto privadas devem visar à prática 
de educação ambiental, iniciando pela educação básica: Educação Infantil, Ensino 
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Fundamental, e Ensino Médio, se estendendo para Educação Superior, Educação Especial, 
Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 1999; DIAS, 2003).

Os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEI) também 
contribuem para o desenvolvimento de práticas docentes vinculadas à educação 
ambiental, no seu eixo natureza e sociedade.

O questionário com as perguntas fechadas enfatizava questões sobre brin-
quedos e reutilização de materiais (Apêndice B). Na primeira pergunta, os alunos 
foram questionados a respeito do número de brinquedos que ganham por ano. Das 15 
crianças, 12 responderam que ganham mais de três. Após a sensibilização, as respostas 
continuaram as mesmas.

A segunda pergunta buscava saber se as crianças brincavam com todos os 
brinquedos que tinham. Sete crianças responderam que sim e oito, que não. No ques-
tionário de avaliação, o resultado continuou o mesmo do questionário de sondagem.

Com esses resultados, percebe-se que as crianças são estimuladas a consumir 
desde cedo e esse estímulo parte, na maioria das vezes, dos próprios pais, já que no 
modelo familiar atual os pais trabalham muito, não costumam ter tempo para seus 
filhos e, para compensar sua ausência, compram os presentes que eles pedem. Como 
a maioria das crianças que participaram do projeto ganham brinquedos com frequ-
ência, o brinquedo recebido anteriormente logo perde o valor. Portanto, elas estão 
sendo cada vez mais induzidas a comprar e descartar o que consomem. Entretanto, 
as consequências desses atos não são previstas ou consideradas como relevantes para 
aqueles que as conduzem ao consumo.

Na terceira pergunta, foi questionado a respeito do destino que as crianças dão 
aos brinquedos usados, se jogam no lixo ou doam para outra pessoa: nove crianças 
responderam que jogam no lixo e seis, que doam para outra pessoa. Após as atividades 
realizadas no decorrer do projeto, 13 crianças responderam que irão doar e apenas 
duas vão jogar no lixo; notou-se que houve acréscimo significativo nos resultados.

Nota-se que houve uma sensibilização e, com isso, uma mudança de atitude. As 
duas crianças que continuaram afirmando que “jogariam no lixo”, devido à temática, 
podem ter, em determinado momento, se confundido, ou elas mantêm a percepção 
que jogar no lixo seria a alternativa mais correta, já que estavam tratando de temas 
ambientais. Já as outras crianças conseguiram captar a mensagem mais profunda, que 
versa sobre outros vieses da educação ambiental, como a solidariedade e reutilização.

Uma forma simples de incentivar a solidariedade é convidando as crianças 
para arrumar os brinquedos e reservar caixas para separar os que não estão sendo 
mais usados, para assim alegrar a vida de outras crianças. É um gesto simples, 
mas que rende muito, tanto para quem doa quanto para quem recebe.
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Na sequência, perguntou-se se podemos reutilizar algum material e trans-
formá-lo em outro: apenas três crianças responderam que sim, e 12 responderam 
que não poderiam reutilizar materiais. Com o decorrer do projeto, as crianças 
assimilaram bem o termo reutilizar, enfatizado nas aulas, e todas responderam 
que poderiam, sim, reutilizar e transformar o lixo em outros materiais.

No quinto item, as crianças foram questionadas se conheciam algum material 
reutilizado: sete crianças responderam que sim e oito, que não conheciam. Na 
execução do projeto foram mostrados vários objetos feitos com materiais reutili-
záveis; por isso, logo após, no questionário de avaliação, todas responderam que 
conheciam materiais reutilizados.

As crianças participaram ativamente das aulas, descrevendo os objetos 
com materiais reutilizados que elas conheciam. A seguir, alguns relatos: “mamãe 
tem um pufe feito com garrafas de refrigerante”, “vovó arrumou com tecidos uns 
vidros de doces de leite e agora ela coloca balinhas”, “mamãe levou pra escola dela 
as latas do Nescau que eu como, pra colocar as coleções dos alunos”, “mamãe usa 
as latinhas de margarina para colocar comida na geladeira”.

Com isso, fica claro que as crianças compreenderam que os materiais podem 
ser reutilizados para muitos fins. Langenbach (1997) relata que a reutilização deve 
ser considerada concomitantemente à redução do consumo, pois ambas combatem 
o consumismo. Cabe ressaltar que a lógica da reutilização é mais valiosa do ponto de 
vista ambiental, visto que a reutilização de um material implica seu reaproveitamento 
sem, no entanto, necessitar de uma alteração física ou química na sua composição, 
como a reutilização de embalagens de vidro de alimentos para acondicionar conservas, 
molhos, geleias etc., além de trazer o conceito mais próximo de sustentabilidade.

Questionou-se também se era possível diminuir a poluição por meio da 
reutilização: dez crianças responderam que sim e cinco, que não. Após a sensi-
bilização realizada no projeto, todas responderam que por meio da reutilização 
seria possível diminuir a degradação ambiental.

Durante a execução do projeto, a satisfação e o interesse das crianças estavam 
explícitos em seus rostos. Cremos que o objetivo foi alcançado no que diz respeito à 
sensibilização acerca dos cuidados com o meio ambiente, já que as crianças firmaram 
o compromisso de contribuir para a conservação do planeta realizando ações simples, 
mas que surtem efeitos, como não jogar lixo nas ruas, jogar menos materiais no lixo 
e reutilizá-los, transformando-os em brinquedos, e consumir menos.

O Quadro 1 mostra os resultados dos questionários de sondagem e de 
avaliação.
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Quadro 1 – Questionário de sondagem versus questionário de avaliação

Perguntas Questionário 
de sondagem

Questionário 
de avaliação

Ganha brinquedos quantas vezes por ano
1 2 3 1 2 3
0 3 12 0 3 12

Brinca com todos os brinquedos que tem
Sim Não Sim Não

7 8 7 8

O brinquedo usado joga no lixo ou doa para alguém
Jogam Doam Jogam Doam

9 6 2 13

Podemos reutilizar materiais e transformá-lo em outro
Sim Não Sim Não

3 12 15 0

Conhece algum material reutilizado
Sim Não Sim Não

7 8 15 0

Acha que tem como diminuir a polui-
ção por meio da reutilização

Sim Não Sim Não
10 5 15 0

Fonte: Nossos dados

Atividades de sensibilização
Como foi descrito na metodologia, o projeto iniciou-se a partir de uma 

reunião com equipe gestora e docentes, contando também com a participação dos 
pais, para que assim todos os membros da comunidade escolar ficassem sabendo 
a respeito da execução do projeto. Hengemühle (2004, p. 12, 13), afirma que:

A escola se faz com a contribuição de toda a comunidade educativa, um conceito 
que perpassa toda sua obra, destacando a pessoa do professor, agente principal de 
todo processo educativo, que internalizam as novas competências e habilidades 
necessárias à sua função, com a equipe gestora, que coordena e dinamiza o projeto 
político-pedagógico e com os alunos, foco central da ação educativa.

O próximo passo da sensibilização aconteceu por meio de uma palestra com 
os professores, que visava à reflexão a respeito da conservação ambiental e da 
reutilização do lixo. Iniciamos na prática com os docentes porque serão eles que 
continuarão o trabalho na escola após o término do projeto. Também foi realizada 
uma oficina para construção de brinquedos com materiais reutilizáveis, na qual 
os professores foram divididos em grupos e construíram fantoches com meias; 
bilboquês, boliches e porta-lápis de garrafas PET; cavalo de pau com cabo de vassoura 
e garrafas PET; e cai-não-cai com garrafas, palitos de churrasco e bolinhas de gude 
(Figura 3). Os professores demonstraram entusiasmo nas atividades propostas.
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Figura 3 – Professores mostrando os brinquedos 
construídos com materiais reutilizáveis

Fonte: Firmino (2014)

O projeto foi apresentado às crianças da turma da alfabetização por meio 
de uma roda de conversas, na qual tiveram a oportunidade de expressar suas 
opiniões e conhecimentos prévios acerca do tema proposto. Foram realizadas 
contações de histórias relacionadas ao meio ambiente e, em seguida, para maior 
familiarização das crianças com o assunto, foram expostos alguns vídeos educativos 
e animados sobre cuidado com o meio ambiente e coleta seletiva, como também 
sobre brinquedos com materiais reutilizados. Ainda com as crianças, foram rea-
lizadas atividades lúdicas de leitura e escrita, em que elas ligaram os resíduos à 
sua lata de lixo, que estava caracterizada pelas respectivas cores (verde, amarelo, 
azul e vermelho), recorte e colagem na elaboração de cartazes, desenho, pintura, 
brincadeiras e jogos (Figuras 4 a 6). Macedo (2009) acredita que o lúdico é uma das 
estratégias que apresentam resultados mais significativos no desenvolvimento de 
atividades ambientais. Para Dallabona e Mendes (2004), por meio das atividades 
lúdicas, a criança reproduz muitas situações vividas no cotidiano, as quais, pela 
imaginação, são reelaboradas.
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Figura 4 – Contação de histórias

Fonte: Firmino (2014)

Figura 5 – Crianças realizando as atividades de recorte 
e colagem para elaboração de cartazes

Fonte: Firmino (2014) 
Figura 6 – Cartazes elaborados pelas crianças



Capítulo 5 – A educação ambiental como ferramenta pedagógica para reutilização e transformação do lixo em brinquedos

117

Fonte: Firmino (2014)

Em seguida, visando sensibilizar os educandos acerca da necessidade de 
conservar o ambiente em que vivem e expor possibilidades de transformar o 
material usado em brinquedos, foram realizadas duas palestras, uma sobre a coleta 
seletiva e outra sobre brinquedos com materiais reutilizados. Para que o projeto 
envolvesse a família de forma ativa, foi pedido para os alunos que trouxessem 
materiais de casa, a fim de que, assim, a seleção deles fosse realizada.

Na aula seguinte, as crianças, com a ajuda dos professores, separaram os 
resíduos trazidos de casa em caixas específicas da coleta seletiva, identificadas 
pelas cores. Logo após, selecionaram os materiais que seriam transformados em 
brinquedos e iniciaram o trabalho de transformação, trabalho este que contribuiu 
em seu desenvolvimento e aprendizagem, pois tiveram a oportunidade de trans-
formar os resíduos em brinquedos de acordo com o seu imaginário, suas fantasias, 
seus desejos e suas habilidades, sempre com a participação dos professores.

Para finalizar as atividades do projeto, foi realizada uma exposição dos 
brinquedos com materiais reutilizados, aberta à comunidade escolar, para que 
todos pudessem conhecer os inúmeros brinquedos que foram construídos pelas 
crianças a partir de sucatas que teriam como destino o lixão, para que todos 
tenham consciência que o pouco que fazemos pode render muito para a presente 
e para as futuras gerações, sendo assim multiplicadores na sensibilização da 
conservação do meio ambiente.
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Considerações finais
Ao término do projeto, pôde-se concluir que seu desenvolvimento possibili-

tou significativa sensibilização aos que participaram efetivamente das atividades 
propostas. Sabe-se que, para haver uma mudança de hábitos e comportamentos, um 
projeto como esse requer mais tempo para ser desenvolvido, mas o acordo firmado 
pelos gestores e professores foi que temas ambientais não serão trabalhados apenas 
em datas comemorativas, e sim durante todo ano letivo, para que as crianças desde a 
tenra idade tenham a oportunidade de contribuir com um ambiente mais equilibrado. 
Como as crianças da Educação Infantil estão em constante aprendizagem de novas 
habilidades, atitudes e valores, nada melhor do que iniciar com elas o processo 
de sensibilização a respeito da conservação ambiental, buscando incutir ações de 
respeito e cuidado com o meio em que estão inseridas desde cedo.

Dessa forma, despertar a consciência ecológica das crianças por meio da 
ludicidade se torna mais atrativo, já que o brincar é uma opção saudável e inteligente 
que possibilita uma aprendizagem significativa, pois, a partir da reutilização de 
materiais para construção de brinquedos, as crianças desenvolvem tanto o cuidado 
e respeito pelo que a natureza nos oferece quanto a criatividade e a imaginação.

Para finalizar, sabe-se que as atividades realizadas no projeto em apreço, 
como as palestras, a oficina, as rodas de conversas e as atividades lúdicas, entre 
outras, são ações modestas diante da complexa problemática do lixo em nossa 
sociedade. Porém, a prática desenvolvida neste trabalho nos possibilitou dar a 
nossa contribuição para um ambiente mais saudável, estimulando as crianças, em 
especial, a ter um olhar mais cuidadoso para com o meio ambiente e se sentirem 
parte integrante dele.
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Apêndice A 
Questionário de sondagem e avaliação

Pinte a opção correta:

1. O que é poluição?

 
2. O que é reutilizar?
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3. Como podemos cuidar do meio ambiente?

 

4. O que destrói o meio ambiente?
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Apêndice B 
Questionário com perguntas fechadas

1. Você ganha brinquedos quantas vezes por ano?

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ou mais vezes

2. Você brinca com todos os brinquedos que tem?

( ) Sim ( ) Não

3. O brinquedo usado você joga no lixo ou doa para outra pessoa?

( ) Jogo no lixo ( ) Doou para outra pessoa

4. Podemos reutilizar algum material e transformá-lo em outro?

( ) Sim ( ) Não

5. Você conhece algum material reutilizado?

( ) Sim ( ) Não

6. Você acha que tem como diminuir a poluição por meio da reutilização?

( ) Sim ( ) Não
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Parte dois

PERCEPÇÃO AMBIENTAL



125

Capítulo 6  
Meio ambiente e atitudes ambientais segundo 
a ótica de professores de uma escola pública 

em São Gonçalo do Amarante/RN – Brasil
Andrea C. Galvão 

Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 
Thaisa Accioly de Souza

Introdução
A escola tem sua parcela de responsabilidade na educação do indivíduo 

e, consequentemente, da sociedade, uma vez que proporciona um ambiente no 
qual há troca de informações, saberes e experiências entre as pessoas. Conforme 
Dias (2004), a escola não pode ser um amontoado de gente trabalhando com outro 
amontoado de papel; por ser catalisadora de uma educação para a cidadania 
consciente, pode e deve ser o agente otimizador de novos processos educativos 
que conduzam as pessoas por caminhos em que se vislumbre a possibilidade de 
mudança e de melhoria do seu ambiente total. Desse modo, ela pode ser vista como 
um espaço de discussão de diversos temas, entre eles, meio ambiente.

Em princípio, meio ambiente é entendido apenas como sendo animais, 
plantas e parte da natureza relativa a florestas, matas e bosques. Para Ferreira 
(1988, p. 36), é “aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas”. Milaré 
(2013) entende que o meio ambiente engloba o conjunto de elementos naturais, 
artificiais e culturais em interação, propiciando o desenvolvimento equilibrado 
da vida em todas as suas formas. Isso está em consonância com o art. 3º, parágrafo 
I, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, relativa à Política Nacional do Meio 
Ambiente (Pnama), que o vê como “[…] o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 
em todas suas formas” (BRASIL, 1981).

Figueroa e Lucena (2013), inspirados no conceito de ecomuseu criado por 
H. de Varine-Bohan, se referem à natureza como um patrimônio da sociedade. 
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Consequentemente, a educação ambiental (EA) se torna uma prática social, com a 
preocupação da preservação dessa sua riqueza. Logo, segundo Santos (2007), não 
basta apenas denunciar os estragos feitos pelo homem na natureza, é necessário 
um processo educativo, com atitudes pró-ambientais e sociais.

Assim, a EA nasce como um processo educativo que conduz a um saber 
ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social 
e de mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da 
apropriação e do uso da natureza. Deve, portanto, ser direcionada para a cidadania 
ativa considerando seu sentido de pertencimento e corresponsabilidade que, por 
meio de ação coletiva e organizada, busca a compreensão e a superação das causas 
estruturais e conjunturais dos problemas ambientais (CARVALHO, 2004).

Sendo assim, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 
que trata da Política Nacional de Educação Ambiental e impõe sua obrigatoriedade 
no ensino formal, entende-se por educação ambiental “[…] os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente” 
(BRASIL, 1999a).

Como um processo em construção, é marcado por uma tradição naturalista, 
não havendo conceituação consensual e que estabelece a dicotomia entre natureza 
e sociedade. Em consequência disso, ocorrem práticas educacionais muitas vezes 
reducionistas, fragmentadas e unilaterais com relação à problemática ambiental, 
além de abordagens despolitizadas e ingênuas. Essas práticas podem ser mudadas a 
partir de uma visão socioambiental, que constrói relações de interação permanente 
entre a vida humana social e a vida da natureza (BRASIL, 2012).

Por isso, diante dos atuais problemas enfrentados, no que se refere ao meio 
ambiente, faz-se necessário refletir sobre nossas atitudes e o quanto estamos 
contribuindo para sua conservação ou degradação. É nesse contexto que se percebe 
o papel fundamental do professor na implementação da EA na escola, tendo em 
vista sua função de articulador da troca de saberes e de estimulador de reflexões 
e práticas dos alunos e da comunidade.

O modo como todas as pessoas são afetadas pelas questões ambientais 
requer uma educação para todos, com um conhecimento prático dos princípios 
fundamentais e de uma série de conceitos e suas interrelações, envolvidos na 
tomada de decisões individuais e sociais naquilo que diz respeito ao ambiente e 
que se relaciona com economia e sociedade (ARAÚJO; PEDROSA, 2014).

Para que os estudantes constituam uma visão da globalidade e compre-
endam o meio ambiente em todas suas dimensões, a prática pedagógica da EA 
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deve ter uma abordagem complexa e interdisciplinar, requerendo métodos par-
ticipativos de ensino e aprendizagem para motivar e empoderar alunos a mudar 
seus comportamentos e tomar atitudes em favor do meio ambiente, promovendo 
competências como o pensamento crítico e a reflexão sobre cenários futuros 
(BRASIL, 2012; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA 
E A CULTURA, 2015).

Tendo em vista que a presença dos problemas ambientais nos meios de 
comunicação alerta as pessoas, mas não lhes assegura informações e conceitos 
científicos sobre o tema, é importante que a escola desenvolva a revisão dos 
conhecimentos, sua valorização e enriquecimento. Nesse contexto, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), dos ensinos Fundamental II e Médio, chamavam 
atenção para as questões ambientais, envolvendo aspectos econômicos, políticos, 
sociais e históricos, sugerindo discussões sobre responsabilidades humanas voltadas 
ao bem-estar comum e ao desenvolvimento (BRASIL, 1998, 1999b).

O principal ator dessa reforma nos modos de pensar e agir, em âmbito 
escolar, é o professor, que necessita estar apto para articular saberes e estimular 
reflexões e práticas que levem em consideração questões ambientais. Portanto, 
para sua capacitação, devem ser incorporados novos conceitos e metodologias 
que venham ao encontro da realidade, para que eles sejam atuantes e críticos 
diante das situações socioambientais e possam atuar e influenciar nas mudanças 
de atitudes (CUBA, 2010). Araújo (2004) afirma que para ensinar sob a perspectiva 
da EA, o professor, além de formação pedagógica, precisa ter formação ambiental.

Sendo assim, partilha-se da preocupação com a disseminação de informações 
corretas, completas, abrangentes e coerentes, por parte dos professores, no que 
se refere ao conhecimento e à prática de atitudes ambientalmente responsáveis, 
porque a maneira como representamos o espaço no qual estamos inseridos e do 
qual fazemos parte permite a criação de novas formas de pensamento e pode 
mudar, positivamente, a interação ser humano/ambiente (GAZZINELLI, 2002; 
HAMMES, 2004). Embora isso não resolva os graves problemas que vêm afetando 
o nosso planeta, é inegável que a educação tem muito a contribuir para o alcance 
de uma qualidade de vida melhor e um ambiente mais preservado.

Para tanto, é necessário que o professor esteja capacitado e atualizado, o 
que lhe dará condições para discutir, interagir, articular e estimular reflexões 
e práticas condizentes com as realidades do planeta, em nível regional ou local, 
em que o aluno vive.

Assim, as representações dos docentes com relação aos problemas ambien-
tais influenciam diretamente na elaboração do currículo a ser implementado no 
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ambiente escolar, além de interferirem no processo de apreensão do conteúdo por 
parte dos alunos (MACÊDO; SOUZA, 2014), sendo fundamental a sua identificação.

Nesse contexto, é objetivo deste trabalho diagnosticar as concepções de 
meio ambiente e as atitudes a ele relacionadas que os docentes da Escola Estadual 
“José Vieira”, situada em São Gonçalo do Amarante/RN, possuem para, a partir 
daí, procurar entender como essas informações podem ser compartilhadas/
trabalhadas com os alunos.

Procedimentos metodológicos
A pesquisa desenvolveu-se nos moldes qualitativo (tipológico e fenomenológico) 

e quantitativo, em conformidade com os objetivos do trabalho. São apresentados, 
nesta seção, os aspectos metodológicos fundamentais: a caracterização da amostra, o 
instrumento de coleta de dados e o modo como foram analisados os dados levantados.

A amostra
Dos 23 professores que compõem o quadro da Escola Estadual “José Vieira”, 

situada na região metropolitana de Natal, na cidade de São Gonçalo do Amarante/
RN (área urbana), 14 responderam ao questionário.

Os professores respondentes lecionam as várias disciplinas que integram 
a grade curricular do ensino básico (Ciências, Biologia, Geografia, Português, 
Inglês, História, Matemática, Filosofia e Física), mais precisamente, dos ensinos 
Fundamental II e Médio. Constituem um grupo heterogêneo, com idades entre 
25 e 50 anos, com formação acadêmica, em sua maioria (11 deles), entre os anos 
de 2001 e 2013. Quatro professores lecionam disciplinas afins à temática ambien-
tal (Ciências, Biologia e Geografia) e dez, disciplinas não afins a essa temática 
(Português, Inglês, História, Matemática, Filosofia e Física). Dos 14, dois têm cursos 
de aperfeiçoamento, oito são especialistas e três são mestres.

O perfil profissiográfico foi construído a partir do questionário aplicado. 
Para participação no estudo, fez-se necessária a assinatura de um termo de con-
sentimento livre e esclarecido, por parte dos professores, no qual autorizavam a 
utilização de suas respostas em publicações.

O instrumento de coleta de dados
Para a coleta das informações foi utilizado um questionário com 29 perguntas 

(Apêndice A), aplicado em outubro de 2014, dividido em quatro partes, sendo a pri-
meira profissiográfica, com informações pessoais e profissionais, da questão um à 12.  
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A segunda é constituída por questões abertas, 13, 14 e 15, que buscavam conhecer a 
concepção ambiental e as atitudes dos profissionais relacionadas ao meio ambiente; a 
terceira, composta por questões fechadas, obtendo como resposta “sim” ou “não”, das 
quais são destacadas as de número 18 a 23, por referirem-se à abordagem do assunto, 
em sala de aula. A quarta é a das questões de 25 a 29, relacionadas à aplicabilidade da 
temática, no âmbito de cada disciplina, e ao modo como se sentem quanto à capacitação 
profissional. As informações foram analisadas com base na frequência de respostas 
dos indivíduos. O Quadro 1 mostra as questões utilizadas para o estudo deste trabalho.

As questões formuladas foram submetidas à revisão de três especialistas da 
área, orientadoras deste trabalho – duas delas, doutoras e outra, mestre –, para 
que as perguntas fossem elaboradas de modo a captar o que se desejava, tendo 
sofrido modificações resultantes das sugestões recolhidas ao longo do processo 
de aprimoramento do questionário final.

Quadro 1 – Perguntas do questionário aplicado 
utilizadas para a análise deste trabalho

Questão 13: O que é meio ambiente para você?

Questão 14: Você acha que tem atitudes que contribuem para a melhoria do meio ambiente? 
Determine uma dessas atitudes:

Questão 15: Você acha que alguma atitude sua não é favorável ao meio ambiente? Determine 
uma dessas atitudes:

Questão 18: Você aborda ou já abordou temas ambientais em suas aulas?

Questão 19: Você já trabalhou, em sala de aula, textos complementares sobre meio ambiente?

Questão 20: Você já realizou alguma aula de campo com tema ambiental?

Questão 21: Você já realizou alguma aula de campo, interdisciplinar, com tema ambiental?

Questão 22: Você já realizou alguma aula prática com tema ambiental?

Questão 23: Você já realizou algum projeto educacional sobre temas ambientais?

Questão 25: Você acha importante o ensino da educação ambiental nas escolas?

Questão 26: Você acha que assuntos relacionados ao meio ambiente deveriam ser abordados 
por disciplina específica?

Questão 27: Você se sente preparado para tratar de temas ambientais?

Questão 28: Você já recebeu alguma capacitação para trabalhar assuntos relativos à educação 
ambiental?

Questão 29: Você gostaria de fazer alguma capacitação para trabalhar assuntos relativos à 
educação ambiental?

Fonte: Nossos dados
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Análise dos dados
Conforme Reigota (1991), faz-se necessário conhecer as concepções sobre meio 

ambiente das pessoas envolvidas, pois só assim será possível realizar atividades 
de educação ambiental pertinentes. Nesse contexto, para a análise qualitativa, 
aplicada à questão aberta de número 13, foi utilizada a tipologia das concepções 
de meio ambiente (MA) apresentadas por Reigota (2007), que categoriza o tema em 
três divisões distintas: naturalista, antropocêntrica e globalizante, a qual permite 
a apresentação dos dados em percentuais com base na frequência de respostas 
dos professores dentro de cada categoria, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia das concepções de meio ambiente

Categorias Características

Naturalista MA como sinônimo de natureza intocada, evidenciando-se somente os 
aspectos naturais

Antropocêntrica Evidencia a utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do ser 
humano

Globalizante Relações recíprocas entre natureza e sociedade
Fonte: Reigota (2007)

Segundo Bezerra e Gonçalves (2007), essa tipologia é simplória quanto 
ao entendimento de MA, mas tem sido muito adotada no Brasil por ser de fácil 
aplicação.

Para a análise qualitativa das questões 14 e 15, foi utilizada a técnica de 
elaboração e análise de unidades de significado  (Teaus), construída por Moreira, 
Simões e Porto (2005), que se baseia em três etapas ou momentos, conhecidas como: 
1) relato ingênuo (prende-se à leitura exata do que o sujeito escreveu, seus próprios 
pensamentos e sensações); 2) identificação de atitudes (de posse do discurso do 
sujeito, procura-se captar o sentido do todo, buscando criar indicadores e catego-
rias que possam servir de referencial para a interpretação); e 3) interpretação (a 
partir do quadro geral da ideia do sujeito, passa-se a fazer a análise interpretativa, 
buscando compreender as ideias/pensamentos expostos em sua essência).

A Teaus está estruturada no pensamento fenomenológico, numa abordagem 
qualitativa de análise de conteúdo para a interpretação dos significados dos 
discursos de sujeitos a respeito de um determinado fenômeno (MOREIRA; SIMÕES; 
PORTO, 2005). Segundo Sadala (2002, p. 2):

A fenomenologia propõe descrever o fenômeno, e não explicá-lo ou buscar rela-
ções causais, volta-se para as coisas mesmas, como elas se manifestam […]. […] a 
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fenomenologia descreve a experiência do homem tal como ela é, e não segundo 
as proposições pré-estabelecidas pelas ciências naturais. Trata-se de uma forma 
particular de fazer ciência: a pesquisa qualitativa que substitui as correlações 
estatísticas pelas descrições individuais, e as conexões causais por interpretações 
oriundas das experiências vividas.

Partindo desse pensamento, a Teaus visa à compreensão e à interpretação 
dos relatos dos sujeitos de uma pesquisa, que podem ser utilizados com rigor e 
de forma contextualizada, os quais emitem opinião sobre determinado assunto – 
opinião essa carregada de sentidos, de significados e de valores (MOREIRA; SIMÕES; 
PORTO, 2005).

Já para a análise quantitativa, aplicada às questões de número 18 a 29, foi 
feita a contagem e a estatística das respostas. Após os docentes entregarem os 
questionários, estes foram tabulados no programa Microsoft Excel (Windows 7) 
para serem analisados em seguida.

Do ponto de vista quantitativo, a análise envolveu a contagem dos núme-
ros de respostas por categoria e as respectivas percentagens. Algumas vezes, 
identificou-se mais de uma ideia-chave do mesmo sujeito, motivo pelo qual as 
somas das frequências de respostas correspondentes às diferentes categorias são 
superiores a 100%.

Resultados e discussão
A partir das respostas dos professores dadas à questão 13, foi possível iden-

tificar as três tendências para as concepções mencionadas por Reigota (2007). A 
primeira, com 57,14% das respostas, relaciona o meio ambiente à visão naturalista, 
marcada pela percepção dos aspectos naturais e abióticos. A segunda, com 35,71% 
das respostas, caracteriza a visão antropocêntrica, pois associa meio ambiente à 
utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do homem, ou um lugar ou 
espaço que existe para que o ser humano viva. E a terceira, com 7,14% das respostas, 
marca a visão globalizante, porque evidencia um entendimento mais amplo sobre 
meio ambiente, na perspectiva de interações entre humanos, natureza, inclusão, 
globalização. O Quadro 3 mostra as tendências observadas nas respostas dos docentes.

Com base nas respostas dos professores, foi possível identificar um alto per-
centual da visão naturalista (57,14%), em contrapartida a um baixíssimo percentual 
da visão globalizante (7,14%). Vale ressaltar que essas diferentes concepções são 
independentes da disciplina lecionada, ou seja, não se relacionam com o fato de 
serem professores das disciplinas afins ou não afins. Isso pode ser constatado ao se 
comparar as respostas dadas à pergunta com a disciplina lecionada pelo respondente. 
Resultados semelhantes foram encontrados por Bezerra e Gonçalves (2007), que 
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identificaram o predomínio da visão naturalista entre professores de uma escola 
agrotécnica em Pernambuco, destacando o meio ambiente como um espaço físico 
(47,23%); para 25% dos entrevistados, a concepção de meio ambiente foi globalizante.

Quadro 3 – Concepções do termo meio ambiente 
por professores da escola estudada

Categorias Citações

Naturalista 

“Espaço de interação entre fatores bióticos e abióticos”
“Espaço necessário à sobrevivência das espécies”
“É o lugar de interação entre os seres vivos e não vivos”
“É o conjunto de seres vivos de determinado local”
“É tudo que engloba ser vivo ou não”
“Todos os espaços ocupados por seres vivos”
“É como um organismo vivo onde os seres são interdependentes”
“É o conjunto de lugares e relações estabelecidas diariamente”

Antropocêntrica

“É o lugar que sofremos influência e agimos sobre ele”
“É o local onde vivemos”
“Local onde vivemos, trabalhamos ou moramos”
“É o espaço em que habitamos na sociedade”
“O meio em que vivemos e que precisamos para sobreviver”

Globalizante “O espaço de convivência onde interagimos com o natural e o cultural”
Fonte: Nossos dados

Para Fiori (2002), o conceito de MA, evidenciado nas visões tipológicas, 
parece estar diretamente ligado ao de educação ambiental, o que tem influência 
no foco e nas formas como as atividades relativas às temáticas ambientais são 
trabalhadas com os alunos.

Ao serem perguntados se achavam que “suas atitudes contribuíam para a 
melhoria do meio ambiente” (questão 14), a resposta foi quase unânime: 92,85% 
responderam afirmativamente, e apenas 7,14%, negativamente. Quando solicitados 
para determinar uma dessas atitudes, as respostas os dividiram entre os que 
tomam atitudes simples, cotidianas, e os que, além disso, procuram desenvolver 
um trabalho de sensibilização entre seus alunos, como mostra a Tabela 1.

A maior parte das respostas faz referência ao tratamento dado aos resíduos 
sólidos (71%). A maioria delas revela que os professores veem o meio ambiente 
de modo ingênuo e simplista, ao não levarem em consideração aspectos sociais 
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e econômicos. Esse ponto de vista é norteado pelos aspectos do meio ambiente 
natural, o que evidencia a visão naturalista de Reigota (2007).

Tabela 1 – Respostas à questão 14: “Você acha que tem atitudes que contribuem 
para a melhoria do meio ambiente? Determine uma dessas atitudes”

Categorias: expressões mais utilizadas Professores
(n = 14) %

Jogar lixo no local correto/não jogar lixo nas ruas/sepa-
rar o lixo/descartar corretamente pilhas e baterias 10 71

Discutir/conscientizar os alunos sobre as questões do uso 
dos recursos disponíveis e da preservação ambiental 5 35

Economizar água 2 14

Desenvolver práticas ambientalmente saudáveis 
no cotidiano/sempre que possível, plantar 2 14

Não danificar órgãos públicos 1 7

Fonte: Nossos dados

Boa parte das respostas, 49% delas, menciona a discussão e a sensibili-
zação dos alunos/pessoas mais próximas quanto à problemática ambiental e 
a importância do bom uso e da preservação dos recursos naturais disponíveis 
como forma de colaborar positivamente para a manutenção do meio ambiente, 
refletindo um ponto de vista mais abrangente e um pouco mais aprofundado 
sobre a temática. Segundo Reigota (2007), tais respostas relacionam-se à visão 
globalizada.

Também foram citados, por 21% dos professores, o plantio de mudas de 
árvores e a não destruição de órgãos públicos como atitudes que colaboram para 
a manutenção/melhoria do meio ambiente, indicando uma visão antropocêntrica, 
conforme Reigota (2007).

Quando questionados a respeito de “praticarem algum tipo de atitude 
que não era favorável ao meio ambiente”, diferentemente da pergunta anterior, 
64,28% disseram que sim, enquanto 35,71% afirmaram que não. Ao serem 
solicitados a determinar uma dessas atitudes, os que responderam afirmati-
vamente dividiram-se entre os que se autodenominam consumistas e os que 
se reconhecem como alguém que precisa melhorar suas atitudes, conforme 
a Tabela 2.
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Tabela 2 – Resposta à questão “Você acha que alguma atitude sua não 
é favorável ao meio ambiente? Determine uma dessas atitudes”

Categorias: expressões mais utilizadas Professores
(n = 14) %

Uso de veículo automotivo 3 21
Não economizar água/energia 3 21

Ser extremamente consumista/ usar descartáveis/
produtos que agridem a camada de ozônio 3 21

Jogar lixo nas ruas 2 14
Jogar óleo na pia 1 7

Fonte: Nossos dados

A maioria das respostas dos professores que afirmaram ter atitudes que 
agridem o meio ambiente faz referência a atos de consumo não responsável. Isso 
mostra que eles possuem uma noção de que deve existir um equilíbrio entre o 
ter e o consumir, embora não o pratiquem. Os demais professores deixam claro 
que seus atos cotidianos, relacionados ao que pode ser considerado lixo, precisam 
melhorar, visto que citaram jogar resíduos sólidos nas ruas e óleo no ralo da pia 
da cozinha como uma atitude desfavorável ao meio ambiente.

Perguntados se achavam importante o ensino da educação ambiental nas 
escolas, 100% deles afirmaram que sim, embora 35,71% tenham reconhecido que 
não se sentem preparados, ou se sentem pouco preparados, para tratar de temas 
ambientais. Afirmaram sentir uma confiança mediana em seus conhecimentos 
sobre o assunto 50% deles, e apenas 14,28%, admitiram se sentir preparados para 
a ministração de aulas a respeito. Todos os professores, ou seja, 100%, afirmaram 
nunca ter recebido capacitação alguma para trabalhar assuntos relativos às 
questões ambientais. Isso explica o porquê da grande maioria dos docentes não 
se sentir segura sobre a temática.

Apesar de todos acharem importante o desenvolvimento da EA em sala 
de aula, ainda há, entre eles, quem pensa que “esse tipo de estudo deveria ser 
abordado por disciplina específica”, como aponta o resultado da tabulação das 
respostas, indicando que 7,14% dos professores afirmam que somente disciplina(s) 
mais relacionada(s) ao assunto é que deveria(m) tratar dele. Não expressaram sua 
resposta 14,28% dos docentes, enquanto que 78,57% acreditam que não importa a 
disciplina lecionada, a temática deve ser abordada, sim. Essas visões evidenciam 
que ainda há professores, mesmo com uma formação mais recente, que não con-
cebem a questão ambiental de modo abrangente, globalizado, sob aspectos que 
envolvem a sociedade como um todo e sob leis naturais que regem o universo e 
que não estão presas a disciplinas, fragmentadas didaticamente por nós.
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Sobre as perguntas de número 18 a 23, que tratam mais especificamente da 
abordagem de temas ambientais em sala de aula, por cada professor, as respostas 
estão expressas na Tabela 3.

Tabela 3 – Respostas às questões 18 a 23 sobre as abordagens feitas 
pelos professores, em sala de aula a respeito dos temas ambientais

Perguntas feitas aos professores Sim Não
18. Aborda ou já abordou temas ambientais em suas aulas? 12 2

19. Trabalha ou já trabalhou, em sala de aula, tex-
tos complementares sobre meio ambiente? 8 6

20. Realiza ou já realizou alguma aula de campo com tema ambiental? 4 9
21. Já realizou alguma aula de campo, interdisciplinar, com tema ambiental? 5 9

22. Realiza ou já realizou alguma aula prática com tema ambiental? 5 8
23. Realiza ou já realizou algum projeto educacional sobre temas ambientais? 5 9

Fonte: Nossos dados

Os dados obtidos demonstram que, mesmo não se sentindo totalmente 
capacitados, parte dos professores vem tratando do assunto em suas aulas, seja 
possibilitando leituras específicas, levantando discussões ou realizando aulas de 
campo, atividades que permitem que os alunos possam visualizar/testemunhar 
determinados fatos/realidades, ou, ainda, envolverem-se em projetos educacionais 
que tratem das temáticas ambientais.

Eles ainda foram unânimes em deixar claro que gostariam de participar 
de alguma capacitação que os preparasse para trabalhar assuntos relativos às 
questões ambientais, o que evidencia a real necessidade de mais conhecimento e 
aprofundamento, por meio de formações continuadas pertinentes.

Conclusão
Este trabalho evidencia uma defasagem de conhecimentos específicos, 

referentes à educação ambiental, e um sentimento de incapacidade de lidar com 
essa questão por parte de professores de uma escola pública que participaram 
da pesquisa.

As concepções de meio ambiente da maioria dos participantes revelaram 
conceitos incompletos e pouco abrangentes, deixando à mostra uma visão simplista, 
voltada para aspectos mais naturais, evidenciando uma compreensão limitada 
da temática.

Apesar do esforço de alguns para não deixarem de discutir esse assunto 
com seus alunos, há existência de lacunas importantes na sua formação que 
podem culminar numa transmissão de informações insuficientes e/ou superficiais 
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acerca de temas relacionados ao meio ambiente. Provavelmente, por esse motivo, 
a maioria dos professores não se sente à vontade em aulas e/ou atividades que 
tratem de aspectos relativos a questões ambientais.
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Apêndice A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Curso de Especialização Educação Ambiental para Escolas Sustentáveis

Instrumento de Questionário
1. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

2. Idade: _______

3. Graduação: ____________________________________________________

4. Instituição: ____________________________________________________

5. Ano de término: ________________

6. Disciplina(s) que ministra: _______________________________________

7. Fez/faz algum curso de formação continuada? ( ) Não ( ) Sim

Qual? ( ) Cursos de curta duração ( ) Especialização

( ) Oficina ( ) Mestrado

( ) Aperfeiçoamento ( ) Doutorado

( ) Outro: _______________________________________________________

8. Onde? ________________________________________________________

9. Ano de término: ___________

10. Há quanto tempo atua como professor? ______________________________

11. Há quanto tempo atua como professor nesta escola? ___________________

12. Leciona: ( ) Ensino Fundamental II

( ) Ensino Médio

( ) Ensinos Fundamental II e Médio

13. O que é meio ambiente para você? _______________________________________
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14. Você acha que tem atitudes que contribuem para a melhoria do meio ambiente?

( ) Não ( ) sim

Em caso afirmativo, determine uma dessas atitudes: __________________________

____________________________________________________________________

15. Você acha que alguma atitude sua não é favorável ao meio ambiente?

( ) Não ( ) sim

Em caso afirmativo, determine uma atitude: ________________________________

_____________________________________________________________________

16. Você já leu e conhece os PCN’s específicos de sua disciplina?

( ) Não ( ) sim

17. Você já leu as Diretrizes Curriculares específicas de sua disciplina?

( ) Não ( ) sim

18. Você aborda ou já abordou temas ambientais em suas aulas?

( ) Não ( ) sim

Em caso afirmativo, determine um exemplo: ________________________________

______________________________________________________________________

19. Você já trabalhou, em sala de aula, textos complementares sobre meio ambiente?

( ) Não ( ) sim

20. Você já realizou alguma aula de campo com tema ambiental?

( ) Não ( ) sim

21. Você já realizou alguma aula de campo, interdisciplinar, com tema ambiental?

( ) Não ( ) sim

Em caso afirmativo, como se estabeleceu a interdisciplinaridade? _______________

______________________________________________________________________

22. Você já realizou alguma aula prática com tema ambiental?

( ) Não ( ) sim

23. Você já realizou algum projeto educacional sobre temas ambientais?

( ) Não ( ) sim
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24. Na aplicação de suas estratégias didáticas, para tratar de assuntos ambientais, 

é comum você usar:

( ) Não trabalho assuntos ambientais ( ) Leitura e discussão de textos

( ) Pesquisas na Internet ( ) Apresentação de seminários

( ) Apresentação de palestras ( ) Aulas de campo

( ) Jogos educacionais ( ) Vídeos

25. Você acha importante o ensino da educação ambiental nas escolas?

( ) Não ( ) Não muito ( ) sim

26. Você acha que assuntos relacionados ao meio ambiente deveriam ser abordados 

por disciplina específica? ( ) Não ( ) sim

27. Você se sente preparado para tratar de temas ambientais?

( ) Médio ( ) Muito ( ) Pouco ( ) Não

Por quê?_____________________________________________________________

28. Você já recebeu alguma capacitação para trabalhar assuntos relativos à educação 

ambiental? ( ) Não ( ) sim

Em caso afirmativo, qual(is)? ____________________________________________

29. Você gostaria de fazer alguma capacitação para trabalhar assuntos relativos 

à educação ambiental? ( ) Não ( ) sim

Em caso afirmativo, sugira um tema: ______________________________________
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Capítulo 7  
Avaliação da percepção ambiental de estudantes 

da educação de jovens e adultos em uma 
escola pública em São Paulo do Potengi

Ciane Raquel Campos de Luna Germano 
Maria de Fátima de Souza

Introdução

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) passou por diversos desafios para ganhar 
espaço nas escolas brasileiras. Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 58) explicam que 
essa modalidade de ensino transborda os limites da escolarização normal porque 
abarca processos formativos diversos, nos quais podem ser incluídas iniciativas 
visando à qualificação profissional, o desenvolvimento comunitário, a formação 
política e um sem número de questões culturais pautadas em outros espaços que 
não o escolar.

Ela foi criada para alfabetizar adultos ou jovens que, por algum motivo, estão 
fora das salas de aula e, por consequência, não aprenderam na idade prevista. 
Pierro, Joia e Ribeiro (2001) referem ainda que se trata de um campo pedagógico 
fronteiriço que poderia ser bem aproveitado como terreno fértil para a inovação 
prática e teórica, pois o tempo e a metodologia pregada na EJA são diferenciados 
da escola de ensino regular.

No Brasil, no ano de 1947, foi lançada a primeira Campanha de Educação de 
Adultos, a qual propunha a alfabetização dos adultos analfabetos em um curto 
período de tempo: três meses. Isso seria seguido por um curso primário (duas etapas 
de sete meses, cada), capacitação profissional e desenvolvimento comunitário. Tal 
campanha visava atender às orientações da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), criada no Pós-guerra (CUNHA, 1999, p. 10).
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Sobre essa proposta e suas práticas decorrentes, foram feitas reflexões e 
críticas, cujo principal ponto a se destacar era a necessária mudança de perspectiva 
do problema, já que o analfabetismo era tido como causa do subdesenvolvimento e 
passou a ser visto como consequência deste. Paulo Freire foi o protagonista principal 
para a constituição de um novo paradigma teórico e pedagógico. Mas somente 
nos primeiros anos da década de 1960 é que o trabalho desse educador, Freire, 
passou a direcionar diversas experiências de educação de adultos organizadas 
por distintos atores, com graus variados de ligação com o aparato governamental 
(BRASIL, 2002, p. 15).

A teoria freireana centrava o sujeito como parte de sua aprendizagem, de 
forma crítica e autêntica, preparando para ser escritor de sua própria história 
e não apenas mero espectador. Todo esse avanço na forma de pensar e fazer no 
enfrentamento ao analfabetismo no país foi interrompido com o golpe militar 
de 1964, pois qualquer ação conscientizadora era compreendida como ameaça à 
ordem instalada. Até o final dessa década, o governo só permitiu programas de 
alfabetização assistencialistas e conservadores (CUNHA, 1999, p. 13)

Em 1967, o governo militar, buscando medidas de combater o analfabetismo, 
implantou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). No entanto, essa 
forma de ensino não direcionava o aluno para sua formação política e crítica; o 
ensino e a metodologia eram totalmente planejados pelo programa e repassados 
aos professores, que simplesmente transmitiam aos educandos. Assim, foi feita 
uma grande campanha nacional de alfabetização e de educação continuada para 
jovens e adultos no país (BRASIL, 2002, p. 15).

Em 1971, foi instituído o ensino supletivo no Brasil, através da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Uma das finalidades dessa modalidade de ensino 
era suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não tivessem 
concluído seus estudos dentro da idade prevista. O ensino supletivo se propunha 
a ser abrangente, pois poderia ser ministrado em salas de aula ou por intermédio 
de meios de comunicação, como rádio, televisão, correspondência ou outros 
(BRASIL, 1971, p. 4, 5).

Na década de 1970, o Mobral continuou crescendo e novas perspectivas 
foram abertas para os seus egressos. Uma dessas iniciativas foi o Programa de 
Educação Integrada (PEI), o qual propunha a condensação do primário em poucos 
anos. Além disso, o ensino supletivo continuava sendo outra possibilidade de 
continuação dos estudos para quem conseguisse ser alfabetizado pelo Mobral, 
mas também para qualquer aluno que desejasse completar seus estudos fora da 
idade regulamentada (BRASIL, 2002, p. 16).

Em 1985, o Mobral foi extinto e substituído pela Fundação Nacional para 
Educação de Jovens e Adultos, a Fundação Educar, cuja finalidade era fomentar 
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o atendimento às séries iniciais do então 1º grau, produzir material e proceder a 
avaliação das atividades. Essa fundação subsistiu até o ano de 1990. Nesse mesmo 
ano, o Brasil participou da Conferência Mundial de Educação para Todos, durante 
a qual ficou fortalecida a necessidade de expansão e melhoria do atendimento 
público na escolarização de jovens e adultos.

A despeito disso, apenas em 1993 é que foi publicado o Plano Decenal, o qual 
destacava o compromisso com a institucionalização de programas alternativos de 
educação continuada, com a finalidade de reduzir a taxa de analfabetismo entre 
jovens e adultos e de elevar o nível médio de escolaridade nesses grupos etários 
pouco escolarizados. Já no Plano de Educação Nacional, para o período de 2014 
a 2024, consta como uma das metas a erradicação do analfabetismo absoluto e 
redução em 50% da taxa de analfabetismo funcional. O referido documento indica 
como uma das estratégias para isso “a oferta gratuita da educação de jovens e 
adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria” 
(BRASIL, 1993, p. 7, 2014, p. 9).

Nesse contexto, o paradigma da educação popular de inspiração freireana 
tem servido como referência para os educadores interessados em qualificar o ensino 
supletivo e aproximá-lo das necessidades educativas de seu alunado. Levando em 
conta também que o educador “que aliena a ignorância, se mantém em posições 
fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre 
os que não sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento 
como processos de busca” (FREIRE, 2005, p. 67).

A flexibilidade do educador no seu fazer pedagógico é fundamental para 
sua atuação na EJA, pois o estudante dessa modalidade de ensino geralmente 
tem um histórico de evasão escolar durante a idade de ensino regular. Muito 
frequentemente esse fato está ligado às condições de desvantagens sociais, o que 
deve afetar muitas vezes seu rendimento escolar, por não enxergarem um futuro 
promissor por meio da educação. Dessa forma, acabam sem estímulo e concluem 
os estudos por obrigação e/ou com má vontade (observação pessoal).

Em função desses e de outros fatores, ainda existe um grande contingente 
de jovens e adultos pouco escolarizados, mesmo que se tenha observado redução 
desses índices ao longo dos anos. No Brasil, a taxa de alfabetização desse grupo 
passou de 86,7% em 1999 para 91,3% em 2012. E a taxa de analfabetismo funcional 
decresceu de 27,3% em 2001, para 18,3% em 2012, o que representa uma queda de 
33% no período (BRASIL, 2014, p.14).

De acordo com dados do censo 2010, a defasagem entre a idade e a série, no 
ensino regular, era de 5,3 milhões de pessoas, que tinham entre 15 a 19 anos. Os 
dados também indicavam que, quando ocorre esse descompasso, o índice aumenta 
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progressivamente com a idade, chegando próximo de 90% entre jovens de 18 anos 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

Nesse cenário de analfabetismo e defasagem escolar, trabalhar em salas 
de aula temas transversais como a educação ambiental (EA) é, ao mesmo tempo, 
um desafio e uma possibilidade. Isso porque a sociedade atual necessita aprender 
novos modos de vida que sirvam para proteger o meio ambiente, e a escola é um 
espaço privilegiado para que novos padrões comportamentais sejam socializados 
e daí difundidos para a sociedade em geral.

Nesse sentido, Dias (1992, p. 92), em conformidade com a Primeira 
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental (a Conferência de 
Tbilisi), definiu esta como sendo um processo permanente, no qual os indivíduos 
e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conheci-
mentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos 
a agir – individual e coletivamente – a fim de resolver problemas ambientais 
presentes e futuros.

Para Carvalho (2005, p. 11), a EA propõe uma mudança radical no modo de 
viver e pensar da sociedade. Ele salienta que a ideia de mudanças radicais abarca 
não apenas uma nova sociedade, mas também um novo sujeito que se vê como 
parte dessa mudança societária e a compreende como uma revolução de corpo 
e alma, ou seja, uma reconstrução do mundo, incluindo o interno e os estilos de 
vida pessoais.

De acordo com a Unesco, a EA acontece como um processo de reconhecimento 
de valores e elucidação de conceitos que levam os indivíduos a desenvolver as 
habilidades e as atitudes necessárias para entender e apreciar as inter-relações 
entre os seres humanos, suas culturas e seus meios físicos. E, ainda, a EA per-
mite desenvolver a prática de tomada de decisões e as formulações dos próprios 
comportamentos dos indivíduos sobre os temas relacionados com a qualidade do 
meio ambiente.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, 
no seu Art. 2º:

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 
prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 
em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 
essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de 
ética ambiental (BRASIL, 2012, p. 1).

Essas e outras definições de EA existem, mas o que, de fato, mais interessa é 
que ela deve ser implantada em todas as modalidades de ensino, principalmente 
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por trazer uma nova perspectiva de futuro para a humanidade. Por suas caracte-
rísticas, a EA soma positivamente com a proposta do ensino de jovens e adultos, 
que necessita de novos paradigmas sociais e também pessoais para continuar os 
estudos, num processo de reconhecimento da sociedade para melhor desenvolver-se 
enquanto futuros profissionais.

A importância de se conhecer a percepção ambiental de estudantes da EJA é 
também de suma importância para que, a partir desse conhecimento, seja possível 
planejar ações que os coloquem em posição ativa e proativa. Pois se acredita que 
isso deve contribuir para o resgate da autoestima de cada indivíduo e do coletivo, 
bem como para reacender a chama da curiosidade existente em cada ser humano 
e, por conseguinte, o entusiasmo pelos estudos.

O termo percepção é derivado do latim perceptio, e é definido na maioria dos 
dicionários da língua portuguesa como: ato ou efeito de perceber; combinação dos 
sentidos no reconhecimento de um objeto; recepção de um estímulo; faculdade 
de conhecer independentemente dos sentidos; sensação; representação intelec-
tual. É necessário despertar essas sensações nos estudantes da EJA a fim de que 
possam se perceber como sujeitos na construção da trajetória para um estilo de 
vida sustentável.

Palma (2005, p. 16) explica ainda “a interação do indivíduo com seu meio 
acontece […] através de órgãos dos sentidos”. Para que se possa realmente 
perceber, faz-se necessário que se tenha algum interesse no objeto de percepção 
e ele é baseado nos conhecimentos, na cultura, na ética e na postura de cada 
um. Dessa forma, trazer a discussão sobre questões ambientais para a escola 
é uma maneira de fazer com que os educandos despertem interesse pelo meio 
ambiente.

Conhecer o modo como os estudantes da EJA reagem a uma nova metodologia 
voltada para a EA é uma maneira de enriquecê-los enquanto pessoas, “cidadãos 
do mundo” que precisam e merecem viver em um mundo melhor; e mais ainda, 
precisam perceber e assumir que são capazes de construí-lo.

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho foi conhecer a percepção 
ambiental dos estudantes da EJA de uma escola estadual em São Paulo do Potengi 
para desenvolver juntamente com eles ações em educação ambiental.

Procedimentos metodológicos
Este trabalho é uma pesquisa-ação, uma vez que analisou a percepção 

ambiental dos estudantes da EJA da Escola Estadual “Senador Dinarte Mariz” 
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(EESDM), em São Paulo do Potengi, Rio Grande do Norte, e a partir da análise dos 
resultados foram propostas e realizadas ações educativas com esse grupo.

Foi aplicado um questionário antes das intervenções educativas. Ele foi 
constituído por oito questões objetivas sobre temas ambientais e foi aplicado 
em uma turma de 15 estudantes do 2º segmento da EJA (7º e 9º períodos), turno 
noturno, no segundo semestre de 2014. Os estudantes tinham idade variando 
entre 16 e 53 anos.

Foi realizada uma atividade inicial de sensibilização ambiental com esses 
estudantes, juntamente com uma turma de alunos de cursos técnicos que funcio-
nava na cidade. A atividade consistiu na exploração do próprio ambiente escolar, 
mais especificamente uma área onde foi construída uma praça, por iniciativa de 
alguns professores.

Essa atividade foi importante para apresentar aos estudantes o novo espaço 
verde que tinha sido construído para lazer e, ao mesmo tempo, um laboratório vivo 
para o desenvolvimento de diversas atividades interdisciplinares, pois na escola, 
no turno noturno, funcionavam apenas as duas classes da EJA. Eram também as 
únicas salas que estavam abertas, além do fato de que grande parte das lâmpadas 
da escola ficavam apagadas. Ou seja, a escola não podia ser bem conhecida pelos 
próprios estudantes. Essa foi uma oportunidade de conhecer e discutir sobre o 
espaço físico da própria instituição.

As outras atividades educativas foram feitas em parceria com a profes-
sora de Ciências. Cada atividade teve duração de uma hora e ocorreram com 
intervalo de uma semana entre si. Elas consistiram em duas palestras (Figura 
1), cujos temas foram “Como cuidar de nosso espaço verde” e “A influência do 
homem no meio em que vive e suas transformações ao longo dos anos”. E duas 
atividades lúdicas: uma dinâmica, “Teia ecológica do conhecimento”, e um jogo, 
“Bingo ecológico”.

Como forma de aproximar os temas da realidade dos estudantes, durante 
as palestras foram utilizados vídeos produzidos com imagens da própria escola, 
para exemplificar onde havia acúmulo de lixo e o desperdício de água. Esses 
exemplos foram os pontos principais do debate, pois a ideia era reconhecer a 
existência dos problemas e, ao mesmo tempo, encaminhar a discussão para a 
busca de soluções para eles, por exemplo, aproveitamento da água para regar 
as plantas; a importância de limpar e manter o jardim limpo, bem como, 
o cuidado de manter os demais espaços da escola limpos; e do incentivo à 
utilização das lixeiras como destinação correta dos resíduos produzidos no 
âmbito da escola.
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Figura 1 – Palestra com estudantes da EJA, 2º segmento

Fonte: Germano (2014)

No segundo encontro ocorreu uma dinâmica de interação com o nome 
de “Teia ecológica do conhecimento”, na qual foram feitas as apresentações dos 
envolvidos e, no momento que se apresentavam, assumiam o papel de algum ele-
mento que tivesse relação com o meio ambiente. Foi utilizado um rolo de barbante 
colorido e, cada vez que alguém se apresentava, segurava um pedaço do barbante 
e o passava adiante para outro colega, formando uma grande teia.

Também se realizou um “Bingo ecológico”. Para essa atividade os estudantes 
foram instigados a trabalhar em equipe, lendo as orientações para o preenchi-
mento de suas cartelas. Foi oferecido um brinde para o ganhador, oportunidade 
que desenvolveu a motivação para que todos participassem da atividade proposta 
(Figura 2). Os materiais utilizados foram: uma cartela de bingo em branco, uma 
folha de papel que revelava 40 atitudes sustentáveis praticadas no dia a dia e 
números impressos de 1 a 40 para sorteio.

As cartelas eram preenchidas com 20 números equivalentes a ações, 
práticas e atitudes sustentáveis que eles praticavam ou iriam adotar em seu 
cotidiano; a cada número sorteado eles marcavam suas cartelas. Como regra, 
ganhava quem primeiro preenchesse toda a cartela e as ações não poderiam 
ser repetidas.
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Figura 2 – Momentos de concentração dos alunos para o 
preenchimento das cartelas e sorteios dos brindes

Fonte: Germano (2014)

Resultados e discussão
Como ponto de partida para se conhecer a percepção ambiental dos edu-

candos, foi feita a pergunta: “O que é meio ambiente?”. As respostas referentes 
a essa questão estão apresentadas no Gráfico 1. Observa-se que 46,6% dos estu-
dantes se reconheciam como parte do meio ambiente, assim como outros seres 
vivos e elementos não vivos. Ou seja, uma percepção mais global. Do total, 40% 
reconheciam-se como parte do meio ambiente, ao lado de outros seres vivos; e um 
percentual de 13,4% reconheciam apenas animais e plantas como parte do meio 
ambiente. Por essas respostas, percebe-se que um maior percentual de alunos 
reconhece apenas seres vivos como parte do meio ambiente. Uma tendência mais 
naturalista, conforme classificação proposta por Reigota (1991).

Gráfico 1 – Percepção dos estudantes sobre o que é meio ambiente

Coisas vivas e não vivas que 
existem na Terra, Inclusive o 

homem: 40%

Homem, florestas
e animais: 46,6%

Somente animais e
plantas: 13,4%

Fonte: Nossos dados
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Nas discussões iniciais da EA, a natureza estava relacionada a recursos 
naturais. No entanto, novos desafios surgiram e a necessidade de ampliar os 
horizontes dela se tornou inquestionável. Então, o fato desses estudantes terem 
mostrado a tendência mais naturalista indica que, de alguma forma, eles já 
entraram em contato com o tema, mas que se faz necessário atualizar e ampliar 
a percepção sobre o assunto (REIGOTA, 2010).

Neves e Tostes (1992) já apontavam que meio ambiente é tudo o que tem a ver 
com a vida de um ser (plantas, animais, pessoas) ou de um grupo de seres vivos, 
os elementos físicos, culturais e a maneira como esses elementos são tratados 
pela sociedade.

É importante mencionar que, em uma discussão com esse grupo de estu-
dantes, a maioria salientou que meio ambiente é a natureza (no sentido de seres 
vivos), enquanto a minoria preferiu silenciar e concordar com a resposta dos 
colegas. Em função dos resultados e observações, a dinâmica (teia ecológica do 
conhecimento) foi proposta buscando-se atuar nessa lacuna, de forma lúdica e 
interativa. O que se observou no percurso da dinâmica é que a teia envolvendo 
seres vivos e elementos não vivos existentes no nosso planeta permitiu uma 
compreensão do que vem a ser o meio ambiente, seus constituintes e as relações 
que se estabelecem entre eles.

Os estudantes foram motivados a perceber que fazem parte do meio e 
que na escola eles são os principais agentes e a razão de ser daquele espaço. Que 
tudo na escola gira em torno deles: com os estudantes, pelos estudantes e para 
os estudantes, por isso eles deveriam se sentir valorizados e responsáveis pela 
construção de seu conhecimento.

No início da dinâmica, alguns estudantes se recusaram a participar, mas ao 
perceber o envolvimento dos outros e o estímulo dos colegas, foram se integrando, 
até que todos participaram. Houve muita integração e, dentre os principais 
elementos do planeta referidos por eles, podem ser citados: um prédio, a escola, 
a água, uma árvore de grande porte, uma plantação de bananas, a vaquejada, o 
sol. O que significa que eles já ampliaram a percepção sobre meio ambiente, pois 
eles inseriram inclusive elementos culturais, como a vaquejada.

Ao final da construção da teia, o professor da sala, que no momento estava 
participando das intervenções, assumiu seu papel de “humano”, previamente 
combinado, e saiu com uma tesoura cortando todas as ligações do meio, exem-
plificando o modo como o ser humano interfere no meio e consegue modificar 
sua realidade. Os estudantes defenderam suas ligações e não aceitavam que outra 
pessoa cortasse o elo entre um e outro.
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Quando questionados sobre o modo de preservação ambiental praticado por 
eles, observou-se que 80% dos estudantes dizem cuidar do meio onde vivem, 13,4% 
assumiram que jogam resíduos no chão ou embaixo da carteira quando não tem 
lixeiro perto e apenas 6,6% confessaram que jogam lixo no chão conscientemente 
e não gostam de plantas, conforme expresso no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Percepção dos discentes enquanto 
seu modo de preservação ambiental

Planto, cuido das plantas, 
jogo lixo na lixeira: 80%

Cuido de plantas; 
se não estiver perto de uma

lixeira, jogo o lixo no 
chão/embaixo da carteira: 13,4%

Jogo lixo no chão da
 escola, não gosto de 

plantas: 6,6%

Fonte: Nossos dados

Ao serem questionados oralmente, durante a aula de sensibilização ambiental, 
se já tinham plantado alguma árvore ou plantas de jardim, as respostas foram 
bastante positivas. Ficou claro que eles já haviam praticado essas ações, só não as 
relacionavam ao meio ambiente com esses cuidados domésticos.

Por isso, é importante levá-los à reflexão de que a natureza é um enorme 
organismo vivo do qual o ser humano faz parte, além de pensar que pequenos 
hábitos, como o cultivo de plantas, são formas de interagir positivamente com o 
meio ambiente.

Para Boff (1999, p. 74) “a natureza vista como um todo não impõe prescrições”. 
Cabe a cada ser humano desenvolver uma sensibilidade tal que lhe permita captar 
as tendências e tomar suas decisões, de forma ética.

Os principais problemas ambientais que os estudantes encontram em seu 
espaço de convívio social (casa, escola, cidade) estão representados no Gráfico 
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3. Essa era uma questão de múltipla escolha. No total foram apontados nove 
problemas, sendo os mais citados relacionados aos recursos hídricos (desperdício 
de água: 86%; poluição do rio Potengi: 86%; água suja: 60%) e aos resíduos sólidos 
(acúmulo de lixo: 73%; lixo a céu aberto: 53%).

Gráfico 3 – Os problemas ambientais mais destacados pelos estudantes da EJA

Desperdício 
de água:

86% Acúmulo 
de lixo:

73%

Lixo a céu 
aberto:

53%
Desmatamentos:

40%

Construções 
à beira do rio:

20%

Desperdício 
de energia:

26%

Queimadas
fumaça:

33%

Poluição do 
rio Potengi:

86%

Água 
suja:
60%

Fonte: Nossos dados

Os problemas relacionados aos recursos hídricos nessa região são graves. 
Primeiro porque as chuvas são escassas, segundo porque a falta de zelo por esse 
recurso torna impróprio o que ainda resta para uso em algumas atividades. Um 
antigo problema que ocorria às margens do rio Potengi era a construção de pocilgas, 
cujos resíduos eram despejados in natura, diretamente no rio (SOUZA; MACEDO, 2003).

Com a expansão territorial, atualmente existem outras construções a margem 
do rio, tais como uma cerâmica e uma queijeira, além de residências; todas muito 
próximas às margens do rio. Em função disso são encontrados muitos resíduos no 
leito do rio e até uma “passagem molhada” que obstrui o seu curso.

A cidade de São Paulo do Potengi é situada às margens do rio Potengi, no 
qual foi construída a barragem Campo Grande. Mas o fato é que os sucessivos anos 
de seca no Nordeste fez com que essa barragem fosse secando. Sua capacidade é de 
aproximadamente 23 milhões de metros cúbicos de água, mas atualmente (junho 
2015) encontra-se com cerca de 15% de sua capacidade, tendo sido cessadas há 
quase dois anos as atividades de lazer e de produção de pescado nesse reservatório.

Com relação aos resíduos sólidos, os estudantes mencionaram a disposição 
irregular nas ruas, nas encostas do rio Potengi, em terrenos baldios e na própria 
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escola. Eles referiram também a ocorrência de um lixão clandestino em um bairro 
da cidade. A gestão dos resíduos sólidos está diretamente relacionada com a 
poluição dos recursos hídricos, principalmente nesse caso, que ocorreu a menção 
explícita da disposição inadequada de resíduos nas encostas do rio.

Desmatamento de vegetação nativa e queimadas com produção de fumaça 
foram problemas mencionados por 40% e 33% dos estudantes que residem em 
zona rural, respectivamente. Nesse sentido, vale ressaltar que o município de São 
Paulo do Potengi encontra-se na transição entre o agreste e o sertão, apresenta 
vegetação escassa em grande parte do seu território, devido à prática secular de 
desmatamento e queimada para o cultivo da terra. No município, é comum o corte 
da jurema (Mimosa hostilis Benth.) para a formação de campos de pastagens, para 
engorda de gado, ou para a agricultura de sobrevivência.

O desperdício de energia elétrica foi um problema mencionado por 26% 
dos estudantes. E embora não esteja à vista de todos, é um assunto relacionado 
aos recursos hídricos, já que a energia elétrica distribuída na região Nordeste é 
oriunda da hidrelétrica de Paulo Afonso.

A variedade de problemas ambientais apontados pelos educandos demonstra 
que eles conseguem identificar no município os diversos desequilíbrios ambientais 
existentes, dos quais todos são causados por ações antrópicas e geram graves 
problemas à qualidade de vida da comunidade. Isso significa que há um vasto 
espaço aberto para se trabalhar EA com esse grupo de estudantes e, quem sabe, 
com os estudantes da EJA, de uma forma geral.

Logo, nota-se que existem vários crimes ambientais no município, pois 
os problemas e desequilíbrios citados ferem direitos previstos no artigo 225 da 
Constituição Federal, no qual se lê: 

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)

Durante as atividades com os estudantes, foi explicado que o equilíbrio 
entre o ser humano e a natureza depende da relação que cada um de nós constrói 
cotidianamente, pois a atitude individual é valorizada por se tratar de uma mudança 
de hábitos mais adequados ecologicamente, na qual a diferença está em querer 
mudar e fazer parte dessa mudança ambiental. Esse é o primeiro passo para que 
a diferença aconteça na sociedade.

Outro questionamento feito aos estudantes foi se sabiam o que significa 
desenvolvimento sustentável. Neste quesito, 80% responderam que não sabiam e 
20% responderam que sabiam, embora estes não tenham descrito o que entendiam.
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Nesse resultado, embora pareça desanimador, é preciso levar em conta que 
o termo “desenvolvimento sustentável” é pouco discutido em sala de aula e, ao se 
tratar do ensino da EJA, fica ainda mais evidente que existe um déficit educacional 
que precisa ser corrigido urgentemente.

Deste ponto do questionário partiu-se para os conceitos sobre o que é viver 
em uma sociedade sustentável, remetendo-se ao jogo “Bingo ecológico”. Com 
essa atividade foi possível trabalhar o senso crítico, ações individuais e perante a 
sociedade, trabalho em equipe, disciplina, regras e acima de tudo, o lúdico. Todos 
os estudantes permaneceram na sala durante a atividade.

Foi possível observar, dentre as 40 ações indicadas, as que mais se desta-
caram: use o mínimo de água para o banho; use o mínimo de água para escovar 
os dentes; recicle; reaproveite; não descarte na rua, jogue o lixo no lixo; apague 
a luz; use lâmpadas fluorescentes; desligue eletrodomésticos da tomada; sujou, 
limpe; mantenha a rotina de separação do lixo; só compre se realmente puder 
e precisar; opte, quando possível, pelo consumo de frutas, verduras e legumes 
orgânicos; compre ou faça suas próprias lixeiras para reciclagem e separe o lixo; 
conscientize um amigo.

É sabido que a sustentabilidade é um processo de aprendizagem social que 
leva um longo período a ser concretizado, por se tratar de uma ação a longo prazo, 
pois, como explica Canepa (2007, p. 38):

O desenvolvimento sustentável caracteriza-se não como um estado fixo de harmonia, 
mas sim como um processo de mudanças, no qual se compatibiliza a exploração de 
recursos, o gerenciamento de investimento tecnológico e as mudanças institucionais 
com o presente e o futuro.

A sustentabilidade equivale ao uso racional dos recursos naturais com 
responsabilidade social, pois sua utilização requer conservar para as gerações 
futuras, garantindo a sadia qualidade de vida para todas as sociedades humanas. 
Os Parâmetros Curriculares do Meio Ambiente e Saúde definiram o termo con-
servação como sendo “a utilização racional de um recurso qualquer, de modo a se 
obter um rendimento considerado bom, garantindo-se, entretanto sua renovação 
ou sua auto-sustentação” (BRASIL, 1997, p. 29).

O conceito descrito por Sachs (1993, p. 36) para sustentabilidade ambiental 
refere-se à manutenção da capacidade de sustentação dos ecossistemas, o que 
implica a capacidade de absorção e recomposição deles em face das agressões 
antrópicas.

Assim, para que aconteça de fato o desenvolvimento sustentável em meio 
à sociedade capitalista, a ação da EA é de suma importância para reeducar a 
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população. Para tanto, no questionário foi abordada a importância de estudar 
a EA, ao que os estudantes responderam sim em 86,6% dos casos; apenas 13,4% 
responderam que não consideram importante essa temática.

Como ainda não é parte da cultura local reconhecer o meio ambiente como 
palco de estudo, o processo de reconhecimento dos valores ambientais ainda 
demora, mas é necessário acontecer, para que os estudantes possam diferenciar 
as ações depredadoras das protetoras à natureza.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Meio Ambiente e 
Saúde:

Esse tipo de diferenciação é útil principalmente para chamar a atenção sobre a 
forma como se realiza a ação do homem na natureza e sobre como se constrói um 
patrimônio cultural. Permite discutir a necessidade, de um lado, de preservar e cuidar 
do patrimônio natural para garantir a sobrevivência das espécies, a biodiversidade, 
conservarem saudáveis os recursos naturais como a água, o ar e o solo; e, de outro 
lado, preservar e cuidar do patrimônio cultural, construído pelas sociedades em 
diferentes lugares e épocas. Tudo isso é importante para garantir a qualidade de 
vida da população (BRASIL, 1997, p.17).

Nessa perspectiva, foi discutido com os estudantes sobre a revitalização 
da praça da escola para que eles pudessem usufruir do espaço saudável e tratar 
como um patrimônio da instituição, garantindo qualidade de vida na comunidade 
escolar. Quando perguntado no questionário sobre a aceitação dessa praça escolar 
após ser revitalizada, 93,4% dos estudantes responderam que gostaram e 6,6% 
responderam que não gostaram.

Talvez a rejeição, mesmo que baixa, tenha sido devido à falta de percepção 
ambiental dos educandos, uma vez que a praça é ornamentada por pneus usados 
e garrafas PET. A aceitação desses materiais ainda pode ser vista com preconceito, 
pois muitos os consideram “lixo” e não aceitam de imediato a reutilização deles.

Na realidade, reciclar é uma forma de economizar energia, de poupar 
recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que jogamos fora. Para 
isso, é preciso incorporar a nova terminologia proposta pela Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos, a saber, resíduo como sinônimo do que resta das atividades 
humanas. Sendo estes compostos por recurso (o que é reciclável ou reaproveitável) 
e rejeito (o que é inservível e corresponderia ao lixo) (BRASIL, 2010, p. 2).

Esse é um passo importantíssimo para a mudança de percepção do que é 
ou não lixo. Ao contrário, muitos resíduos podem e devem ser reutilizados. Os 
reaproveitamentos desses materiais na ornamentação da praça da escola servem 
como forma de exemplificar esses processos e ser espaço desencadeador de reflexões 
sobre a temática ambiental, em geral, e sobre os resíduos sólidos, em particular.
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Sato (2004, p. 20) ressalta que o aprendizado ambiental se constitui um 
componente vital, pois oferece motivos que levam os estudantes a se reconhecerem 
como parte integrante do meio em que vivem e os faz pensar nas alternativas 
para soluções dos problemas ambientais.

Assim, a implementação da praça com os materiais reutilizáveis auxiliou 
nesse “reconhecimento” pessoal dentro do meio social onde estão inseridos, 
valorizando-os enquanto estudantes e cidadãos.

Os saberes dos estudantes a respeito do que é coleta seletiva estão demons-
trados no Gráfico 4. A reutilização de materiais está diretamente relacionada 
com a separação dos resíduos, o que contribui também para evitar a poluição da 
água e do solo. A gestão adequada dos resíduos sólidos é um dos quatro itens do 
saneamento básico e, reconhecidamente, gera vantagens econômicas e para o 
meio ambiente, contribuindo assim para a sustentabilidade do planeta.

O item “coleta seletiva é a separação do lixo, já de acordo com a classe a 
que pertence para a reciclagem” foi escolhido por 53,4% dos estudantes; o item “é 
a separação do lixo, já estudei e só fiz aqui na escola”, foi escolhido por 20% dos 
estudantes. E 26,6% marcaram a alternativa que dizia não saber o que é a coleta 
e, por isso, nunca ter praticado.

Gráfico 4 – Saberes dos estudantes sobre coleta seletiva

É a separação do lixo, de acordo 
com a classe a que pertence, 

para reciclagem: 53,4%

É a separação do lixo, já estudei, 
só fiz aqui na escola: 20%

Não sei o que é, 
nunca fiz: 26,6%

Fonte: Nossos dados
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É importante notar que, para aproximadamente metade desses estudan-
tes, o termo “coleta seletiva” é algo muito distante. Só ouviram e fizeram isso 
na escola, ou sequer ouviram falar disso. Considerando que um dos problemas 
graves em termos ambientais e de saúde é a falta de saneamento básico, e que 
a gestão adequada dos resíduos sólidos e dos recursos hídricos é crucial para o 
saneamento, para a saúde e para a vida, há de se perguntar: por que tais assuntos 
não são rotineiramente tratados na escola?

O que se percebe é que há um retardo muito grande entre as discussões 
nacionais, a legislação vigente e o que ocorre na rotina das escolas e, em particular, 
para as classes da EJA. Certamente que alguns desses temas podem ser tratados em 
datas comemorativas, tais como o dia da água, o dia da árvore, o dia ou a semana 
do meio ambiente. Mas como os próprios estudantes referiram, essas atividades 
se restringem ao diurno.

A coleta seletiva é a “coleta de resíduos sólidos previamente segregados 
conforme sua constituição”. Ela, bem como a EA, são instrumentos da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010, p. 2-5), ao mesmo tempo em que a EA 
formal é prevista como obrigatória em todos os níveis de ensino desde a institui-
ção da Política Nacional de Educação Ambiental, que já tem mais de 15 anos de 
vigência (BRASIL, 1999, p. 3) e, de modo semelhante, está prevista nas Diretrizes 
Curriculares para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012 p. 3).

A relevância de se tratar sobre a gestão de resíduos sólidos e, por con-
seguinte, sobre coleta seletiva na sala de aula, contribui para a formação de 
cidadãos conscientes do seu direito a um ambiente equilibrado. Mas também 
conduz o aluno à auto reflexão sobre consumo, a fim de despertar nele o senso 
crítico e a responsabilidade social e ambiental com o resíduo que produz e, por 
fim, para que se chegue a consumir somente o que realmente é necessário, sem 
gerar desperdício.

O último quesito do questionário fez referência à importância da economia 
da água potável. Ao averiguar as respostas, observou-se que 66,6% responderam 
que economizam, marcando a alternativa “fecho torneiras, não demoro no banho 
e não desperdiço”, correspondendo a atitudes bem adequadas quanto ao uso da 
água. Já 26,6% responderam o item “fecho torneiras, só demoro no banho para 
lavar o cabelo, lavo calçada com mangueira”, ou seja, economizam parcialmente; e 
6,7% assumiram que não fazem qualquer tipo de economia, conforme observa-se 
no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Atitudes do alunado quanto à economia de água potável

Fecho torneiras, não demoro no banho, 
não desperdiço: 66,6%

Fecho torneiras, só demoro no banho 
para lavar o cabelo, lavo a calçada com 

mangueira: 26,6%

Não fecho torneiras e 
desperdiço: 6,7%

Fonte: Nossos dados

Esses dados indicam que ainda se faz necessário avançar muito para a 
conquista da sustentabilidade, especialmente no que concerne ao uso de um bem 
comum, de valor inestimável e necessário a todas as formas de vida. E ainda mais, 
como já referido previamente, em uma época em que várias regiões do nosso país 
enfrentam problemas sérios em função da escassez de água potável, seja devido 
a longas estiagens, ao desperdício ou à poluição das águas superficiais ou dos 
aquíferos subterrâneos.

Uma coisa é certa: os estudantes da EJA são capazes de pensar, de realizar 
tarefas e têm um conhecimento de mundo e esses devem se constituir pontos de 
partida para a reflexão e ação. Nessa perspectiva, a inserção da EA na EJA deve 
contribuir tanto para o fortalecimento da autoestima dos estudantes, como para 
a construção de uma identidade terrena, de modo que se sintam parte de uma 
sociedade planetária, de forma crítica e consciente.
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Capítulo 8  
Dificuldades e motivações para a inserção da 

educação ambiental em escolas públicas situadas 
no entorno de uma unidade de conservação

Carlos Eugênio de Souza 
Thaisa Accioly de Souza 

Maria de Fátima de Souza

Introdução

Mudanças culturais e socioeconômicas relacionadas aos processos globali-
zados da economia capitalista têm, nos últimos séculos, interferido nas relações 
dos humanos com a natureza, causando várias crises, dentre elas, a social e a 
ambiental. Essas crises são geradas pelo consumismo, segundo o qual o homem 
visualiza os recursos naturais apenas como matéria-prima e a natureza como 
depósito de resíduos (VASCONCELOS; CONCEIÇÃO; FREITAS, 2012).

Dessa forma, a capacidade de suporte do planeta tem alcançado níveis preocu-
pantes, tamanha a velocidade com que os recursos naturais são extraídos para atender 
as ambições humanas, comprometendo as necessidades das futuras gerações. Diante 
dessa realidade a educação ambiental (EA) surge como uma ferramenta norteadora 
para a conscientização humana diante da problemática ambiental (BRASIL, 2004).

Os problemas ambientais vêm se agravando ao longo do tempo em virtude 
da não observância das relações homem versus natureza. Por tratar-se de um tema 
de dimensões globais, há a necessidade da criação de mecanismos que abordem as 
questões ambientais de forma adequada e, nesse sentido, foram realizadas diversas 
conferências e eventos em nível mundial para discussão dessa problemática.

A Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, datada de 1972, documento este também conhecido como Declaração 
de Estocolmo, referente à primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, é 
considerada o marco inicial nas discussões internacionais referentes ao tema. A 
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recomendação número 96 dessa conferência trata da necessidade de implantação 
da EA de forma interdisciplinar com o objetivo de sensibilizar o homem para uma 
convivência harmoniosa com o meio ambiente. Em função dessa recomendação, em 
1975 foi promovido, em Belgrado, na Iugoslávia, o primeiro encontro internacional 
em educação ambiental, em que se criou e teve início a estruturação do Programa 
Internacional de Educação Ambiental (PIEA) (BARBIERI; SILVA, 2011).

Em 1977, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 
(Conferência de Tbilisi), ratificou orientações das conferências anteriores e elaborou 
princípios, estratégias e ações orientadoras em EA, fortalecendo o seu entendimento 
interdisciplinar (BRASIL, 2005). No Brasil as discussões acerca da EA tomaram uma 
projeção mais ampla na década de 1980, quando foram realizados os primeiros 
encontros nacionais, havendo maior atuação das organizações ambientalistas e 
dos movimentos sociais, além do aumento da produção acadêmica relacionada ao 
tema e da incorporação da temática ambiental por alguns educadores.

A Constituição Federal de 1988, no seu Art. 225, trata do meio ambiente como 
bem de uso comum que deve ser preservado e protegido por todos tanto para as 
atuais como para as futuras gerações; e traz ainda em seu parágrafo sexto que a 
promoção da EA e a conscientização para a preservação do meio ambiente deve 
estar presente em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1988).

Em 1994 foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), 
sendo a temática ambiental incluída nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
lançados oficialmente em 1997. Já a Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). O conjunto dessas 
ações e legislações contribuiu para reforçar o debate sobre a EA em nível nacional.

A EA tem como objetivo a formação de cidadãos conscientes com responsabili-
dades sobre o meio ambiente. Portanto, a nível formal, deve-se desenvolver de forma 
que alunos adquiram uma grande variedade de experiências e sejam instruídos por 
meios participativos, visando ampliação do nível de consciência relativa às questões 
ambientais e, assim, compreender a necessidade de preservação e conservação do 
meio ambiente. Nesse contexto, torna-se de suma importância a busca de alternativas 
educacionais de forma abrangente, de modo que as inter-relações entre homem e o 
meio sejam compreendidas. Para abordagem em sala de aula, é necessário mostrar 
aos alunos a importância da EA, a fim de que se tornem conscientes que podem 
ser agentes ativos na transformação da realidade local, o que resultará em várias 
outras mudanças, até um alcance global (ALVES; LIMA, 2011).

Novos paradigmas devem ser pensados visando uma interação mais harmo-
niosa entre todos os elementos bióticos e abióticos, tendo em vista a construção de 
um planeta sustentável. Não podendo, diante de tantas alterações, se pensar apenas 
de forma negativa, faz-se necessário ter consciência de que é possível melhorar essa 
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relação. Um dos caminhos para alcançar esse objetivo é a educação, em todas as suas 
formatações e em harmonia com a percepção, por meio da qual se pode viabilizar 
a interação das pessoas à realidade, visto que a educação gera conhecimento, que 
por sua vez gera mudanças no modo de ser, pensar e agir (MARCOMIN, 2014).

Conforme a PNEA, a EA é “processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente” (BRASIL, 1999). 
Assim, a EA torna-se um componente essencial e permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em caráter formal e não formal. 
Portanto, passa a constituir um direito do cidadão, assemelhando-se aos direitos 
fundamentais, estreitamente ligados aos direitos e deveres constitucionais da 
cidadania, conforme preconiza o artigo sexto da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

A escola é um espaço privilegiado para a inclusão do ensino sobre os saberes 
ambientais e, se necessário, para o rompimento com estruturas que dificultem 
ou impeçam a socialização desses saberes. Pois, a partir da superação dessas difi-
culdades se favorecem as reflexões, com vistas a uma sensibilização para tomada 
de consciência por meio do ensino de forma ativa e participativa, capacitando 
os cidadãos para escolhas conscientes. As reflexões e ações com vistas a uma 
convivência harmoniosa com o ambiente podem produzir mudanças de compor-
tamentos, e a escola tem uma importante missão, seja como espaço de discussão, 
seja como espaço para ações e práticas. A partir disso se opera a formação de 
cidadãos críticos, reflexivos e que sejam capazes de atuar diante da complexidade 
que atualmente envolve as questões socioambientais (SOUZA et al., 2013).

É fato que cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações 
sobre o ambiente em que vive, portanto, as respostas ou manifestações daí decorrentes 
são resultados das percepções (individuais e coletivas), dos processos cognitivos, 
julgamentos e das expectativas de cada pessoa. Por isso, para que se possam compre-
ender melhor as interrelações entre o homem e o meio ambiente, suas expectativas, 
anseios, satisfações, insatisfações, julgamentos e condutas, torna-se de fundamental 
importância o estudo da percepção ambiental (FERNANDES et al., 2003).

Conforme Kopke (2013), a percepção ambiental é uma atividade mental onde 
há uma ação recíproca entre o indivíduo e o meio, via mecanismos perceptivos e 
cognitivos, sendo que os perceptivos são orientados pelos meios externos, enquanto 
a inteligência humana dá suporte aos cognitivos. O êxodo rural e a urbanização têm 
influenciado negativamente na percepção do meio natural, dessa forma, os indivíduos 
têm perdido a sensibilização e percepção relacionadas a esse meio, comprometendo 
os vínculos que são importantes para construção da valoração mental dos elementos.

Nessa perspectiva, para que haja uma EA efetiva, faz-se necessário que a percep-
ção ambiental dos atores sociais seja considerada, a fim de que se possa compreender o 
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meio e, junto com a comunidade envolvida, traçar métodos para mitigação ou solução 
dos problemas. O fato é que existem dificuldades para a sensibilização e motivação de 
pessoas para atuar na seara ambiental, mas a superação dessas dificuldades torna-se 
primordial para a transformação almejada pelo ser humano (SANTOS; SILVA, 2010).

A percepção que professores têm sobre o meio ambiente é de fundamental 
importância para assegurar o sucesso da EA no ensino formal, já que eles são os 
principais mediadores dos processos de ensino e aprendizagem. São eles que cola-
boram cotidianamente para a construção de um ser cidadão. Dessa forma, haverá a 
possibilidade deles atingirem um público alvo maior, podendo envolver tanto alunos, 
como também os membros das comunidades nas quais as escolas estão inseridas.

As percepções que os professores trazem com eles relativas ao meio ambiente 
irão influenciar nas práticas da EA, levando a construção de conhecimentos que 
favoreçam modificações de valores e condutas de forma crítica e responsável em 
favor do meio ambiente. Portanto, novas ideias são importantes para que o ser 
humano venha a ter uma consciência crítica a respeito de todo ambiente em sua 
volta. No âmbito da EA essa consciência o levará a mudanças de valores, hábitos 
e atitudes, resultando em uma relação mais harmoniosa com o meio em que vive.

Trabalhos realizados em parceria com escolas revelaram que as crianças 
demonstram ter pouco conhecimento a respeito da temática ambiental, incluindo o 
ambiente do entorno das próprias escolas e de suas residências (obs. pess.). Diante 
da problemática apresentada, foram levantadas hipóteses que possam justificar as 
deficiências detectadas: podem estar ocorrendo devido à falta de conhecimento da 
temática ambiental ou da obrigatoriedade da interdisciplinaridade; ou pode não 
haver incentivo ou exigência por parte da direção ou coordenação da escola; ou, 
ainda, os professores acreditam não haver relação da temática com a sua disciplina.

O projeto Agente Mirim Ambiental de Natal (Amana) se constitui um exemplo 
de projetos desenvolvidos em parcerias com escolas. Ele foi criado pela Guarda 
Municipal do Natal (GMN)/Grupo de Ação Ambiental (Gaam), em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb)/Secretaria Adjunta 
de Gestão Ambiental (Saga). Ambos da Prefeitura Municipal de Natal. O objetivo 
principal desse projeto é a formação de agentes mirins de proteção ao meio 
ambiente e promoção da EA nas escolas e comunidades do entorno do Parque 
Natural Municipal da Cidade do Natal Dom Nivaldo Monte (ou como é conhecido, 
Parque da Cidade). Este parque ocupa uma área total 136,54 hectares, abrangendo 
os bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova, na cidade do Natal, Rio Grande 
do Norte (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2008).

Este projeto aborda as temáticas ambientais, sociais e esportivas com crianças 
entre nove e doze anos, que residem nos bairros de Cidade Nova, Felipe Camarão e 
Planalto. Essas crianças estudam em escolas localizadas nos bairros de Cidade da 
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Esperança e Cidade Nova. Parte do bairro de Cidade Nova, bem como o Parque da Cidade, 
estão situados na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2014). E conforme já referido anteriormente, o Parque 
da Cidade é o local onde se desenvolvem grande parte das atividades do projeto Amana.

Considerando o exposto, este trabalho teve como objetivo diagnosticar as 
dificuldades e motivações para o ensino da EA em cinco escolas públicas situadas 
nos bairros de Cidade da Esperança e Cidade Nova, no município do Natal, Rio 
Grande do Norte, Brasil.

Material e métodos
Para a realização desta pesquisa, foi utilizado um instrumento padronizado 

de coleta dos dados, resultante da modificação do original aplicado pelo Núcleo de 
Estudos em Percepção Ambiental (Nepa/Univix), em pesquisa realizada com alunos 
do ensino básico, simultaneamente em Portugal e no Brasil (FERNANDES et al., 2010).

O referido instrumento constava de quesitos objetivos e discursivos. Junto 
com ele foi anexado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual devia 
ser lido e assinado pelo participante da pesquisa antes de respondê-la. As res-
postas eram formuladas individualmente, por cada participante, na presença 
dos responsáveis pela aplicação do instrumento. Os participantes eram docentes 
efetivos que atuavam no ensino fundamental, anos iniciais e finais.

A análise das respostas foi feita de forma quantitativa para os quesitos obje-
tivos. Para os discursivos foi feita a leitura de cada resposta e, a partir disso, foram 
criadas categorias, tornando possíveis suas análises quantitativas (BARDIN, 2010).

Várias podem ser as fontes de informação para a realização de pesquisas. 
Dentre elas estão as quantitativas, utilizadas onde todos os dados podem ser 
mensurados em números, classificados e analisados por meio de técnicas estatís-
ticas e as qualitativas, que não podem ser traduzidas em números, mas por meio 
delas pode-se obter várias interpretações de uma análise indutiva por parte do 
pesquisador (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008).

O desenvolvimento deste projeto se deu em cinco escolas públicas, localizadas 
no entorno do Parque da Cidade. As escolas estão situadas nos bairros de Cidade da 
Esperança e Cidade Nova, zona oeste da cidade do Natal, sendo elas: Escola Municipal 
“Zeneide Higino de Moura” (EMZHM), Escola Municipal “Celestino Pimentel” (EMCP), 
Escola Municipal “Professor Luiz Maranhão Filho” (EMPLMF), Escola Municipal 
Professora “Emília Ramos” (Emper) e Escola Estadual “União do Povo” da Cidade 
Nova (EEUP). A caracterização dessas escolas está detalhada no Quadro 1.
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A escolha dessas escolas se deu em função de que nelas estão a maioria dos 
alunos vinculados ao projeto Amana e pelo fato dessas escolas estarem localizadas 
no entorno do Parque da Cidade.

Quadro 1 – Perfil das escolas incluídas no estudo em 2014
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Fonte: Nossos dados 
Nota: Proerd – Programa Educacional de Resistências às Drogas; 
Proemi – Programa Ensino Médio Inovador.
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Resultados e discussão
No total, foram aplicados 88 questionários. Dos docentes participantes, 

93,18% (n=82) estavam atuando em sala de aula e 6,82% (n=6) estavam no exercício 
de outras funções, como: sala multimeios, sala de leitura e coordenação.

No total, 23,86% (n=21) dos entrevistados são do sexo masculino e, desses, 
61,90% (n=13) possuem pós-graduação, sendo 15,38% (n=2) na área ambiental. Já 
no tocante ao sexo feminino, temos 76,13% (n=67); destes 82,08% (n=55) possuem 
pós-graduação, sendo 12,72% (n=7) na área ambiental (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Porcentagem dos professores em relação 
à qualificação, de acordo com o sexo
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Fonte: Nossos dados

Quanto à idade, os entrevistados foram divididos em faixas com intervalo 
de dez anos, na qual o maior número de professores se encontra nas faixas 
entre 36 a 45 e 46 a 55 anos, representando quase cinquenta por cento do total, 
enquanto a faixa dos maiores de 56 anos representa menos de dez por cento 
da categoria (Gráfico 2).

Em relação aos professores que estão em sala de aula, 17,07% (n=14) 
ministram disciplinas que estão tradicionalmente relacionadas com a temá-
tica ambiental (Geografia, História, Ciências, Química e Biologia), 40,24% 
(n=33) ministram disciplinas que tradicionalmente não se relacionam com 
a temática (Libras, Língua Portuguesa e Inglesa, Educação Física, Ensino 
Religioso, Filosofia, Literatura, atendimento educacional especializado (AEE), 
Artes, Multimídia e Matemática) (SOUZA; OLIVEIRA, 2014); e 42,68% (n=35) são 
professores polivalentes (Gráfico 3).
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Gráfico 2 – Porcentagem de professores, de acordo com a faixa etária
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Fonte: Nossos dados 
Nota: Faixa etária em anos.

Gráfico 3 – Distribuição de professores de acordo 
com as disciplinas que ministram
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No quesito sobre as ações desenvolvidas pelos professores com vistas à 
melhoria do meio ambiente (Tabela 1), foi obtido um total de 3,40% (n=3) das 
respostas que afirmaram não desenvolverem qualquer ação e 96,59% (n=85) 
que as desenvolvem. As respostas foram divididas por tipos de ações, em que os 
totais de respostas representam a quantidade de vezes que determinado tema foi 
citado. O cuidado com os resíduos/lixo, as ações coletivas e os recursos naturais 
foram os tipos mais citados; enquanto ações para prevenir a poluição e luta pela 
preservação do meio ambiente foram os menos citados.
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Tabela 1 – Tipos de ações desenvolvidas pelos professores 
com vistas à melhoria do meio ambiente

Tipos de ações Número de 
citações

Percentual de 
citações

Cuida dos resíduos sólidos/lixo 58 29,29

Participa de ações coletivas (organização 
de mutirões, andar de bicicleta etc.) 41 20,70

Cuida dos recursos naturais 40 20,20

Trabalha a sensibilização ambiental na escola 34 17,17

Economiza energia 11 5,55

Trabalha conteúdos dos livros didá-
ticos relacionados ao tema 8 4,04

Previne a poluição 3 1,51

Luta pela preservação 3 1,51
Fonte: Nossos dados

Na percepção dos professores, os resíduos sólidos se constituem como o 
principal alvo de atenção em termos de problemas ambientais. Na realidade, a 
educação e percepção ambiental despontam como instrumentos na defesa do meio 
natural e ajuda a reaproximar o homem da natureza, garantindo um futuro com 
mais qualidade de vida para todos, já que desperta maior responsabilidade e respeito 
dos indivíduos em relação ao ambiente em que vivem (MACÊDO; SOUZA, 2015).

Quando perguntados se já desenvolveram ou desenvolvem atividades relacio-
nadas a temas ambientais em sua escola, 75% (n=66) das respostas foram positivas 
e 23,86% (n=21) negativas (Gráfico 4).

Os achados deste estudo mostram similaridade entre o percentual de ações 
ambientais desenvolvidas por parte dos professores que ministram disciplinas 
tradicionalmente relacionadas com a temática ambiental, em relação aos que minis-
tram disciplinas que tradicionalmente não tem relação com a temática ambiental. 
Os professores polivalentes são os que mais desenvolvem ações ambientais. Um 
trabalho desenvolvido nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, mostrou que 
professores das disciplinas com maior afinidade com o meio ambiente, assim com 
os polivalentes, demonstraram maior participação no desenvolvimento de ações 
em sala de aula voltadas ao meio ambiente (SOUZA; OLIVEIRA, 2014).
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Gráfico 4 – Percentual dos professores que desenvolvem atividades relacionadas 
com o meio ambiente em sala de aula, conforme as disciplinas que ministram
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Fonte: Nossos dados

Quando questionados se nas escolas os assuntos ligados ao meio ambiente 
deveriam ser abordados em uma disciplina especifica, 44,31% (n=39) afirmaram 
que sim, 52,27% (n=46) afirmaram que não. Estes índices indicam que há uma 
necessidade em buscar mecanismos que venham a facilitar e incentivar os profes-
sores das disciplinas não afins com o meio ambiente a desenvolver a EA conforme 
a PNEA (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Professores que concordam com disciplina 
específica para tratar dos assuntos ligados ao MA
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Em relação ao conhecimento sobre temas transversais, 93,18% (n=82) res-
ponderam que sim, 5,68% (n=5) que não e 1,13% (n=1) não respondeu. Dos que 
afirmaram saber do que se trata, 7,13% (n=6) não citaram exemplos e 92,68% (n=76) 
citaram exemplos ou explicaram corretamente. Os assuntos relacionados ao meio 
ambiente foram citados por 65,85% (n=54) dos entrevistados. Outros assuntos 
mencionados foram: sexualidade, ética e cidadania.

Quando questionados se abordavam as temáticas ambientais dentro dos 
conteúdos ministrados em sua disciplina, 78,40% (n=69) responderam que sim, 
2,27% (n=2) afirmaram que não e 19,31% (n=17) não responderam. De acordo com 
os exemplos dados pelos professores, os temas mais abordados foram: resíduos 
sólidos e cuidados com o meio ambiente, citados por 54,54% e 50%, respectivamente 
(Tabela 2). Os totais de respostas representam a quantidade de vezes em que um 
determinado tema foi citado. Também 22,72% (n=20) se referiram que tratavam 
os temas sugeridos pelo livro didático sem especificá-los.

Tabela 2 – Temáticas trabalhadas em sala de aula

Temáticas Quantidade Percentual
Resíduos sólidos 48 54,54

Cuidado com o meio ambiente 44 50,00

Água/solo/ar 34 38,63

Poluição 17 19,31

Degradação ambiental 15 17,04

Desenvolvimento sustentável/recur-
sos naturais/energia/consumo 15 17,04

Fonte: Nossos dados

Dentre os que trabalham a temática ambiental, 94,11% são professores 
polivalentes, 92,85% são professores das disciplinas tradicionalmente relacionadas 
com a temática ambiental e 60,60% são professores das disciplinas tradicio-
nalmente não relacionadas. Apesar de 44,31% dos professores terem afirmado 
anteriormente que a temática ambiental deveria ser tratada em uma disciplina 
especifica, constatamos que a grande maioria insere de alguma forma assuntos 
relacionados ao tema em suas aulas.

Sem dúvida, a geração e destinação adequada dos resíduos sólidos constituem 
preocupações mundiais e, no contexto do estudo chama atenção, pois quatro das 
cinco escolas estudadas situam-se em um bairro que foi vizinho ao lixão da cidade 
do Natal por aproximadamente três décadas. Todas elas também se situam no 
entorno de uma Unidade de Conservação, o Parque Natural Municipal de Natal 
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Dom Nivaldo Monte, que não apareceu, especificamente, como tema ambiental 
trabalhado pelos professores.

Quando questionados sobre as maneiras que abordam e discutem questões 
ambientais em sala de aula, as mais citadas foram: leitura e discussão de textos 
e aulas de campo, com 78,82% (n=67) e 74,11% (n=63) dos casos, respectivamente. 
Essas e outras formas estão listadas na Tabela 3. Os totais de respostas repre-
sentam a quantidade de vezes em que determinado tema foi citado dentro da 
sua categoria.

Tabela 3 – Maneiras como são trabalhadas as questões ambientais

Item Quantidade Percentual
Leitura e discussão de textos 67 78,82

Aulas de campo 63 74,11

Palestras e vídeos 52 61,17

Trabalhos em grupo e jogos educacionais 47 55,29

Pesquisas individuais 29 34,11

Trabalham outras formas, como: vivencias em 
ambientes, experiências, noticiários e libras. 8 9,41

Fonte: Nossos dados

Quando questionados sobre a existência de projetos educativos ligados a 
temáticas ambientais nas escolas, 45,45% (n=40) afirmaram que existem, 44,31% 
(n=39) responderam que não existe e 10,22% (n=9) não responderam ou não sabiam. 
A demonstração desses resultados de acordo com cada escola encontra-se no 
Gráfico 6.

Gráfico 6 – Percepção dos professores quanto à existência de 
projetos educativos com temática ambiental na escola
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De maneira geral, houve um contraste entre os que afirmam que há projetos 
voltados para a temática ambiental e os que afirmam não ter. Isso demonstra que, 
em todas as escolas pesquisadas, ou os projetos não são comunicados de forma 
abrangente a toda comunidade escolar ou há professores que não estão inteira-
dos das ações desenvolvidas pela escola. Outra possibilidade é que as atividades 
sejam desenvolvidas apenas em um dos turnos e não haja comunicação com as 
pessoas do outro horário. De qualquer forma, percebe-se a necessidade de haver 
planejamentos dessas ações de forma interdisciplinar na escola.

Quanto às ações de EA reconhecidas como aquelas que ocorrem regular-
mente nas escolas, como palestras, eventos e sessões de estudos, 68,18% (n=60) 
responderam que não ocorrem e 26,13% (n=23), que ocorrem. Por escola esses 
dados foram sistematizadas no Gráfico 7.

Gráfico 7 – Percepção dos professores quanto à existência de 
ações de EA que ocorrem regularmente nas escolas
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De acordo com esses dados, pode-se observar que há divergências nas 
opiniões dos professores relativas às ações desenvolvidas regularmente pelas 
escolas, sendo que não é fato isolado de uma determinada escola. Isso indica a 
necessidade de uma maior interação relativa aos assuntos que são desenvolvidos 
pela escola e que devem abordar temas de interesse de toda comunidade escolar.

Quando questionados se houve alguma capacitação para que os professores 
aplicassem a EA em sua disciplina, os dados de todas as escolas mostraram que 
88,63% (n=78) dos professores não foram capacitados, 9,09% (n=8) foram e 2,27% 
(n=2) não responderam. Dentre os professores capacitados para trabalhar EA em 
sua disciplina, encontram-se aqueles de disciplinas tradicionalmente relacionadas 
com a temática e os polivalentes, conforme mostra o Gráfico 8.
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Gráfico 8 – Professores capacitados em EA, em relação 
ao total em sua área de atuação pedagógica
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Fonte: Nossos dados

Do total (n=78) dos que afirmaram não terem sido capacitados em EA, 72,5% 
disseram que trabalham a temática em suas disciplinas, enquanto esse percentual 
é de 87,5% para aqueles que tiveram capacitação. Isso significa que a capacitação 
contribui para os professores serem mais atuantes nessa área, além do que devem 
fazê-lo com mais qualidade.

Nesse sentido, um trabalho realizado com professores dos estados do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba, constatou que os docentes com formação em EA 
realizavam atividades na área ambiental com mais profundidade. Esse trabalho 
revelou ainda que capacitação na esfera ambiental tem sido buscada principalmente 
por professores que ministram as disciplinas tradicionalmente relacionadas com 
a temática ambiental ou polivalentes (SOUZA; OLIVEIRA, 2014).

Quando perguntados se há algum incentivo para que os professores partici-
pem de projetos ambientais, obteve-se um total de 20,45% (n=18) que responderam 
“sim”, 75% (n=66) que responderam “não” e 4,54% (n=4) que não responderam 
(Gráfico 9). Dentre os que responderam “sim”, os maiores percentuais são da 
EMPZIM (30,76%) e EMPLMF (35%), conforme mostra o Gráfico 9.

Dos professores que afirmaram haver incentivo, um percentual de 16,66% 
disseram que não desenvolvem nem desenvolveram atividades voltadas para o meio 
ambiente. E ainda dentre os que declararam receber incentivo, 11,11% afirmaram 
que a maior dificuldade para inserção da EA de forma interdisciplinar na escola 
é a falta de interação entre os professores.
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Gráfico 9 – Professores que afirmaram terem tido incentivo para participarem 
de projetos ambientais, de acordo com a escola à qual pertencem
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Fonte: Nossos dados

Quanto à dificuldade em ministrar a temática ambiental de forma interdis-
ciplinar, do total de professores, 37,5% (n=33) afirmaram ter dificuldade, 52,27% 
(n=46) disseram não ter dificuldade e 10,22% (n=9) não responderam. Os dados, por 
escola, são mostrados no Gráfico 10. A variação quanto a essa dificuldade indica 
que todas as instituições necessitam de maior intervenção no sentido de facilitar 
a inserção da EA como tema transversal e interdisciplinar.

Gráfico 10 – Percentual de professores que afirmaram ter dificuldades 
em ministrar a temática ambiental de forma interdisciplinar

Fonte: Nossos dados

Dentre os professores que afirmaram não ter dificuldade em trabalhar EA 
de forma interdisciplinar, paradoxalmente, um percentual de 16% disse que não 
trabalha a temática ambiental. Os fatores que foram apresentados pelos professores 
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como razões para a dificuldade em ministrar o assunto de forma interdisciplinar, 
estão os citados na Tabela 4. Os totais de respostas representam a quantidade de 
vezes em que determinado tema foi citado.

Tabela 4 – Dificuldades em ministrar a temática 
ambiental de forma interdisciplinar

Motivos Nº de respostas Percentual

Falta planejamento interdisciplinar 11 33,33%

Falta motivação/conscientização 7 21,21%

Falta capacitação/formação 6 18,18%

Falta de tempo 5 15,15%

Falta projetos/oportunidades 2 6,06%

Falta de entendimento por parte dos alunos 2 6,06%

Falta de recursos 1 3,03%

Compreendem que é restrito à área de ciências 1 3,03%
Fonte: Nossos dados

Em pesquisa realizada a nível nacional, constatou-se que a implantação da 
EA como tema transversal e interdisciplinar apresentou dificuldades semelhantes 
às diagnosticadas neste trabalho. Naquele estudo foram apontadas como principais 
dificuldades, a precariedade de recursos materiais, a falta de recursos humanos 
qualificados e a falta de tempo para o planejamento e realização de atividades 
extracurriculares (TRAJBER; MENDONÇA, 2007).

Uma das opções para se realizar atividades de EA, curriculares ou extracur-
riculares, pode ser a utilização dos espaços nas unidades de conservação. Nesse 
contexto, a cidade do Natal é privilegiada, visto que, dento do seu território existem 
dez zonas de proteção ambiental. Dentre elas a ZPA-1 (Tabela 5), no entorno da 
qual estão localizadas as escolas que foram objeto deste estudo. E também nessa 
ZPA situa-se uma unidade de conservação, o Parque da Cidade.

Em relação à pergunta para saber se os professores já realizaram alguma 
aula de campo para trabalhar as questões ambientais com seus alunos, 57,95% 
(n=51) responderam que sim, 35,22% (n=31) responderam que não e 6,81% (n=6) 
não responderam. Dentre os que realizaram aulas de campo, os locais citados 
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por 7,84% dos entrevistados foram: empresas, órgãos públicos e outros (praia e 
fazendinha); por 13,72%, o barco escola Chama-maré; por 23,52%, o entorno da 
escola e o bairro; e por 76,47%, as unidades de conservação ambiental, como o 
Parque da Cidade e o Parque das Dunas.

Em relação à pergunta “conhece alguma unidade de conservação (UC)?”, 
67,04% (n=59) afirmaram conhecer, 25% (n=22) afirmaram não conhecer e 7,95% 
(n=7) não responderam. Dentre os que responderam que conheciam, 11,29% 
citaram como exemplos: Projeto Barco Escola Chama-maré, o horto Pitimbu e as 
sedes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) 
e Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Idema).

Por esses dados percebe-se que o conceito de UC não está bem definido 
para os respondentes, de modo que confundem a sede de instituições que estão 
inseridas em uma UC, com a própria UC. No caso, as sedes do Ibama e do Idema 
não são unidades de conservação, embora estejam situadas no Parque Estadual 
Dunas de Natal; este sim é uma UC. Já o Projeto Barco Escola Chama-maré em 
si também não é uma UC, embora as atividades que se desenvolvem no mesmo 
ocorram na UC, que corresponde à ZPA-8 (Tabela 5).

O conceito de UC, conforme estabelecido pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC) corresponde ao:

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000, p. 1).

Já a definição de ZPA, conforme o artigo 17 da Lei Complementar nº 82, da 
Prefeitura do Natal é: 

área na qual as características do meio físico restringem o uso e ocupação, visando 
à proteção, manutenção e recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, paisa-
gísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos 
(NATAL, 2007, p.2). 

Ainda conforme a lei supracitada, em seu artigo 18, as ZPA foram divididas 
como mostra a Tabela 5.
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Tabela 5 – Zonas de proteção ambiental de Natal

Número 
da ZPA Localização Regulamentação

1 Campo dunar dos bairros de Pitimbu, 
Candelária e Cidade Nova

Lei Municipal nº 4.664, 
de 31 de julho de 1995

2
Parque Estadual das Dunas de Natal e área 

contígua ao parque, avenida Engenheiro Roberto 
Freire e rua Dr. Sólon de Miranda Galvão

Lei Estadual nº 7.237, de 
22 de novembro de 1977

3 Área entre o Rio Pitimbu e a avenida 
dos Caiapós (Cidade Satélite)

Lei Municipal nº 5.273, 
de 20 de junho de 2001

4 Campo dunar dos bairros Guarapes a Planalto Lei Municipal nº 4.912, de 
19 de dezembro de 1997

5 Ecossistema de dunas fixas e lagoas do bairro 
de Ponta Negra (região de Lagoinha)

Lei Municipal nº 5.665, 
de 21 de junho de 2004

6 Morro do Careca e dunas fixas contínuas Não regulamentada
7 Forte dos Reis Magos e seu entorno Não regulamentada

8 Ecossistema manguezal e Estu-
ário do Potengi, Jundiaí Não regulamentada

9 Ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce Não regulamentada

10
Farol de Mãe Luiza e seu entorno – encostas 
dunares adjacentes à Via Costeira, entre o 
Farol de Mãe Luiza e a Avenida Joao XXIII

Não regulamentada

Fonte: Natal (2007)

Quando questionados se conhecem o Parque da Cidade e os serviços relacionados 
à EA, 65,90% afirmaram que o conhecem; 27,27% afirmaram que não o conhecem e 
6,81% não responderam. Do percentual que afirmou positivamente, apenas 34,48% 
disseram conhecer os serviços oferecidos por ele. Os motivos pelos quais os serviços 
oferecidos pelo Parque da Cidade são desconhecidos não foram alvo deste trabalho.

As aulas de campo são instrumentos eficazes que irão propiciar novas 
perspectivas de relacionamento entre o homem e a natureza, assim, contribuirão 
para estimular professores para que possam perceber possibilidades de inovação 
de seus trabalhos e, dessa forma, motivar e despertar o interesse dos seus alunos 
(SENICIATO; CAVASSAN, 2004).

As aulas de campo bem conduzidas são de suma importância para dinami-
zar as atividades educativas, em geral. O ensino pautado somente nas ideias, no 
abstrato e, sobretudo, na fragmentação do conhecimento, tem contribuído para 
um desânimo, uma indiferença e um desprezo em relação ao conhecimento, por 
parte dos alunos. Nesse sentido, a parceria entre o Parque da Cidade e as escolas 
do seu entorno deve ser importante para ambas as partes.
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Considerações finais
Diante do exposto, constatou-se que a EA é um tema relevante na concepção 

dos docentes, apesar de o planejamento interdisciplinar, motivação e a capacitação 
terem sido destacados como as maiores dificuldades para que ela possa ser inserida 
como tema transversal, de forma interdisciplinar.

As divergências em relação às ações, projetos e demais atividades voltadas 
para o meio ambiente desenvolvidos na escola, demonstra a necessidade de 
avaliação dos diversos processos que envolvem os educadores, como capacita-
ção, formação continuada, planejamento de forma interdisciplinar, valorização 
profissional e salarial. Essas são algumas das condições necessárias para que os 
educadores possam minimizar as divergências e alcançar melhor qualidade do 
ensino no campo da EA.

Superando tais dificuldades, os educadores terão a oportunidade de fazer 
com que a EA faça parte do cotidiano da escola e, consequentemente, de toda a 
comunidade.
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