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RESUMO 

 

Diante da necessidade de preservação e conservação ambiental fortifica-se ainda mais o papel da 

escola com propósito de formar cidadãos críticos e responsáveis para com o meio em que vivem. É 

necessária uma profunda reflexão, sobretudo, voltada aos educadores no desenvolvimento de suas 

práticas docentes. Esta pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Teodósio de 

Oliveira Lêdo, localizada no município de Boa Vista - PB. Participaram dela 10 (dez) professores, 

de diferentes disciplinas. No presente estudo, fora realizada uma pesquisa relacionada ao 

conhecimento prático dos educadores, cujo objetivo é identificar as necessidades formativas de 

professores em serviço, acerca da educação ambiental, com vistas a contribuir para a melhoria da 

formação desses profissionais, bem como mitigar as lacunas quanto à inserção da dimensão 

ambiental nas escolas. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa. Foram utilizados questionários e 

mapas mentais como instrumentos para obter informações sobre o tema estudado. A análise dos 

dados foi realizada com base nos pressupostos metodológicos da Análise de conteúdo. A maioria 

dos professores não compreende a natureza complexa do ambiente, apresentam percepções  

naturalistas e desconectadas do meio socioambiental, enxergam a Educação Ambiental, doravante 

EA, como uma prática preservacionista, tendo como objetivo desenvolver atividades, em sala de 

aula, para conscientizar os alunos acerca da necessidade de cuidar do ambiente relacionando a 

dependência do ser humano deste meio para sobreviver. Com relação à forma que se trabalha a EA, 

grande parte dos profissionais da supramencionada instituição desenvolve atividades em alguns 

projetos na escola que tendem para uma visão naturalista, outros realizando atividades isoladas 

dentro das disciplinas que lecionam. Todavia, encontram dificuldades que os impedem de trabalhar 

o assunto abordado, a exemplo da falta de tempo em sala de aula, em função da obrigatoriedade de 

se cumprir com os conteúdos curriculares exigidos e assim as ações são praticadas de forma 

intermitentes. Em razão de percepções simplificadas e restritas aos aspectos biológicos do meio, 

cria-se uma dualidade de pensamento que conduz à fragmentação do conhecimento, não 

fomentando as transformações do contexto real. Neste cenário de percepções de ambiente enfrenta-

se desafios de ordem paradigmática que perpassa a ótica de uma visão ecológica de natureza, 

comprometendo o processo efetivo de aprendizagem na dimensão ambiental, no sentido que esses 

saberes estão conectados às suas percepções. Foi proposto planejamento interdisciplinar para os 

docentes sobre EA, com intuito de elaborar o produto educacional: Caderno Pedagógico de 

Sugestões, que serve como material de apoio, com ideias e sugestões interdisciplinares envolvendo 

a temática ambiental, ao passo que serve como subsídio para os professores tornando contínua e 

permanente a inserção da EA no ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Percepção do ambiente, Formação de professores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Faced with the need for conservation and environmental conservation, the role of the school is 

further strengthened in order to form citizens who are critical and responsible towards the 

environment in which they live. A deep reflection is needed, above all, aimed at educators in the 

development of their teaching practices. This research was carried out at the Teodósio de Oliveira 

Lêdo State High School, located in the municipality of Boa Vista - PB. Ten (10) teachers from 

different disciplines participated. In the present study, a research related to the practical knowledge 

of educators was carried out, whose objective is to identify the training needs of teachers in service, 

about environmental education, with a view to contribute to the improvement of the training of 

these professionals as as well as to mitigate the gaps in the insertion of the environmental dimension 

into schools. The research took a qualitative approach. Mental questionnaires and maps were used 

to obtain information about the studied subject. Data analysis was performed based on the 

methodological assumptions of Content Analysis. Most teachers do not understand the complex 

nature of the environment, they see Environmental Education, henceforth EA, as a preservationist 

practice, aiming to develop activities in the classroom to make students aware of the need to care 

for the environment by relating dependence of the human being in this environment to survive. 

With regard to the way that EA works, most of the professionals of the aforementioned institution 

develop activities in some projects in the school, carrying out isolated activities within the 

disciplines they teach. However, they encounter difficulties that prevent them from working on the 

subject, such as the lack of time in the classroom, due to the obligation to comply with the 

curricular contents required and thus the actions are practiced intermittently. Due to inadequate and 

restricted perceptions of the abiotic biological aspects of the environment, a duality of thought is 

created that leads to the fragmentation of knowledge, not fomenting the transformations of the real 

context. In this scenario, a crisis of inadequate environmental perception is faced, jeopardizing the 

effective learning process in the environmental dimension. It was proposed interdisciplinary 

planning for teachers about EE, with the purpose of elaborating the educational product: 

Pedagogical Notebook, which serves the support material, with ideas and interdisciplinary 

suggestions involving the environmental theme, while serving as a subsidy for teachers making 

continuous and the insertion of EE in the school environment.  

 

 

Keywords: Environmental Education, Perception of the environment, Teacher training. 
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INTRODUÇÃO  

 

O motivo do interesse pelo tema  

 

A crise ambiental é eminentemente uma crise de percepções que se concretiza nas relações 

de interação do ser humano com o ambiente, a partir de uma relação de desrespeito e ignorância 

com as várias formas de vida. Esta nos revela como nossa sociedade se comporta, interage, produz e 

reproduz no ambiente, nos apresentando como consequência diversos problemas que ameaçam 

todos os aspectos da vida no Planeta. 

Uma percepção não relevante permeia as referências de ambiente, uma visão deturpada e 

desvinculada da visão global, sendo este considerado apenas por seus recursos naturais. Para Braga 

e Marcomin (2008) cada indivíduo, inserido no meio ambiente, percebe, reage, age e responde 

diferentemente às ações no e sobre o ambiente. Cotidianamente são praticadas ações circundadas 

por manifestações que resultam das percepções, julgamentos e expectativas de cada indivíduo, com 

isso estabelecem-se relações com o ambiente.  

Essa visão relacionada aos componentes naturais, não é diferente na comunidade escolar, e 

aqui trago uma das angústias diante das ações do homem no ambiente, não obstante, no contexto da 

educação escolar cujas práticas, em sua maioria, são fragmentadas e desvinculadas da realidade, 

sendo seus discursos e práticas ancorados às suas visões, que se reduz a uma visão utilitarista, 

antropocêntrica, restrita aos aspectos bióticos e abióticos do Planeta. Faz-se necessário um trabalho 

que provoque mudança de paradigmas e, especialmente, com os educadores, é preciso ampliar e/ou 

mudar percepções insuficientes de ambiente, para que se tenha uma prática coerente com as 

necessidades que esse tempo exige.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio conferem a importância de 

trabalhar questões de alcance social e de necessidades dos tempos atuais, destacando a importância 

da temática ambiental, legitimando a importância da EA, à medida que surge como eixo norteador 

da prática docente e do currículo.  

Nesse sentido, o saber e a prática do educador se processam nesse trabalho como um ponto 

de discussão, sob a necessidade de refletir a ação, articulando reflexão e conhecimento e entre o 

pensamento e a ação. Segundo Severo e Dias (2011) diante do desafio da profissão docente faz-se 

necessário enxergar as rupturas e conexões entre os diversos aspectos da sociedade global, levando 

em consideração os novos paradigmas de relações. Sobretudo, buscar compreender primeiramente 
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as necessidades dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Nesse modo de atuação, para os 

autores supracitados, a EA envolve diversas óticas em relação à natureza, valorizando as interações 

entre os sujeitos e suas realidades.  

O papel da escola, bem como o do professor é complexo ao desempenhar um ato educativo 

que valorize a interação entre diversos saberes, a não fragmentação do conhecimento, na 

perspectiva de formar indivíduos que possam atuar de modo efetivo sobre a problemática sócio 

ambiental. Foi com base nessas inquietudes, que impossibilitam um trabalho contínuo, que me vi na 

necessidade de compreender quais pedras no caminho da prática docente impedem que alguns 

professores insiram a temática ambiental em suas aulas, em suas disciplinas e consequentemente, na 

escola onde atuam.  

A complexidade do ambiente e da profissão, em diversas circunstâncias, não é 

compreendida por parte dos educadores, posto que, compreendem a natureza em fragmentos, e 

dissociam a existência do social e natural, cria-se então uma dualidade advinda de suas percepções, 

conduzindo à fragmentação do pensamento que não fomenta transformações do contexto real.  

A ausência de uma pedagogia voltada para o ambiente, por sua vez, constitui uma das 

consequências do processo educativo equivocado, que não provoca mudanças paradigmáticas na 

visão de mundo dos cidadãos no contexto do desenvolvimento sustentável e de responsabilidade 

ambiental. É necessária profunda reflexão, sobretudo, nos processos formativos voltados 

especialmente aos educadores no desenvolvimento de suas práticas docente, nos caminhos 

complexos que se trilham no processo de EA, sendo esta um caminho viável para enfrentar a 

problemática socioambiental do Planeta.  

Com base nos documentos que norteiam a EA no Brasil, houve interesse em identificar as 

percepções de EA dos professores, objetivando conhecer como trabalham a temática através das 

práxis educativa, partindo da necessidade de conhecer como enxergam o ambiente além de analisar, 

de modo comparativo, se suas percepções relacionam-se com as práticas/ações para a efetivação da 

EA como instrumento para alcançar a sustentabilidade socioambiental, e assim, encontrar caminhos 

para compreender o papel de ser professor diante de um cenário preocupante de desgaste da 

biosfera, em que é preciso o professor e a escola exercerem funções de corresponsabilidade 

socioambiental. Diante de meus anseios por uma prática voltada para os cuidados com o meio, 

também estava o desejo de motivar os professores em serviço a refletir acerca da necessidade de 

desenvolver ações significativas, na tentativa de contribuir para minimizar os impactos causados 

pela degradação ambiental via uma educação transformadora.  
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O objetivo geral desta pesquisa foi identificar as necessidades formativas dos professores em 

serviço, na EEEM Teodósio de Oliveira Lêdo, através de questionário sobre a EA, com vistas a 

minimizar as lacunas existentes, de modo a inserir a dimensão ambiental nas escolas. Além de 

identificar as percepções ambientais dos professores do Ensino Médio, por meio de mapas mentais, 

relacionando se contribuem para a prática docente no que tange ao processo educativo ambiental. 

Igualmente, colaborar para a construção de percepções relevantes acerca do ambiente, inclusive a 

compreensão sobre a EA, e assim propor estratégias, a partir de uma proposta pedagógica 

interdisciplinar que potencialize a temática ambiental na prática escolar, na tentativa de romper com 

os modelos tradicionais de educação e fomentar transformações permanentes em favor do cuidado 

com o ambiente. Entendemos, pois, que o estudo em contexto colaborativo dará força para os 

demais professores compreenderem a complexidade da profissão docente, e oferece-lhes a 

oportunidade de reflexão durante a ação, além de colaborar para a compreensão mais abrangente do 

ambiente. 

Partindo desse pressuposto, surgiram as seguintes questões que da prática fizeram nascer a 

pesquisa: Como os professores enxergam o ambiente a partir de suas percepções? Quais as 

percepções de EA dos professores em serviço? As metodologias voltadas para o trabalho em a EA 

estão relacionadas à percepção ambiental do docente? Quais dificuldades enfrentam para realizar 

um trabalho em EA? Quais as necessidades formativas desses professores? 

Idealizo organizar o trabalho em quatro capítulos de modo a explanar tópicos, pontos e 

questões pertinentes envolvendo a temática Educação Ambiental. A discussão principia na 

Introdução momento em que explicito o problema de pesquisa e a trilha percorrida para elaboração 

de tal problema. Neste sentido, busco discutir os aspectos relativos a temas que estão relacionados à 

EA e que serão abordados neste estudo.  

No primeiro capítulo, apresento o aporte teórico sobre a Educação Ambiental e em tópicos 

significativos, nesse quadro teórico, discuto temas que decorrem do problema de pesquisa: Aspectos 

históricos e legais da EA, com intuito de fomentar uma reflexão crítica acerca da construção teórica 

e os objetivos de sua institucionalização; Percepção ambiental e a EA, com intuito de refletir como 

o ser humano se comporta de acordo com os significados e sentido difundidos, já no tópico EA no 

contexto escolar, abordo a inserção da EA no ambiente escolar, incluindo nos currículos escolares a 

dimensão ambiental; em O professor e a formação em EA, discuto que é preciso pensar a formação 

do educador ambiental na perspectiva de sua efetivação no cotidiano escolar, como possibilidade de 
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discutir as necessidades para superar práticas pedagógicas ambientais fragmentadas e superficiais 

que dificultam a inserção da dimensão ambiental na escola. 

Será abordado, no segundo capítulo o caminho teórico-metodológico, métodos e 

procedimentos que basearam o estudo. Busquei situar o local e os participantes da pesquisa, 

evidenciar os instrumentos de construção dos dados e a forma como serão tratados esses dados, 

tendo como referenciais Análise de conteúdo, de Bardin (2011), e a construção das categorias sobre 

as percepções e práticas dos professores na inserção da dimensão ambiental na escola. 

Para, no terceiro capítulo, apresentar as discussões e análises dos dados parciais, dialogando 

com os resultados obtidos deste trabalho referente as necessidades formativas dos professores em 

EA. Para as considerações finais, apresentadas no quinto capítulo, encerro, por vez, um diálogo 

entre pesquisadora e professora da e na escola com os professores participantes da pesquisa, 

apresentando algumas reflexões que podem contribuir para a formação de professores como 

educadores ambientais. 
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1  EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

1.1 Aspectos históricos e legais da EA 

 

Há muito se fala na problemática ambiental, numa tentativa de alertar o ser humano a se 

sensibilizar e assumir uma nova postura frente a essa questão. Para Araújo et al. (2012) não é de 

hoje que diversos atores vêm se empenhando para promover tal transformação e promover esforços 

na busca de instigar e alertar as pessoas para a urgência da tomada de uma nova atitude frente aos 

problemas socioambientais. A prova disso é que se lançou mão de leis, conferências, encontros, 

acordos, na busca por novas formas de olhar e agir no mundo.  

Foi na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1972 na cidade de 

Estocolmo, que surgiram as primeiras preocupações ao tratar das questões ambientais, destacando a 

importância da EA, com  ênfase para alguns preceitos, a exemplo da concepção multidisciplinar 

para essa área de conhecimento, que incluísse todos os níveis de ensino. 

Em relação aos outros aspectos ligados a EA, como políticos, sociais, éticos, culturais e 

ecológicos, foi realizada pela ONU a I Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, 

no ano de 1977, em Tbilisi. Assim, Reis Junior (2003) destaca que a EA deve reorientar e articular 

diferentes disciplinas - já que esta não deve ser uma disciplina como explicitado, posteriormente a 

Conferência, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) enfatizando o caráter interdisciplinar 

o enfoque transdisciplinar do tema meio ambiente -, e experiências que facilitem a visão complexa 

do meio ambiente, estabelecendo uma relação mais estreita entre os processos educativos e a 

realidade vivida pela comunidade onde está inserida.  

A EA tornou-se oficial no Brasil quando foi instituída através da lei federal de nº. 6.938, 

sancionada a 31 de agosto de 1981, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), fator 

que proporcionou maior notoriedade as questões ambientais, possibilitando melhorias em diversos 

cenários. 

Todavia, o cuidado em defesa do ambiente vai além de uma condição necessária frente às 

problemáticas ambientais atualmente enfrentadas, posto que, igualmente, passa pela obrigação da 

sociedade, dada a necessidade de um convívio harmônico entre os seres. Então, políticas públicas se 

constituem como estratégias que estabelecem normas e regras para favorecer a coexistência de 

todos, como prevista na Constituição Federal de 1988 (CF/88), no artigo 225, que incumbe aos 

Poderes públicos e a sociedade o dever de cuidar do ambiente. Dessa forma, concebe que: 
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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). 

 

Na década de 90 segundo o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global – a ECO 92 (1992) a EA deve ter como base o pensamento crítico e 

inovador, em qualquer lugar, em seus modos formais, não formais e informais, promovendo a 

transformação e a construção da sociedade. Mas, a EA ganhou forças com a sanção da Lei 9.795/99 

que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Essa lei é regulamentada pelo decreto 

4281/02 buscando:  

 

Processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade construam valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, devendo estar sempre presente de forma articulada 

em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal. (LEI 9.795/99).  

 

Destarte, após sucessivas conferências, surgem as diferentes interpretações para definir a 

EA, que variam com a influência e vivência de cada um. Daí, a Política Nacional de Educação 

Ambiental, Lei 9795/99, define em seu artigo 1º: 

 

Entende-se por EA 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). 

 

Com a necessidade de assegurar tal direito, deve-se promover a EA em todos os níveis de 

ensino, ademais, buscar contribuir com um novo modo de relação da sociedade-natureza baseado 

numa nova ética. Segundo Teixeira (2013) a EA tem sido apropriada de forma diferenciada por 

diversos atores, enquanto campo teórico em construção, com variados discursos e referenciais 

teóricos, apresentando ou concedendo diferentes maneiras de conceber e praticar a ação educativa 

nesse campo. Assim a EA surge como uma educação para a melhoria da qualidade de vida social, 

econômica e principalmente ambiental. Originada de diversas discussões, e pautada nas 

diversidades ideológicas.  
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A EA é uma ação educativa que se desenvolve, através da prática, em que valores e atitudes 

promovem um comportamento rumo a mudanças perante a realidade. Adams (2012) trata a EA 

como processo, e como tal não pode ser uma disciplina, deve estar implícito em todas as ações 

educativas, promovendo a compreensão crítica e global, dentro de uma visão complexa e não 

compartimentada, deve ser um processo que elucida valores buscando a alteridade, a equidade, 

incentivando a participação, promovendo a cidadania e a consciência ambiental. Para (LEFF, 2009. 

p.5) a construção do saber ambiental implica uma desconstrução do conhecimento disciplinar, 

simplificador que reduz a complexidade para ajustar a uma vontade de globalização. 

Para Burlet (2016) a EA deve ser acrescentada nos planejamentos de todas as disciplinas 

conforme exigem os PCNs, as Diretrizes Curriculares e Legislações, para não ocorrer somente na 

escola, mas com envolvimento de toda a comunidade, estimulando à participação cidadã, almejando 

mudanças de valores e atitudes, contribuindo para o bem estar e qualidade de vida individual e 

coletiva. E, para uma atuação cidadã comprometida com a melhoria da qualidade de vida 

socioambiental é preciso percebê-la como instrumento de incentivo, de orientação e mudanças de 

atitudes, envolvendo a participação individual e coletiva na defesa da qualidade de vida. 

O ambiente, em sua complexidade, exige níveis de compreensão compatíveis as suas 

características. Por isso é necessário nos orientar num pensamento complexo sem fragmentar o 

saber, pois este pensamento permite uma visão da complexidade dos problemas. De acordo com 

Morin (2001) só é possível entender as partes se conhecer o todo. A sociedade na visão de Freire 

(1981) é uma sociedade alienada, não vê sua realidade. É essencial instigar a capacidade de agir e 

refletir, tendo consciência do seu mundo, tornando necessária a reflexão sobre a educação sendo 

primordial refletir sobre o próprio ser humano, ser inacabado. 

Segundo Sorrentino et al. (2005) EA ao educar para a cidadania, pode construir a 

possibilidade de ação política, no sentido de contribuir para formar uma coletividade que é 

responsável pelo mundo que habita. Como afirma Gomes (2006) a EA ocorre através de processos 

contínuos e interativos, e inclina-se para a formação da consciência, de atitudes, aptidões, 

capacidade de avaliação e de ação crítica no mundo. É por meio da EA que se conseguem mudanças 

nos modos de vida não sustentáveis. A práxis educativa ambiental permite-nos criar uma 

consciência baseada na mudança de atitudes e de comportamentos responsáveis, frente às questões 

ambientais, promovendo transformações e emancipação. 

De acordo com Wiziack (2016) a EA é uma atividade emancipatória que se ancora em um 

currículo crítico, pelo qual as questões culturais, socioambientais e políticas se fazem presentes nas 
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práticas de ensino. Portanto, é necessário refletir por meio das percepções de professores e 

professoras, as potencialidades de se fazer presente na escola processos emancipatórios voltados às 

questões socioambientais e a EA. Visto que a maioria dos problemas ambientais decorre da 

percepção simplificada que o ser humano tem em relação ao meio ambiente. Quando 

transformamos o modo de olhar o meio ambiente, transformamos também o modo como iremos nos 

comportar perante esse espaço.  

É preciso uma educação com base nas relações do ser humano com a natureza e a cultura, 

buscando integrar o Meio Ambiente a todas as relações. Verifica-se a necessidade da inserção de 

uma educação para saber viver em nosso ambiente, e essa educação deve voltar-se para a mudança 

de comportamento e do modo de vida, para o “saber viver” no planeta Terra (VIEL, 2008. p.23).  A 

EA parte da urgência em superar os paradigmas que desencadearam a falência dos diferentes 

sistemas, pois essa vem no sentido de formar cidadãos e cidadãs plenos capazes de decidirem e 

atuarem sobre a realidade de modo ético e comprometido com a vida, com a sociedade local e 

global (BRASIL, 1999).  

A EA propicia na visão de Silva (2008) uma mudança de mentalidade, por meio da 

aquisição de novos valores e habilidades que são essenciais na preservação e conservação do meio 

ambiente, tanto para as gerações atuais quanto para as futuras. A mudança de percepção instiga 

novos comportamentos de valores, atitudes, que resultam na interação com o meio. Logo, 

precisamos intervir com ações sustentáveis para promover mudança e garantir a sobrevivência da 

vida na Terra e isso só será possível sob o viés de uma educação transformadora. 

Dias et al. (2016) ressalta que a EA manifesta-se como resposta à preocupação da sociedade 

com o futuro da vida. Contudo, ela surge como um instrumento no processo de mudança dos 

comportamentos, a fim de despertar as pessoas para os problemas que afetam a qualidade de vida, 

além de ajudar-nos a refletir e perceber o ambiente. 

1.2 Percepções do ambiente e EA 

 

O ser humano comporta-se de acordo com seus significados e sentido. Para Araújo (2012) a 

forma como percebemos o mundo e nossas relações tem sido decisiva para determinar os princípios 

que vão reger o nosso comportamento e as práticas em relação ao Meio Ambiente (MA). Podendo, 

a percepção revelar o conhecimento que carregamos sobre o MA e a forma como agimos nesse 

meio e consequência, ou parte de nossas percepções. Na compreensão de Sousa (2008) esse 
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comportamento parte de processos cognitivos, definidos como uma construção de sentidos em 

níveis mentais, e que as percepções constituem uma fase desse processo. 

Para Dias et al. (2016) a percepção é individual, pois o meio em que o indivíduo está 

inserido, bem como suas motivações, expectativas, valores, emoções e experiências influenciam na 

percepção. Assim, cada indivíduo constitui uma percepção do meio. A percepção ambiental é o 

modo como cada indivíduo enxerga o ambiente e inter-relaciona-se com ele. Percepção ambiental 

de acordo com Fernandes et al. (2005) pode ser entendida como uma tomada de consciência do 

ambiente pelo ser humano, ou seja, o ato de perceber o ambiente em que se está inserido, 

aprendendo a protege-lo e cuidá-lo. O ser humano passa a agir diante do meio ambiente conforme a 

sua visão de mundo. Para Silva e Leite (2008) essa visão ocorre através de uma imagem resultante 

de conhecimentos, experiências, crenças, emoções, cultura e ações. Com isso, ele produz, reproduz 

suas ações alicerçadas num modo de enxergar a natureza, pouco condizente com as reais condições 

que esta pode oferecer. 

Pensando acerca dos pressupostos que envolvem a problemática ambiental, vemos que há 

necessidade de novos modos de pensar e agir. À luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 

(BRASIL, 2001) é preciso refletir sobre como devem ser as relações socioeconômicas, para se 

tomar decisões adequadas a cada passo, na direção de metas desejadas por todos: o crescimento 

cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental.  

Para Weber et al. (2017)  a percepção ambiental é a maneira como cada indivíduo percebe, 

reage e responde, frente aos diferentes contextos ambientais, e é essencial para o desenvolvimento 

das ações educativas. Para Dias et al. (2016, p. 26); “É inevitável que a percepção influencie o 

comportamento humano e faça com que seus entendimentos, sentimentos e aprendizados 

comportem-se de acordo com a relação ao meio em que vive, ao meio natural em que está inserido.” 

Eles consideram que a percepção ambiental é uma das práticas que contribui com a implantação da 

EA e pode ser definida como a tomada de consciência do homem. Destarte, a percepção influencia 

o comportamento humano.  

Para Silva (2009) o indivíduo ou grupo de indivíduos vê, interpreta e atua em relação ao 

meio ambiente de acordo com interesses, necessidades e desejos, recebendo influências dos 

conhecimentos adquiridos anteriormente. No dia-a-dia todos nós vivemos praticando ações que são 

movidas por nossa visão de mundo, que parte das nossas percepções, com isso estabelecemos 

relações com o ambiente. De acordo com Oliveira e Vargas (2009) a percepção ambiental não se 

trata apenas de uma percepção sensorial, estabelecida pelos sentidos, mas envolve outras formas de 
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perceber e interpretar o ambiente vivido. Vários outros fatores influenciam a percepção ambiental, 

tais como: as experiências, a educação, fatores socioambientais, culturais. 

Petrovick e Araújo (2009) compreendem que a percepção ambiental pode ser referida como 

o primeiro passo para formação do conhecimento e da conscientização ambiental. O estudo da 

percepção favorecerá o desenvolvimento de ações em EA, que contribuirão para a solução de 

problemas socioambientais, além de internalizar nos seres humanos o sentimento de valorização das 

potencialidades em suas comunidades, melhorando as inter-relações entre ser humano-natureza, por 

conseguinte, propiciando melhores condições de vida.  

Conhecer a percepção é um importante instrumento para os trabalhos de EA, posto que, 

favorece mudanças de paradigmas. A Análise da percepção ambiental não tem caráter apenas de 

colher informações, é também um instrumento que servirá como ponto de partida para a tomada de 

decisões, planejamentos na busca por soluções para os problemas reais de determinado grupo em 

estudo.  

A percepção ambiental de acordo com Weber (2017) poderá ajudar na construção de 

metodologias para despertar a tomada de consciência frente aos problemas ambientais. De acordo 

com Faggionato (2009), saber como os indivíduos com quem iremos trabalhar percebem o ambiente 

em que vivem, suas fontes de satisfação e insatisfação é de fundamental importância, pois só assim, 

conhecendo a cada um, será possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da 

realidade do público alvo. 

Conforme Dias et al. (2016) é importante a percepção como elemento da prática ou 

disseminação da EA sob os olhares de cada ator do espaço social, uma vez que a educação está 

ligada ao ser humano como um ser social. À medida que, o indivíduo compreende o mundo toma 

parte dele e constrói suas relações, que partem da forma como esses enxergam o meio em que 

vivem. Não obstante, essas relações têm sido para atender as suas necessidades sem pensar nas 

consequências desastrosas que causam ao ambiente. Estamos de acordo com o que pontuam os 

autores supracitados "os diferentes impactos ambientais ocorrem principalmente em função do tipo 

de relação que o ser humano estabelece com o meio ambiente" (DIAS et al., 2016, p.17), afinal há 

uma ligação do indivíduo com o ambiente em que vive e atua. 

No que concerne à degradação ambiental, notamos que é fruto de percepções não relevantes 

ou ausentes referentes à importância do meio ambiente para o ser humano. Como sugere Molisani 

(2009) à ausência ou reduzida percepção pela sociedade sobre bens e serviços providos pelos 

ecossistemas para o contexto ecológico e socioeconômico são responsáveis pelo atual cenário de 
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degradação ambiental. Na concepção de Silva e Leite (2008), degradação ambiental decorre, além 

de outros aspectos, da forma como percebemos o meio ambiente. Para eles a ausência, a não 

relevância ou mesmo a escassez do conhecimento gera ações que, em sua maioria, estão em 

desacordo com as leis naturais, resultando em relações de desrespeito com o meio ambiente. 

Nesse contexto, Meneguzzo et al. (2009) considera que algumas pessoas tem concepção de 

meio ambiente fragmentada e separada do ser humano, que se amplia através do modo de produção 

capitalista que acabou por gerar a degradação dos recursos naturais e como consequência, diminuiu 

a qualidade de vida nas diversas partes do planeta. A relação ser humano-natureza tem se resumido 

a um ato exploratório, a Terra como fontes inesgotáveis de recursos e o ser humano como predador 

para satisfazer seus desejos insaciáveis.  

Segundo Severo “é confusa a forma como é colocada à compreensão de natureza, em que há 

uma distinção de natureza e nenhuma inclui o homem, circunscrevendo assim uma superioridade 

entre homem/natureza” (SEVERO, 2013. p.16). Através de uma nova percepção do ambiente pode-

se estimular novos sentidos, buscando a reintegração do ser humano com seu meio. Por meio das 

percepções é possível compreender a própria realidade e buscar soluções que visem minimizar os 

problemas vividos. A percepção contribui, pois, para instigar a compreensão de que o ser humano 

está diretamente interligado ao meio ambiente.  

De acordo com Muggler et al. (2006) as pessoas não percebem que o meio ambiente é 

resultado do funcionamento integrado de seus vários componentes e, portanto, a intervenção sobre 

qualquer um deles estará afetando o todo. Percebe-se que alguns seres humanos se veem como parte 

isolada do meio, mas não percebe que toda ação que executa recai sobre a própria espécie. O 

cenário de degradação resulta da percepção de cada um, que caracteriza na visão de Capra (1996) 

uma crise, sobretudo de percepção. 

A EA para Oliveira (2009) situa-se como o instrumento capaz de propor novos caminhos 

para a compreensão do relacionamento do ser humano com o meio ambiente, despertando o 

interesse para o exercício da cidadania. É fundamental a religação do ser humano com a natureza, 

uma relação de respeito, ética, cuidado, solidariedade e sustentável, e isso só será viável por meio 

de uma educação que promova mudanças de hábitos, comportamentos e atitudes. Assim, para Graça 

e Campos (2009) a EA é considerada uma alternativa para orientar as atitudes humanas no seu meio 

natural e social, pois significa a busca de um novo pensamento, fazendo com que os agentes 

envolvidos percebam a visão da totalidade e não do mero papel individual dentro de sua cadeia 
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social. Fator que implica na busca por romper a fragmentação dos sistemas ambientais, sociais, 

culturais, e construir uma visão de conjunto.  

Com análise da percepção ambiental, segundo Palma (2005), podem-se determinar as 

necessidades de uma população e propor melhorias com embasamento e entendimento dos 

problemas, com mais eficiência na solução dos mesmos. Para esta autora, a EA contribuirá para que 

a sociedade seja estimulada a envolver-se no processo de desenvolvimento sustentável, e se 

reconciliar com o meio ambiente, inclusive, a percepção ambiental ajudará na construção de 

metodologias para despertar nas pessoas a tomada de consciência frente aos problemas ambientais.  

De acordo com Rosa e Silva (2002) a EA se sobressai como um dos caminhos viáveis, pois 

enquanto processo educativo visa gerar reflexão quanto à problemática ambiental, buscando intervir 

na percepção ambiental da sociedade. O processo de EA, na visão de Oliveira et al. (2008) deve ser 

realizado de maneira dinâmica, criativa, crítica e contextualizada, é ferramenta essencial às 

mudanças de percepção, de pensamento e de ações. Sem a EA não será possível construir ambientes 

sustentáveis. 

 

1.3 EA na Escola  

 

Frente às problemáticas ambientais é importante que todos se mobilizem em busca de uma 

melhor qualidade de vida, e a EA tem função de destaque para que mudanças aconteçam nesse 

sentido. Considerando que as escolas são espaços privilegiados de mudanças, faz-se necessária a 

inserção da EA no ambiente educacional, incluindo em seus currículos escolares a dimensão 

ambiental. Esta, por sua vez, deve ser trabalhada objetivando a compreensão, por parte do ser 

humano, da complexa natureza do meio ambiente, voltando-se para a problemática ambiental 

relacionando-a aos aspectos sociais, ecológicos, econômicos, políticos, culturais, científicos, 

tecnológicos e éticos.  

A EA aparece nos currículos e é trabalhada no contexto escolar de modos diversos. No 

entanto, segundo Nascimento et al. (2011) a educação vivenciada nas instituições de ensino 

costuma separar o conhecimento escolar do contexto socioambiental em que as escolas estão 

inseridas, favorecendo um ensino fragmentado. Tal ponto chama a atenção por ir contra as 

propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ao enfatizar que a EA deve ser vivenciada 
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de forma articulada com todas as áreas do conhecimento, inclusive com a realidade do educando, 

desde o contexto social no qual está inserido.  

No que diz respeito às contingências de degradação ambiental, a educação é posta como 

instrumento de formação e transformação do cidadão. A EA, em específico, tem sido cada vez mais 

discutida nos debates com vistas ao enfrentamento dos graves problemas ambientais, na busca por 

soluções que assegurem a existência de vida no planeta. Como afirma Ramalho e Nunez (2002) 

admite-se ao professor uma prática social complexa, sendo necessário definir a prática do professor 

como profissional, logrando mudanças nos modos de pensar e agir que atenda as necessidades da 

sociedade. Os referidos autores ainda nos dizem que o modelo profissional deve orientar a 

organização de um processo formativo voltados para alunos concretos, que vivem uma realidade 

igualmente concreta, que na qualidade de sujeitos sócio históricos, estejam capacitados para 

enfrentar determinados problemas. (NUNEZ; RAMALHO, 2002, p.72). 

Para Severo (2012, p. 03) “é importante instigar o pensamento critico- reflexivo, e a EA é 

um meio que favorece o movimento dos saberes e de interconectar o conhecimento”. As práticas 

educacionais, os currículos e os espaços formativos são locais estratégicos para o diálogo de 

grandes proporções, tornando possível a religação dos saberes. Na prática, parte do ensino é 

diferente daquilo que os documentos oficiais propõem, tendo como foco o conteúdo conceitual, 

desconexo da natureza, fator que é marcado por fragmentações tanto didáticas quanto teóricas. Essa 

prática, na área da Biologia, segundo o autor “tem contribuído para a segregação de conceitos, 

ideias e práticas, desligando-se da interface homem/meio” (SEVERO, 2013, p. 04). Isto torna o 

ensino, de todas as áreas, distante de uma prática ecológica necessária e coerente para atender as 

demandas exigidas diante da problemática abordada. 

Araújo et al. (2012) destaca que, por ser um conjunto de leis e interações, são necessárias 

práticas educativas que direcionem os seres humanos de forma mais responsável para com o meio 

em que vivem, e essas práticas são ações consideradas na EA. Sabendo que, o entendimento da 

prática é um processo de produção de conhecimento, buscamos compreender as práticas dos 

professores na perspectiva do saber fazer, de suas ações, dos seus saberes, em seu lócus de 

desenvolvimento prático e profissional, para que melhor pudéssemos compreender os saberes que 

se fundam em suas ações de EA. 

A introdução da EA no currículo escolar na visão de Souza (2007) estimula comportamentos 

de valores nas atitudes, que para esta autora devem ser reconstruídas. Frente aos problemas 

ambientais do mundo, na visão de Cuba (2010) é importante que as novas gerações possam ter em 
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seus currículos escolares a dimensão ambiental, pois considera a escola um lugar ideal para que esse 

processo aconteça. A escola também se impõe no trabalho com a EA pelo fato de ser a educação 

escolar a principal responsável pela formação de cidadãos que agem e interagem com/no ambiente. 

Segundo Correia (2014) escola deve desenvolver nos estudantes atitudes críticas e éticas sobre 

determinados assuntos para que participem ativamente na discussão e na resolução de problemas 

ambientais com os quais venham a ser confrontados mais adiante, favorecendo o desenvolvimento 

de cidadãos críticos no exercício da cidadania. 

Apesar da literatura constituir um escopo que visa garantir a aquisição de conhecimento e o 

desenvolvimento de atitudes e valores comprometidos com a defesa do ambiente, na prática escolar 

existe uma grande lacuna para o alcance desses objetivos. Visto que, parte dos professores não estão 

preparados para inserir essa dimensão complexa em suas práticas, fator que implica apenas na 

transmissão do conhecimento. Na visão de Correia (2014) o currículo escolar centra-se em fatos, 

conceitos simples e generalizados, cujo papel do professor se resume a transmissão de 

conhecimento fatual, e raras vezes são dadas oportunidades aos alunos para trabalhar em 

colaboração. Além disso, o conhecimento é transmitido de forma desarticulada, fragmentada e 

isolada, tal qual se dá a relação entre o homem e o meio. 

É necessária uma articulação entre as diversas disciplinas, nesse sentido, os PCN‟s destacam 

que no planeta há uma grande rede de seres interligados, e o ser humano estabelece diversas 

relações, que são sociais, econômicas e culturais, sendo estes objetos também da área ambiental. 

Dessa forma, o estudo não pode se dar de forma isolada e compartimentada. Diante das ideologias, 

valores e sentimentos, edificados numa consciência capitalista surge a inquietação de direcionar a 

ação educadora para concretização de uma transformação social, de acordo com o que nos fala Ruiz 

e Schwartz (2002).  

Loureiro e Cossio (2007) destacam que o Brasil tem realizado esforços por intermédio da 

criação e implementação de princípios participativos baseados em diretrizes e políticas públicas no 

sentido de promover e incentivar a EA no ensino formal. Porém, ao analisar o que fazem as escolas 

quando afirmam propor Educação Ambiental, percebemos contradições. Para os autores as escolas 

demonstraram um processo contraditório e de distanciamento da realidade. Na visão de Cuba 

(2010) o trabalho pedagógico, deve se concentrar nas realidades de vida social mais imediatas. 

Através da EA tem-se o desenvolvimento de uma conscientização focada no interesse do aluno pela 

preservação, além de ser construído de forma coletiva, fator relevante e significativo para EA. 
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Para uma ampla e maior compreensão da EA formal analisamos produções científicas 

publicadas na forma de artigos, de periódicos, em volumes especiais de Revistas Eletrônicas em 

Educação Ambiental, do período de julho a dezembro de 2016. Apresentamos uma síntese 

enfatizando a temática EA na escola.  

Souza e Nascimento Jr (2014), falam que a EA é marcada inicialmente por ações educativas 

atreladas ao discurso conservacionista, destacando que há diversidade teórica que disputam para o 

estabelecimento de uma fundamentação para uma prática educativa capaz de propiciar a solução ou 

minimização da problemática ambiental. 

Na visão de Santos et al. (2016), com objetivo de conhecer a inserção da EA em escolas 

públicas do Ensino Fundamental, em uma pesquisa exploratória descritiva, realizada com 54 

professores de 12 escolas, revelou-se que a temática de meio ambiente vem sendo inserida de forma 

transversal, mas com dificuldades na realização do trabalho interdisciplinar contínuo e permanente, 

contrapondo aos princípios da Política Nacional de Educação Ambiental que assegura que seu 

desenvolvimento deve ser uma prática educativa integrada, contínua e permanente.  

Pfeifer et al. (2016), sustentado na concepção de EA como elemento fundamental na 

discussão e intervenção homem-natureza, objetivou sensibilizar alunos em relação a preservação da 

natureza por meio de uma trilha sensitiva como instrumento em EA. Os autores consideram a trilha 

sensitiva uma estratégia proposta para a diversificação do ensino. Na visão dos autores a trilha 

sensitiva superou o grau de satisfação e sensibilização esperado e ainda promoveu a aprendizagem 

significativa dos discentes. A EA também serve como instrumento para a tomada de 

conscientização, fazendo com o que o homem reflita sobre sua relação com o meio ambiente. 

A implementação da EA como política pública no ensino formal, e sua contribuição na 

construção de sociedades sustentáveis foi objetivo do trabalho de Gomes et al. (2016), com vistas à 

reflexão, para elucidar que somente por meio de um processo educativo, que respeite a diversidade 

cultural, promova a integração entre as culturas locais, poder-se-á integrar os conteúdos curriculares 

ao modo de vida da população. Na visão dos autores a EA presente de forma transversal deve 

articular um conjunto de saberes integrando a prática social com o sentido da escola. Diante disso é 

indispensável refletir acerca da práxis educativa, como os professores constroem seus saberes e 

representações e integra-os a sua prática docente, sendo esse um ponto interessante que pode servir 

de fundamento para entender e repensar a inserção da EA no ensino formal. "Os professores 

precisam compreender a importância da educação para cidadania e futuro sustentável" (GOMES et 

al., 2016, p. 33). As reflexões cotidianas são precisas para compreender a complexidade e formar 



30 

 

 

 

 

 

educadores ambientais que sejam capazes de integrar sociedade, natureza e meio ambiente no fazer 

educativo. 

Conforme Pequeno (2016), a escola é um espaço de troca de ideias, mobilização e 

participação que se instila a reunir pessoas na busca da melhoria do ambiente e do desenvolvimento 

da comunidade, que pode se constituir em um espaço privilegiado de solidificação de mudanças 

necessárias no contexto socioambiental, na perspectiva da cidadania, como prática social cotidiana. 

Por meio da inserção da dimensão ambiental na escola será possível atingir os demais segmentos da 

sociedade, sendo necessário que essa dimensão seja incluída no processo educativo para que 

práticas sustentáveis sejam disseminadas.  

Silva (2009) enfatiza a importância da EA como instrumento de mudança, objetivando a 

formação de profissionais da educação e a inserção da temática de forma transdisciplinar e 

interdisciplinar, que vem sendo negligenciada pelas instituições. Logo, a EA tem que ser inserida de 

forma interdisciplinar e transdisciplinar e assim abordar a problemática socioambiental sob o olhar 

específico de cada componente, de modo que as disciplinas/os conhecimentos dialoguem e 

caminhem na perspectiva de um processo educativo permanente, dinâmico e contínuo. 

 

1.4 O professor e a formação em EA 

 

Diante das inquietações dos problemas socioambientais da contemporaneidade, nos 

defrontamos com outra crise nesse contexto de preocupações que é a formação e o trabalho docente 

no cenário que vincula novos paradigmas de educação. A inserção dos conhecimentos construídos 

em favor da EA torna-se uma exigência necessária para a situação que nos encontramos, enquanto 

seres humanos e cidadãos, diante dos inúmeros desafios que surgem na contemporaneidade e que 

envolvem crises ambientais graves, em diversos níveis, que comprometem, inclusive o futuro do 

Planeta Terra e da humanidade.  

Não se pode mensurar quando ocorrerá o colapso dos recursos naturais existentes, porém a 

degradação existe e seu poder de destruição caracteriza-se em escalas locais e globais. Como afirma 

Jacobi (2003) ao propor o debate das principais questões de cunho ambiental. Para ele: 

 

A educação ambiental, nas suas diversas possibilidades, abre um estimulante 

espaço para repensar práticas sociais e o papel dos professores como mediadores e 

transmissores de um conhecimento necessário para que os alunos adquiram uma 

base adequada de compreensão essencial do meio ambiente global e local, da 
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interdependência dos problemas e soluções e da importância da responsabilidade 

de cada um para construir uma sociedade planetária mais equitativa e 

ambientalmente sustentável (JACOBI, 2003, p.16). 

   

A EA como formação e exercício de cidadania para Jacobi (2003) refere-se a uma nova 

forma de encarar a relação do ser humano com a natureza, baseada numa nova ética, que pressupõe 

outros valores morais e formas diferentes de ver o mundo e os homens. Nesse sentido, Carneiro 

(2008) destaca que há necessidade de conscientização e formação dos cidadãos para a 

sustentabilidade socioambiental, sendo urgente a inserção da dimensão ambiental no processo 

educativo. 

A Política Nacional de Educação Ambiental instituiu, em seu Art. 8°, que a EA fosse 

incorporada e desenvolvida em todos os níveis e modalidades na educação escolar e geral. Diante 

do cenário de percepções inadequadas, desvinculado da realidade e do processo educativo torna-se 

primordial a formação adequada de educadores, que deve ser na visão de Souza (2007) uma 

formação que resgate o papel político-pedagógico no processo educativo, de modo que os 

educadores possam sensibilizar os educandos, e assim, tornar efetivo o processo de EA no campo 

educativo permeando toda sociedade, pois a escola é formada por diversos segmentos da sociedade. 

Para Sorrentino (2005) a EA como política pública, implica processos de intervenção direta, 

regulamentação e contratualismo que fortalecem a articulação de diferentes atores sociais (nos 

âmbitos formais e não formal da educação) e sua capacidade de desempenhar gestão territorial 

sustentável e educadora, formação de educadores ambientais e outras estratégias que promovam a 

EA crítica e emancipatória. Um dos grandes desafios para Sato e Carvalho (2005), na perspectiva 

de promover mudanças no ambiente, é justamente a formação de educadores e educadoras, 

principais agentes para promover a EA. São eles que tornam efetivo o processo de EA, sendo os 

responsáveis por internalizar práticas educativas nas escolas, que instigam práticas sociais em toda 

sociedade, garantindo um processo educativo de sustentabilidade, possibilitando a formação de 

territórios sustentáveis. Como cita Jacobi (2003): 

 

A EA, nas suas diversas possibilidades, abre um estimulante espaço para repensar 

práticas sociais e o papel dos professores como mediadores e transmissores de um 

conhecimento necessário para que os alunos adquiram uma base adequada de 

compreensão essencial do meio ambiente global e local, da interdependência dos 

problemas e soluções e da importância da responsabilidade de cada um para 

construir uma sociedade planetária mais equitativa e ambientalmente sustentável 

(Jacobi, 2003 p. 204). 
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Gouvêa (2006) destaca nos modelos educacionais vigentes consequências do processo 

equivocado da formação de professores sem o compromisso com a ação emancipatória e com a 

ética da profissionalidade e da autonomia. Esses são reflexos de um modelo educacional reprodutor, 

o professor reproduz a educação que vivenciou, e essa não fomenta transformações do contexto 

real. Estes aspectos são os grandes desafios para a EA inserir-se no campo educativo, devendo os 

cursos de capacitação na concepção de Sato e Carvalho (2005) formar identidades pessoal e 

profissional e agregar habilidades pedagógicas formando um sujeito ecológico, pois através da 

internalização desse sujeito nos profissionais são construídos níveis de sensibilização, fator 

primordial em favorecer mudança de atitudes. 

Candau (2014, p34) pontua: “É neste horizonte de preocupações que nos situamos. Temos a 

profunda convicção de que estamos chamados/as à „reinventar a escola‟, e nesse processo, o papel 

do professor é central.” A autora chama atenção ainda para o desafio a enfrentar em virtude das 

exigências de ressignificação escolar na contemporaneidade, a partir de problemas engendrados por 

novas demandas. É uma temática que deve ser debatida, propagada e colocada em prática no 

contexto de sala de aula, no contexto social e na formação docente, com o intuito de atenuar os 

efeitos danosos, analisando criticamente a realidade na qual se insere, confrontando a postura da 

escola diante dos problemas socioambientais. 

A EA tem que ser inserida nos diversos processos de formação docente, de modo 

generalizado e em todos os níveis de ensino, quer inicial quer continuado. Esse é um dos grandes 

desafios, formar e capacitar docentes, pedagogos e demais profissionais da educação, 

comprometidos com as causas ambientalistas de preservação e manutenção da natureza e dos 

recursos naturais disponíveis, necessários para a existência da vida na Terra. Ao refletir sobre essa 

problemática, e vislumbrar os limites estabelecidos à prática da EA no contexto formal de ensino, 

questionamo-nos: Como ocorre a formação do professor da Educação Básica, em relação aos 

conceitos de EA? Qual o papel das políticas existentes para incentivar a popularização da EA nos 

processos formais de ensino? 

Diante de tais questionamentos e como forma de compreender a EA desde a formação 

docente, faz-se necessário analisar como a EA está situada no contexto das políticas que incentivam 

a formação do professor no atual momento em que se encontra a educação. Considerando, no 

entanto, a concepção do professor como o profissional responsável pela propagação da educação, 

tendo em vista a responsabilidade com a docência e com o trabalho pedagógico. 
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O debate que envolve a universalização da educação e a valorização da formação docente, 

mesmo que a realidade seja contrária, é imprescindível, pois quando omitido, desvaloriza a escola e 

os profissionais existentes. Assim, tal debate acontece desde o final dos anos 70 e tem se 

consolidado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN de 1996 ao 

reivindicar a formação de nível superior dos docentes atuantes na Educação Básica, em cursos de 

licenciatura plena, como também, exigir das instituições de ensino, a admissão de professores 

habilitados para lecionar. A LDBEN/1996, ainda em seu Artigo 63°, Inciso III, define que as 

instituições formativas deverão manter, dentre outras atribuições: “programas de educação 

continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. 

Esta determinação promoveu mudanças significativas na estrutura acadêmica das 

instituições de Ensino Superior, responsáveis pela formação de licenciados para a Educação Básica, 

inserindo novas concepções do perfil e das responsabilidades do docente e de sua formação, 

principalmente como cidadão, e nesse contexto a inserção de temas relevantes como os defendidos 

pela EA. Neste ínterim, surgem os cursos de formação docente em instituições de ensino, tanto 

públicas quanto privadas, com diversas modalidades a exemplo de presenciais, semipresenciais e à 

distância. 

Ademais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EA reforçam essa determinação, ao 

propor em seu Artigo11º que, "a dimensão socioambiental deve estar nos currículos de formação 

inicial e continuada dos profissionais da educação". Destaca também no parágrafo único a 

necessidade dos professores em serviço receberem "formação complementar em suas áreas de 

atuação, como forma de atender aos princípios e objetivos da EA" (BRASIL, 2013). Muito embora 

saibamos que nem tudo se dá com primazia. 

A partir dos diversos modelos que norteiam a formação docente regularizaram-se três tipos 

distintos de racionalidades; a racionalidade técnica, a racionalidade prática e a racionalidade crítica, 

as quais surgem na circunstância das políticas que regem o processo de transmissão de 

conhecimento em EA, fundamentando-a. Na perspectiva da racionalidade técnica, a prática docente 

está baseada na execução dos saberes científicos e nos problemas educacionais, que podem ser 

solucionados de forma direta por intermédio de processos técnicos (ZEICHNER, 2008). Ela orienta 

a elaboração dos currículos de formação docente e reestrutura programas de formação de 

instituições internacionais renomadas.  

Para a racionalidade prática, a finalidade da formação encontra-se na proposta de auxiliar o 

docente na análise e reflexão de sua própria prática, em muitos casos embasados em projetos ou 
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políticas, que vislumbram e fomentam a formação continuada, como um processo de execução 

complexa (ZEICHNER e PEREIRA, 2008). 

A prática reflexiva é o suporte para a racionalidade crítica, na concepção que se constrói a 

partir do processo de ensino e de aprendizagem (ZEICHNER, 2008). A formação docente assume 

um sentido transformador para a educação, na perspectiva de atividade de cunho social e política.  

Os professores caracterizam-se como pesquisadores que, ao observar a realidade do mundo à sua 

volta, problematiza-o, para em seguida designar as comunidades críticas de pesquisa que priorizem 

o ensino, o currículo e o aspecto organizacional da instituição escolar. 

Esses modelos quando voltados para a efetivação da EA, atuam como um meio de libertação 

e transformação social e apresentam foco na construção de professores autônomos, que demonstram 

em suas práticas e também em suas formações um sentido reflexivo. A EA, então, resgata o caráter 

político e se define na perspectiva da ação-reflexão-ação, embasada nas questões que envolvem a 

crise ambiental em toda sua dimensão. Contrapondo-se a modelos tradicionais construídos de 

maneira técnica e prática e que esperam a adaptação do profissional da educação com as novas 

políticas educacionais. 

Para Mendonça (2007) neste panorama traçado, encontra-se a desvalorização da formação 

docente e suas fragilidades, a partir das políticas públicas que são implantadas no Brasil desde 

décadas anteriores, alternando entre a formação inicial e continuada. Alicerçadas no pensamento 

dicotômico entre a teoria e a prática, para solucionar questões que exigem uma interrupção na 

estrutura curricular e interdisciplinar das relações entre sociedade e os problemas ambientais 

existentes. Conforme Candau (2014, p. 41), é fundamental: “Conceber o educador como um agente 

sociocultural [...] se queremos contribuir para que a escola seja reinventada”. Porém, a perspectiva 

de professor como agente sociocultural ainda é tímida nos cursos de formação inicial e/ou 

continuada e, por conseguinte em suas ações escolares. 

Sobre a relevância, no processo de ensino e aprendizagem, dos saberes pertinente ao perfil 

dos profissionais da educação, Tardif (2014) destaca que esses conhecimentos aplicados em sala de 

aula, são resultados efetivos do exercício da profissão, bem como de sua história de vida e de sua 

formação. Tais conhecimentos são refletidos no cotidiano escolar, nas práticas pedagógicas, no 

comportamento dos alunos e são adquiridos a partir das vivências sociais. Assim sendo, entende-se 

que os conceitos de EA que o professor adiciona em sua prática, refletirão em ações por parte dos 

alunos, mas que aconteceram previamente nas interações e intervenções do docente. 
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No cenário atual, a profissionalização do ensino ou da formação docente sofre mudanças 

significativas em seus alicerces, a partir de novas políticas para a educação, a exemplo de reformas 

educacionais e de novas ideologias da formação e da metodologia de ensino, como a construção na 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que pretende unificar o ensino para as distintas regiões 

do Brasil. A forma como se apresenta a EA nos textos da BNCC se distancia ainda mais da 

Legislação que tutela a EA no Brasil, no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento 

crítico, numa abordagem multidisciplinar.  

Ao analisar o documento a partir da nomenclatura Ambiental (grifo nosso) apresenta-se nas 

habilidades da área de Ciências da Natureza, de forma genérica, relacionada a termos, como o 

socioambiental: 

 

(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando 

conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e 

comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e 

socioambiental. (MEC, CONSED, UNDIME, 2017, p. 545 - grifo nosso). 

  

Essa reforma política, no que diz respeito à EA tem sido um retrocesso, pois prevalece em 

seu texto a compartimentalização, fragmentação em disciplinas, que vai contra as Leis vigentes, 

pois a EA é uma prática educativa que deve perpassar todas as disciplinas da Educação Básica e em 

todas as modalidades e níveis de ensino de modo transversal, contínuo e permanente. Em 

contrapartida, temos o profissional da educação, em formação inicial ou já licenciado, mas que 

diante de tais mudanças terá um empobrecimento da qualidade da formação em prol da 

homogeneização do ensino. Mudanças que implicará também na atualização de formação, para que 

atenda às exigências que surgiram a partir da padronização dos currículos.  

A EA surge como uma dessas formações seja ela apresentada como inicial, continuada ou 

experiencial. No entanto, compreende-se que na conjuntura atual, as questões ambientais se inserem 

como forma de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos profissionais, mas que vislumbram a 

incorporação da dimensão socioambiental no processo de ensino e de aprendizagem. Torna-se um 

desafio, esta inserção, dada à fragilidade e o retrocesso nas políticas de ensino, seja na Educação 

Básica ou no Ensino Superior que contempla a formação inicial do docente no que diz respeito aos 

conhecimentos da EA, limitando a efetivação plena no cotidiano escolar. 

Como se constitui a formação docente em EA na Educação Básica nos dias atuais? Para 

responder esta pergunta, faz-se necessário refletir sobre quem serão os receptores da informação, 

neste caso são os alunos, os aprendentes de cidadãos. Afinal, é para eles que almejamos um futuro 
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melhor, pois serão eles que cuidarão do ambiente. É neste contexto que a EA define seus objetivos:  

educar e cuidar de crianças e adolescentes, priorizando o seu desenvolvimento, na demanda social, 

cultural, econômica, ética e da sustentabilidade. 

A EA está regimentada em todos os níveis de ensino e modalidades educacionais. Porém, 

em cursos de formação docente sua relevância ainda é pouco difundida. Conjectura-se que, apesar 

de todo regimento legal que acontece nos currículos escolares e em formações docentes diversas, 

assim como legislação e política educacional, torna-se insuficiente, no tocante a sensibilização de 

gestores para a inserção efetiva e eficiente da EA, nos diversos níveis de ensino (BRASIL, 2007). 

Mesmo que existam indicativos de ações ambientais no processo de ensino e de 

aprendizagem, a presença legítima nos níveis de formação docente, ainda se expressa de forma 

tímida, caracterizando-se como um desafio a ser ultrapassado. A visão dicotômica existente entre a 

prática docente e a formação em EA contribui para essa lacuna. A realidade social e a escola 

exigem do docente um respaldo de cunho inovador com relação às questões ambientais, priorizando 

a reflexão das intempéries cotidianas interligadas a crise ambiental e ao esgotamento dos recursos 

naturais existentes. 

Todavia, as instituições formadoras, com raras exceções, contrariam essa corrente que 

idealiza a inserção da EA na formação docente, ao apresentar um posicionamento conservador de 

educação, cujas questões ambientais ainda são excluídas ou pormenorizadas nos processos de 

formação. Não obstante, esse debate mesmo presente nas discussões articuladas na Educação 

Superior, não acontece na Educação Básica, pois a compreensão como conhecimento essencial para 

compor os currículos em todas as diversas áreas não se concretiza. 

Os primeiros debates sobre políticas públicas de inserção da EA na formação docente datam 

da década de 70, a partir da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi 

(1977). Na Recomendação nº13 foi acentuada como atribuição das instituições de ensino superior, 

“transmitir aos estudantes os conhecimentos básicos essenciais para que sua futura atividade 

profissional redunde em benefício do meio ambiente”, assim como também a formação de 

Especialistas em EA. Portanto, inicialmente tais responsabilidades foram designadas para 

especialistas e não para docentes.  

No Brasil, desde a década de 80, a EA vem sendo regulamentada em algumas políticas 

públicas, a exemplo da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, que instituiu a inclusão da 

EA em todos os níveis de ensino. Porém, foi a partir da regulamentação da Constituição Federal, de 

1988, que ficou estabelecido que a EA fosse um direito de todos e dever do Estado. Posteriormente, 
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com a instituição da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, Lei 9.795, de 1999, 

estabelece no Artigo 1º que: 

 

A EA compreende 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, p.01) 

 

A Lei supracitada ainda regulamenta em seu Artigo 2º que a EA deve ser “um componente 

essencial e permanente da educação nacional”, objetivando no Artigo 8º, § 2º, inciso II, que seja 

efetivada “a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

educadores de todos os níveis e modalidades de ensino”. 

O Art.9º refere-se à EA no ambiente educacional como a que deve ser “desenvolvida no 

âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privada, englobando a Educação Básica, 

a Educação Superior e a Educação Especial, Profissional e de Jovens e Adultos”. Assegurando, 

ainda, no Art. 11º que a questão ambiental “deve constar dos currículos de formação de professores, 

em todos os níveis e em todas as disciplinas”. 

Dentre os documentos que regimentam a EA como parte dos processos educacionais, existe 

também o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), estabelecendo na segunda Linha 

de Ação e Estratégias a “Formação de Educadores e Educadoras Ambientais” (BRASIL, 2005, 

p.47), em que propõe além de outras atribuições a formação continuada de todos os envolvidos no 

processo educacional, desde a educação pré-escolar até o ensino superior, mesmo que os métodos 

formativos para a efetivação sejam presenciais ou à distância. 

O ProNEA ainda estabelece na quarta Linha de Ação e Estratégias a “Inclusão da EA nas 

Instituições de Ensino” (BRASIL, 2005, p.50), determinando que é pertinente a inclusão de 

disciplinas que explorem as questões de cunho ambiental na formação do ensino universitário, e que 

a academia trabalhe como tema transversal inserindo debates no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Especialmente com a valorização dos aspectos metodológicos da EA no currículo dos cursos de 

licenciatura. 

O órgão gestor da PNEA, composto por representantes dos Ministérios da Educação e do 

Meio Ambiente, em parceria firmada com os Estados brasileiros constituiu as políticas públicas de 

EA e se regimenta dentro de um método sistêmico e ressaltando as práticas dialógicas. Esse 

processo que prioriza a educação para os princípios norteadores da sustentabilidade, de acordo com 

Barbosa (2008), vem sendo elaborado por um modelo dinâmico de gestão que segue religiosamente 
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os princípios básicos da governabilidade democrática, que se destacam a legitimidade, a eficiência e 

a cidadania. 

Contudo, esse dinamismo almejado encontra-se estagnado, devido aos diversos setores da 

sociedade brasileira que não se motivaram para executar esta perspectiva sistêmica, em especial, 

estão as instituições de ensino superior, pois estas ainda se abstêm da corresponsabilidade, com 

relação a inserir os conceitos ambientais na grade dos cursos de formação profissional, abrangendo 

de forma plena os currículos das licenciaturas, pois estes profissionais atuariam nas diversas áreas 

de ensino, como também nos processos de gestão. 

Todavia, entende-se a relevância do ato de insistir na inserção dos conceitos ambientais, 

dada a necessidade de se propagar os aspectos ambientais nos currículos de cursos formativos de 

todos os níveis, popularizando o debate e a discussão sobre o tema. Em sua obra, Morales (2009) 

defende o quanto é necessária a inserção de políticas públicas que promovam a EA no ensino 

superior, que deverá privilegiar a ambientação de todos envolvidos, respeitando a flexibilidade 

curricular, e as especificidades das instituições. 

Com relação às interações entre as políticas da EA com a formação de docentes da Educação 

Básica, observa-se um hiato que se caracterizou nos últimos anos, tendo em vista que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica englobam desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio, os cursos de nível superior como licenciaturas e graduações 

plenas (BRASIL, 2002), não vislumbram a inclusão da EA em seus programas, e também não 

incluem assuntos referentes a essa temática em seus currículos. 

No entanto, a busca pela inserção da EA foi contemplada com o Decreto nº 6.755 de 29 de 

Janeiro de 2009, ao instituir a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica e concomitantemente, atribuir para a CAPES o compromisso com o fomento de 

projetos e programas que idealizem as práticas sustentáveis e ambientais durante a formação inicial 

e continuada, como podemos comprovar no item VIII, Art. 3º cujo objetivo é “promover a formação 

de professores na perspectiva da educação integral, dos direitos humanos, da sustentabilidade 

ambiental e das relações étnico-raciais, com vistas à construção de ambiente escolar incluso e 

participativo” (BRASIL, 2009). 

Neste cenário, existem políticas da Educação no contexto geral que dialogam com as 

políticas da EA e que incluem a temática da sustentabilidade como princípio a ser pensado nos 

processos de ensino e de aprendizagem, mesmo que a PNEA não estabeleça uma referência ao que 

está constituído na LDBEN, principalmente na busca por um estreitamento entre os conceitos de 
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EA e as políticas educacionais, conforme ocorre com a LDBEN e a inserção da EA, por intermédio 

da Lei nº 12.608, de 10 de Abril de 2012, que instaura a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil – PNPDEC, no novo PNE. 

Ao objetivar meios que promovessem a reflexão das problemáticas ambientais, mesmo com 

o conhecimento de que estas dificuldades são características da EA, inclusive de como ela está 

inserida nas políticas atuais, compreende-se como a inserção dos conceitos de EA nos currículos 

dos cursos de formação de docentes, nos mais variados níveis e modalidades da Educação, são 

consideradas alternativas possíveis na concretização da inclusão da EA, mesmo que inseridas como 

atividades ou debates. O PNEA e outros documentos norteadores determinam que a EA seja 

inserida em nível de caráter teórico-metodológico e isto contribui para ampliar a inserção da EA nos 

currículos. 

Um recurso bastante utilizado e que apresenta resultados satisfatórios é a formação 

continuada para professores e professoras que estão em exercício e que a partir de atualizações de 

Leis e do surgimento de novas políticas públicas apresentam um perfil necessário de atualização e 

aprendizagens múltiplas. Tais necessidades são sanadas com as formações continuadas, que podem 

ser presenciais ou à distância, seja por intermédio de cursos de pós-graduação, seja por formações 

continuadas oferecidas aos profissionais citados em nível local, regional e nacional. São incentivos 

como esses que tem sido desde o início apoiados e adotados por instituições como o Órgão Gestor 

da Política Nacional de EA, pela promoção de alguns programas de incentivo. 

São diversos programas que objetivam a inserção de temáticas ambientais nos diversos 

cursos supracitados a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, esse programa tem 

como proposta ambiental introduzir “Meio Ambiente” como tema transversal, no currículo do 

ensino fundamental (BRASIL, 1997, p.45). Há ainda, o Programa Parâmetros em Ação: Meio 

ambiente na escola (PAMA), proposta que tem como multiplicadores os docentes dos anos finais do 

Ensino Fundamental, cujo objetivo principal é inserir a temática de meio ambiente e orientar na 

instituição escolar a prática da transversalidade do tema, trabalhando sob o viés da 

interdisciplinaridade. 

Um dos mais populares programas de políticas ambientais instituído é o Vamos Cuidar do 

Brasil com as Escolas – PVCBE, programa que também é voltado para os anos finais do ensino 

fundamental e tem contribuído de forma significativa para a institucionalização da EA na Educação 

Básica. Tal programa objetiva verificar os impactos do conceito ambiental para a promoção do 
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cuidado na escola, além de identificar o lugar da EA com relação às políticas de incentivo a 

formação de docentes. 

Para concluir os programas, apresentamos o ProFEA, desenvolvido pelo Departamento de 

EA, que objetiva um Brasil educado ambientalmente para ações de sustentabilidade e que, além de 

inserir as questões ambientais entre os processos educacionais por meio da escola, não prioriza ou 

explicita o contexto de escolaridade específica, podendo ser aplicada em qualquer nível. Por fim, o 

Programa Nacional de Educação Ambiental, que dentre os seus principais objetivos, visa “fomentar 

processos de formação continuada em educação ambiental, formal e não formal, dando condições 

para a atuação nos diversos setores da sociedade” (BRASIL, 2005, p.39). 

Contudo, infere-se que a condição da EA, enquanto área de conhecimento em processo de 

construção, interfere diretamente nas possibilidades cognitivas da promoção de uma reflexão 

madura sobre a sua inserção nos currículos de cursos de formação docente, seja ela inicial ou 

continuada. Conforme defendido por Manzochi e Carvalho (2008, p.122) as “ações formativas 

nessa área, de um modo geral, ainda não conseguiram estar apoiadas em reflexões consistentes a 

respeito de „qual educação ambiental‟ pretendem ajudar a promover”. Atitudes que serão 

fundamentais para a consolidação da EA na prática pedagógica, essencialmente com relação à 

articulação dessa temática com as outras disciplinas e seus conteúdos, por intermédio de práticas 

interdisciplinares. 

Portanto, o docente no exercício de sua profissão, e deparar-se com a realidade discrepante 

existente entre as políticas e o cotidiano, pode se sentir incapacitado ou despreparado para atuar 

profissionalmente, contudo são desafios que podem ser solucionados com o cumprimento efetivo 

dos Decretos, Leis e Programas. As formações iniciais e continuadas são meios que nos ajudam a 

(re)pensar as ações sociais e os processos de ensino e aprendizagem vigentes nas escolas 

objetivando encontrar soluções significativas. 

Profissionais adequadamente formados devem, de acordo com a Política Nacional de 

Educação Ambiental Lei 9.795/99, desenvolver a EA como uma prática integrada, contínua e 

permanente, que haja uma inter-relação com as diversas áreas do conhecimento. Araújo e Severo 

(2012, p.24) consideram como “relevante para atender a formação superior à promoção da prática 

interdisciplinar na abordagem da EA”.  

Compreender as questões ambientais através de uma única área não é possível, é necessário 

o conhecimento de diversas áreas, a interdisciplinaridade efetiva a EA. Dessa forma para os 

PCNEM (2000) o aprendizado deve contribuir para uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios 
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para a interpretação de fatos naturais, assim como para a articulação de uma visão do mundo natural 

e social, sendo como um dos objetivos desenvolver conhecimentos práticos, contextualizados, que 

atendam as demandas da vida contemporânea. 

De acordo com Araújo e Oliveira (2008) a interdisciplinaridade busca a não fragmentação 

do conhecimento, de modo que a temática ambiental não pode ser trabalhada como parte de uma 

única disciplina. As disciplinas promovem a fragmentação e não permitem uma visão da 

complexidade ambiental, reproduzindo o modelo cartesiano reducionista de promover educação. Na 

compreensão de Carvalho (1998) a interdisciplinaridade da EA supera o processo da informação 

compartimentalizada e dissociada da existência social e natural. 

Tendo a EA uma perspectiva interdisciplinar, Jacobi (2003) diz que a produção de 

conhecimento deve contemplar as inter-relações do meio natural com o social, incluindo a análise 

dos fatores que determinam esse processo, o papel dos diversos atores envolvidos e as formas de 

organização social que aumentam o poder das ações alternativas, visando um novo perfil de 

desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. Para Carvalho (1998) a EA deve 

ter caráter interdisciplinar, pois esse constitui uma forma de organizar e produzir o conhecimento 

que visa à busca da integração de diferentes dimensões dos fenômenos. Em educação esta proposta 

implica uma profunda mudança na forma de ensinar, e aprender.  

A não efetivação da dimensão ambiental nos currículos produz práticas pedagógicas 

superficiais e descomprometidas com a realidade. No que diz respeito às políticas públicas voltadas 

para a EA, há convergências quanto à fundamental inserção da dimensão ambiental no ensino, em 

todos os modos, como: Constituição Federal (1988), a Política Nacional de Educação Ambiental 

(1999) e os PCN‟s (Parâmetros Curriculares Nacionais) – que institui a transversalidade da temática 

no ensino formal, além de organizações mundiais que são realizadas. Todas com o foco voltado 

para a construção de novas identidades, valores e atitudes em torno da questão ambiental. 

Souza (2007) destaca a importância de desenvolver EA nos sistemas educativos para que 

práticas sensibilizadoras sejam possíveis, permitindo uma ampliação nas percepções sobre o meio 

ambiente em que vivemos, pois concede o contato com os sentidos, sendo por meio destes que 

construímos nossas formas de enxergar o ambiente e com ele se relacionar. De acordo com a 

compreensão de Oliveira e Silva (2007) o processo de sensibilização é o ponto chave para 

efetivação de EA, e este deve ser realizado a partir da própria realidade do grupo envolvido e 

alicerçado em métodos pedagógicos distante da pedagogia tradicional. Para Araújo e Oliveira 

(2008) no ensino tradicional os aspectos teóricos são descontextualizados da realidade dos alunos, 
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há um despreparo dos professores com relação à temática ambiental, no sentido de que a formação 

desses profissionais não está contribuindo satisfatoriamente para a prática docente em EA. 

A educação dentro do paradigma ambiental concentra uma visão sistêmica do meio 

ambiente, que compreenda a complexidade dos problemas e questões ambientais em um espaço de 

relações socioambientais, fomentando a práxis educativa (CARVALHO, 2001; LOUREIRO, 2002; 

2005; SATO e CARVALHO, 2005). Para Thomaz (2006) a EA constitui um instrumento da 

educação que caminha para reflexões sobre o meio e a sociedade, e, portanto deve partir da 

formação de educadores críticos. O autor menciona que a EA na formação inicial de professores 

significa possibilitar uma educação que amplie a visão sobre as questões ambientais, suas 

consequências sociais e políticas. A formação em EA deve propor uma mudança, de forma que seja 

conduzida à aquisição de novos valores e habilidades que estejam pautadas na ética do cuidado, da 

solidariedade, da corresponsabilidade para com o ambiente, garantido a existência da qualidade de 

vida e o equilíbrio ambiental.  

 Na compreensão de Oliveira e Silva (2007) a formação de educadores ambientais é imposta 

pelas inter-relações de teorias e práticas que promovam o desenvolvimento de uma consciência 

ambiental fundamentada no respeito à diversidade biológica, econômica e cultural. A formação 

facilita o desenvolvimento de atividades em EA, e deve construir um profissional elevando o nível 

de criticidade, autonomia e comprometimento para fomentar uma educação voltada para a 

sustentabilidade. 

Segundo Freire (1981) deve-se tentar mudar a percepção da realidade da sociedade para uma 

percepção mais crítica, para ele trata-se de uma sociedade alienada, que não vê sua realidade. Em 

abordagens realizadas por Palma (2005) a autora destaca como função desse processo educativo, a 

educação do público em geral, fazendo com que os cidadãos percebam os problemas ambientais do 

cotidiano, e a formação de profissionais, visto que em geral assumem ações e influências sobre o 

ambiente.  

 A sensibilização, formação e mobilização coletiva compreendem passos importantes para o 

alcance dos objetivos desenhados para a EA em encontros nacionais e internacionais. Pois assim 

envolve conscientemente toda a comunidade nos problemas ambientais vivenciados localmente. 

Para Lima (2009) é por meio da educação que se procura estimular uma socialização pró-ambiente, 

capaz de explorar o que a herança cultural valoriza: a vida humana, social e natural, e de 

transformação da tradição e a da cultura que produzem processos de degradação da vida social e 

ambiental. É fundamental a mudança nos modos de vida, e na relação ser humano-natureza, esse 
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processo começa por uma educação que objetive a ampliação da percepção para que uma nova 

forma de interagir com e no meio seja construída.  

A pedagogia tradicional não oferece transformações, porque tem por base apenas a 

transmissão de conhecimentos. Para Cuba (2010) a capacitação dos atores sociais envolvidos, no 

caso do professor, deve ser incorporar 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. A EA para a sustentabilidade constitui um instrumento 

de melhoria da qualidade de vida. A educação tradicionalmente tem sido não sustentável, tal quais 

os sistemas sociais, e para permitir transformações rumo à sustentabilidade, precisa ser reformulada 

(BRASIL, 2004).  

Araújo et al. (2012) ressalta a importância e a necessidade de educadores ambientais com 

habilidades e competências para difundir práticas e cuidados com o meio socioambiental. É sabido 

que as reformas educativas não priorizaram a reformulação dos programas de formação inicial e em 

serviço dos professores.  

Aqui centramos nosso estudo, nas necessidades formativas dos professores na perspectiva da 

EA por ser esses profissionais que têm grande participação e influência na formação de seres 

humanos que irão agir no ambiente. Sobretudo, há uma responsabilidade dos docentes em gerar 

mudanças nas formas insustentáveis de pensar e agir dos cidadãos que estão sendo formados, sem 

desconsiderar que cada um é responsável pelo cuidado com o meio em que vive. 

 

 

2  CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

2.1 Situando o contexto da pesquisa 

 

Sabendo que é complexo o papel da escola nos dias atuais, sobretudo, o papel do professor 

ao desempenhar o ato educativo que valoriza desde a interação entre os diversos saberes, incluindo 

a não fragmentação do conhecimento, na tentativa de formar indivíduos que possam atuar 

efetivamente sobre a problemática sócio ambiental, propusemo-nos pesquisar professores da 

Educação Básica, especificamente do Ensino Médio, que é atualmente o nível em que leciono. 

Para a realização deste trabalho foi escolhida a escola da rede pública: Estadual de Ensino 

Médio Teodósio de Oliveira Lêdo, localizada na cidade de Boa Vista-PB. Esta escolha se deu por 
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ser a única sede no município que oferece o Ensino Médio, contemplando a Educação para Jovens e 

Adultos, e atende os alunos da zona urbana e rural. A escola atende uma média de 300 alunos da 

Educação Básica, nos turnos tarde e noite.  A Comunidade Escolar é heterogênea, proveniente de 

famílias de níveis sociais e econômicos diversos da nossa comunidade. Os estudantes do período 

diurno a faixa etária varia de 14 a 20 anos, já os do período noturno, a faixa etária varia de 18 a 40 

anos. 

 

2.2 Participantes da pesquisa 

  

Foram considerados 10 (dez) professores das três séries (1ª, 2ª e 3ª) do Ensino Médio para 

formar o público alvo dessa pesquisa, sendo quatro professoras e seis professores. O interesse por 

desenvolver a pesquisa com todos os professores das séries no Ensino Médio se deu, primeiramente, 

por entender que as questões ambientais, bem como a própria Educação Ambiental devem ser 

tratadas em todas as disciplinas com foco interdisciplinar, com o intuito de desmistificar a ideia de 

que é responsabilidade somente dos professores de Biologia e Geografia tal contemplação temática. 

De acordo com Andrade e Piccinini (2017) “a perspectiva interdisciplinar e transversal adotada pela 

área socioambiental e pelas políticas em EA deveria se traduzir em uma abordagem que superasse o 

trabalho meramente ecológico e/ou disciplinar” (ANDRADE; PICCININI, 2017. p.7). 

Por conseguinte, interessamo-nos pela temática pesquisada, em razão de lecionar a 

disciplina de Biologia, e atuar em conjunto com os professores selecionados para investigação, e 

por conhecermos a realidade dos docentes, percebemos a falta de um trabalho efetivo para a 

construção do conhecimento voltado para os cuidados com o ambiente, reconhecemos ainda mais as 

necessidades desses professores e as possíveis intervenções para contribuir com abordagens 

relevantes para posteriores atuação. 

Cada professor trabalha, em média, com 28 alunos por sala, de maneira que, considerando os 

professores envolvidos, atuamos na formação de, no mínimo 280 alunos da rede pública. Estes, a 

partir do estudo desenvolvido, podem ser considerados multiplicadores de ações voltadas para a 

melhoria do ambiente, podendo atingir desde os participantes da escola, contemplados pela 

pesquisa, até professores e/ou alunos de outras instituições com as quais têm contato. 
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2.3 Instrumentos para construção dos dados 

 

Tendo delineado o âmbito da 1ª etapa da pesquisa, assumindo os critérios de inclusão dos 

participantes, com base em nosso objeto de estudo, aplicamos o Mapa Mental e o Questionário semi 

estruturado com questões dissertativas com objetivo de respectivamente: identificar as percepções 

ambientais dos docentes, buscando conhecer as percepções sobre a EA para compreender o que 

sabem sobre o tema; e investigar se trabalham e como trabalham a EA, a fim de identificar as 

necessidades formativas dos professores sobre a EA. 

Os Mapas Mentais (Apêndice A) foram construídos com todos os participantes da pesquisa 

para identificar como os professores enxergam o ambiente, através de um quadro como desenho 

teórico, solicitando-os a escrever palavras-chaves acerca do que pensam sobre meio ambiente. O 

uso do mapa é um recurso auxiliar de expressão gráfica da percepção do ambiente, a partir de 

informações geradas pelos processos cognitivos, que são fundamentais para o processamento 

perceptivo (ABDO, 2005, p.26). Os mapas mentais foram aplicados no mês de junho de 2017, com 

intuito de conhecer as percepções de ambiente dos professores. Os dez docentes preencheram um 

quadro com palavras que representavam o que é meio ambiente para eles. Partindo das palavras-

chaves mencionadas pelos professores construímos os dados analisados a partir dos conceitos que 

eles apresentam sobre meio ambiente. 

Os Questionários (Apêndice B), formados por questões semiestruturadas e dissertativas com 

registros dos dados, também por meio da escrita, foram divididos em duas partes, conforme as 

questões colocadas na pesquisa: A primeira para conhecer o perfil sócio profissional dos 

investigados, a trajetória do docente no que concerne à sua formação; a segunda serviu para 

responder às questões de pesquisa deste estudo, para melhor identificar as percepções acerca da EA, 

comparando-as com as suas percepções de ambiente e para saber se as metodologias voltadas para o 

trabalho em a EA no Ensino Médio estão relacionadas à percepção ambiental do docente. Foi 

também objetivo dos questionários verificar quais dificuldades os profissionais enfrentam para 

realizar um trabalho em EA nesta etapa de ensino, bem como identificar as necessidades formativas 

no exercício do magistério para trabalhar EA em sala de aula.  

Os questionários foram respondidos no mês de setembro de 2017, na oportunidade da 

reunião pedagógica, tendo em vista a presença de todos os professores para o planejamento das 

atividades escolares. Com base nos dados do referido questionário foi possível delinear o perfil dos 
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docentes da Escola Estadual de Ensino Médio Teodósio de Oliveira Lêdo - EEEMTOL, sendo 

respondidos por todos os participantes da pesquisa, correspondendo a um total 10 (dez) 

professores. Já de posse dos dados, os organizamos pelos aspectos abaixo elencados:  

 Gênero;  

 Faixa etária;  

 Área de formação;  

 Grau de escolaridade (ter feito cursos de pós-graduação);  

 Tempo de formação (ano de conclusão da graduação);  

 Tempo total de serviço docente;  

 Tempo total de serviço na atual escola;  

 Nível de ensino que leciona (Ensino Fundamental/ Ensino Médio);  

 Tipo de vínculo empregatício (prestador/efetivo);  

 Situação profissional (tempo integral/ parcial das aulas)  

 Participado de alguma formação da área objeto de estudo (EA) ou em área relacionada;  

 Ter participado de algum projeto de EA.  

 

2.4 Categorização e Análise dos dados 

 

Concluída a etapa de construção dos dados, os submetemos à análise. No plano 

metodológico deste trabalho a análise de conteúdo permitiu a construção de categorias, percorrendo 

as abordagens quantitativas e qualitativas do estudo, uma vez que, segundo Bardin (2011): uma 

análise quantitativa das comunicações tem por finalidade interpretar as mesmas comunicações. 

Ainda segundo esta autora, através do critério de categorização, podemos adaptar mais ou menos a 

realidade analisada. Adotamos aqui a análise categorial, a fim de possibilitar um agrupamento de 

modo a condicionar os resultados sobre as percepções docentes, que constituíram eixos norteadores 

para a pesquisa.  

Ainda optamos por construir categorias que emergiram dos questionários e atendessem aos 

objetivos dessa investigação. Sendo assim, estabelecemos as seguintes categorias: Percepções 

ambientais; Percepções em relação ao conceito e objetivos da EA; Estratégias de ensino para 

desenvolver atividades de EA; e dificuldades para realizar atividades de EA.  
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Após a observação dos questionários classificamos em subcategorias pré-existentes as 

percepções de Meio Ambiente segundo as tipologias de Sauvé (1997): “como lugar para viver; 

como natureza; generalista; desconexa”.  

 

2.4.1 Percepções ambientais dos professores 

 

Essa categoria remete ao estudo da percepção ambiental dos professores, concorre para 

entendermos como um determinado grupo enxerga o ambiente. Para Araújo et al. (2012) a forma 

como se percebe o ambiente e suas relações tem sido fundamental para decidir os juízos que vão 

orientar o comportamento e as práticas dos indivíduos em relação ao Meio Ambiente (MA). 

 

2.4.2 Percepções dos professores voltados para a EA 

 

Essa categoria refere-se aos diferentes discursos sobre a EA e as diversas formas de 

conceber/perceber e de praticar a ação educativa ambiental. Para a análise dos conceitos e objetivos 

da EA na percepção dos professores foram utilizadas as subcategorias estabelecidas por Jesus 

(2012): socioambiental-hábitos, preservacionista, sensibilização, conservacionista, generalista. 

Sauvé (2005) afirma que as práticas de EA estão muito relacionadas às percepções/concepções que 

os educadores seguem. Essa categoria é fundamental para compreender a EA no ambiente escolar 

de acordo com Terossi e Santana (2013). Sabemos que esta constitui a principal estratégia para a 

realização de EA, pois norteia o delineamento das demais estratégias.  

 

2.4.3 Pertinência do ensino na perspectiva da EA 

 

Essa categoria remete à forma como se trabalha a EA nas práticas de ensino, as 

metodologias utilizadas, para obter informações sobre a EA no contexto escolar, buscando uma 

melhor compreensão de como os professores atuam a respeito das práticas pedagógicas no que 

tange ao modo como desenvolvem atividades de EA na escola. 

 

2.4.4 Dificuldades em realizar atividades em EA 
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A categoria remete aos obstáculos que se estabelece para a efetivação da EA no contexto 

escolar, com possibilidade para discutir as necessidades e superar práticas pedagógicas ambientais 

fragmentadas e superficiais que dificultam a inserção da dimensão ambiental na escola. 

 

2.4.5 Mapa mental- Percepção do ambiente 

 

Para a categorização dos dados construídos através dos mapas mentais, cuja aplicação 

solicitamos a escrita de palavras-chaves como elementos simbólicos mentais para expressar o que 

pensam sobre o meio ambiente. Seguimos a proposta de Sauvé (2005) ao elaborar um mapa do 

território pedagógico, e assim reagrupar as proposições em diferentes subcategorias, tais como: 

naturalista (centrada em elementos da natureza); socioambiental (relacionadas às questões sociais, 

cidadania, saúde, bem-estar, saneamento básico); romântica (revelam sensibilidade feminina); e 

antropocêntrica (coloca o homem como ser superior às demais forma de vida). Os professores 

participantes da pesquisa preencheram um quadro, de forma escrita, com palavras que 

representavam o que para eles é meio ambiente. Partindo das palavras-chaves mencionadas pelos 

professores construímos os dados analisando quais conceitos eles apresentam sobre meio ambiente.  

 

 

2.5 Intervenção pedagógica - Produto educacional 

 

2.5.1 A pesquisa contribuindo com a realidade 

 

Esse momento foi importante para problematizar a própria prática do professor, 

considerando as experiências educativas, uma vez que, com essas problematizações foi mais fácil 

buscar novas perspectivas para entendermos o processo de ensino-aprendizagem voltado para EA. 

Foram discutidas algumas estratégias como propostas para potencializar a dimensão ambiental nas 

práticas escolares e inserir a EA de forma integrada.  

Igualmente, buscamos construir um Plano de ação (Quadro 1) fazendo uso de uma sequência 

didática interativa a partir dos documentos oficiais orientadores da Educação Nacional, que 

contemplou, por exemplo, o tema da falta d‟água, cuja problemática assola a comunidade onde a 

escola está inserida. Ante a possibilidade de construção do conhecimento, de modo coletivo, 



49 

 

 

 

 

 

percebemos o favorecimento para futuras mudanças de comportamento, necessárias para uma ação 

potencializadora no que diz respeito à dimensão ambiental no cotidiano escolar.  

 

 

 

Quadro 1 Plano de ação para executar a intervenção pedagógica 

PLANO DE AÇÃO- DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

AÇÃO OBJETIVO PÚBLICO ESTRATÉGIAS RECURSOS 

NECESSÁRIO 

CRONOGRAM

A 

METAS 

O quê? 

 

Apresentar 

diagnóstico 

das 

percepções 

dos 

professores 

participantes 

da pesquisa. 

Pra quê? 

 

Discutir 

resultados da 

pesquisa realizada 

com os 

professores sobre 

suas percepções a 

cerca do ambiente 

e da Educação 

Ambiental, 

estimulando-os a 

refletir sobre suas 

próprias 

representações; 

 

Com 

quem? 

 

Professores 

de 

diferentes 

disciplinas 

da EEEM 

Teodósio 

de Oliveira 

Lêdo, Boa 

Vista-PB. 

 

Como? 

 

Exposição da 

análise dos dados 

da pesquisa, 

envolvendo o 

diálogo com os 

participantes. 

- Humanos: 

professores e 

pesquisadora 

- Materiais: 

recursos 

multimídia (data 

show), espaço 

físico (cadeiras, 

etc.). 

 

Quando? 

 

Encontro 

pedagógico, com 

duração de 4 h/a. 

Aonde se quer chegar? 

 

Pretende-se colaborar para a 

construção de percepções 

adequadas sobre ambiente, 

contribuindo na prática 

docente acerca do processo 

educativo ambiental, na 

medida em que se discutem 

os dados, acontece a reflexão 

sobre a temática ambiental 

no fazer docente.  

Apresentar 

documentos 

norteadores 

da EA no 

Brasil 

Possibilitar o 

acesso aos 

documentos 

oficiais para 

Educação 

Ambiental no 

Brasil, para a 

efetivação do 

processo 

educativo 

ambiental, 

instigando a 

reflexão e o 

conhecimento de 

tais documentos; 

 

Professores 

de 

diferentes 

disciplinas 

da EEEM 

Teodósio 

de Oliveira 

Lêdo, Boa 

Vista-PB. 

 

Leitura e 

discussão da 

Politica Nacional 

de Educação 

Ambiental; 

- Humanos: 

professores e 

pesquisadora 

- Materiais: 

recursos 

multimídia (data 

show), espaço 

físico (cadeiras, 

etc.) 

 

Encontro 

pedagógico, com 

duração de 4 h/a. 

O estudo em contexto desses 

documentos dará força para 

os professores 

compreenderem a 

complexidade da profissão 

docente frente a inserção da 

EA no espaço escolar, 

oferecendo-lhes oportunidade 

de reflexão durante a ação, e 

colaborar para a 

compreensão complexa do 

processo educativo 

ambiental. 

Planejamento 

entre a área, 

envolvendo 

todas as 

disciplinas de 

forma inter e 

multidiscipli

nar. 

Trazer para as 

discussões 

pedagógicas, de 

forma 

interdisciplinar, 

temas que 

envolvam a 

dimensão 

ambiental, na 

perspectiva de 

enfrentar as 

dificuldades em 

efetivar a 

Educação 

ambiental no 

espaço escolar; 

Pautar ações em 

Educação 

Ambiental durante 

todo o processo 

pedagógico, 

abrindo espaços 

para que surjam 

Professores 

de 

diferentes 

disciplinas 

da EEEM 

Teodósio 

de Oliveira 

Lêdo, Boa 

Vista-PB. 

 

Leitura de artigos 

sobre 

Interdisciplinarida

de e sequencia 

didática interativa; 

elaborar um plano 

de aula 

envolvendo as 

disciplinas da 

área; 

- Humanos: 

professores e 

pesquisadora 

- Materiais: 

recursos 

multimídia (data 

show), espaço 

físico (cadeiras, 

etc.), lápis, 

caderno de 

anotações, folha 

oficio, cartolina, 

artigos científicos. 

 

Encontro 

pedagógico, com 

duração de 6 h/a. 

Potencializar a temática 

ambiental na prática escolar, 

visando romper os modelos 

tradicionais de educação e 

fomentar transformações 

efetiva em favor do cuidado 

com o ambiente, planejando 

ações em Educação 

Ambiental.  
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novas ideias e 

sugestões vindas 

dos professores 

(as) que possam 

corroborar com a 

elaboração do 

Caderno 

Pedagógico; 

 

Foram realizados encontros correspondentes ao planejamento integrado interdisciplinar com 

os professores das diferentes áreas do conhecimento com a temática envolvida. No Quadro 1 está 

disposto o plano de ação envolvendo a dimensão pedagógica. Cada encontro correspondeu a uma 

etapa da construção do produto final. Tais ações formaram o Caderno Pedagógico de sugestões, 

resultante no produto educacional, que servirá de material de apoio, com ideias e sugestões nas 

diferentes áreas do conhecimento contemplando a temática da EA.  

Dando sequência a ação pedagógica, os professores colocaram em prática o planejamento 

das ações construídas de forma interdisciplinar. Sendo organizadas aulas com a temática abordada, 

seguida da execução das atividades sugeridas. Conforme estão apresentadas no produto educacional 

(Apêndice B), o Caderno Pedagógico de sugestões. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Construção e Análise dos dados  

 

3.1.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

 

Incialmente o questionário buscou conhecer o perfil dos profissionais, incluindo dados 

pessoais e atividades referentes à formação e experiência profissional. Todos, com exceção dos 

professores de matemática que não puderam comparecer, responderam ao questionário na presença 

da pesquisadora, em momento de planejamento escolar. Posteriormente, os professores da disciplina 

de matemática responderam ao questionário, atingindo todo o universo de representatividade para 

os dados da pesquisa, com vistas à construção dos dados e análise das respostas obtidas. 

Acerca do gênero dos pesquisados, a maioria são homens (06), e quatro mulheres. A faixa 

etária variou a partir dos 31 anos, sendo que 50% dos participantes têm mais de 46 (quarenta 

e seis) anos de idade. 

Com base nos dados construídos nessa pesquisa, algumas perguntas do questionário 

emergiram para um melhor aprofundamento do estudo. Como a questão sobre qual disciplina 

leciona na escola, ressaltando a importância de todas as licenciaturas serem responsáveis pelas 
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questões ambientais e a efetivação da EA na escola. Além disso, indagamos acerca do tempo de 

serviço na escola em que se desenvolve a pesquisa, para relacionar o tempo de convivência 

enquanto equipe, sendo importante para formar equipes mais entrosadas e desenvolver práticas 

interdisciplinares.  

Outra questão era o tempo de formado, com intuito de saber quanto tempo faz que os 

professores concluíram suas graduações, fator que corroboraria  para compreensão das discussões 

existentes nos cursos de formação no passado.  Percebemos que há uma maior resistência para 

trabalhar usando metodologias inovadoras junto aos colegas que cursaram e concluíram suas 

graduações há mais tempo, pois os métodos tradicionais estavam mais enraizados. Inclusive, alguns 

colegas demonstraram outros hábitos arraigados dentro de paradigmas de transmissão do 

conhecimento. 

Não obstante, foi considerado o tempo de magistério e a experiência profissional, para 

enfatizar a relação do professor com o exercício da profissão; a relação com a formação continuada, 

como meio de preocupação para transformar práticas atuais descontextualizadas e que não 

favorecem mudanças no processo ensino aprendizagem, a participação em cursos voltados para as 

questões ambientais e/ou EA. Todos os docentes são formados há mais de cinco anos, 60% são 

formados entre 06-08 anos, tendo 02 (dois) deles mais de 24 (vinte e quatro) anos de formação em 

suas respectivas licenciaturas.  

Para falar de licenciaturas diante do cenário de reformas das politicas públicas, de acordo 

com a Redação de Lei 13.415, de 2017, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

currículo do ensino médio, terá novo arranjo, sendo os professores distribuídos nas seguintes áreas 

do conhecimento, a saber, (BRASIL, 2017): 

 

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 

aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.   

 

 

Quadro 2 Professores pesquisados e as disciplinas apresentadas na EEEM Teodósio de Oliveira Lêdo 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

 

DISCIPLINA 

QUANTIDADE DE 

PROFESSORES 
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Linguagens e suas Tecnologias. 

Português 01 

Língua Estrangeira (Inglês) 01 

Educação Física 01 

Artes 00 

 

Ciências da Natureza e suas tecnologias 

Química 01 

Física 01 

Biologia 00 

Matemática e suas tecnologias. Matemática 02 

 

Ciências Humanas e suas tecnologias. 

História 01 

Geografia 01 

Sociologia/Filosofia 01 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Em relação ao tempo de serviço na escola em que atuam, 60% dos  docentes estão há menos 

de 10  (dez) anos, 02 (dois) dos deles lecionam na escola Teodósio de Oliveira Lêdo há 18 anos, e 

01 (um) há 24 anos.  Esse pouco tempo na escola se dá pela troca de professores, em favor da 

substituição dos docentes com contrato por tempo determinado, o que confere uma falta de 

estabilidade e efetividade na equipe escolar. Segundo Marinho (2005) a alta rotatividade dos seus 

profissionais de ensino dificultará a convivência necessária para que a confiança se estabeleça. O 

trabalho docente interdisciplinar precisa de um grupo efetivo e para isso é necessário tempo para 

estreitar as relações entre os envolvidos. 

Apenas 01 (um) dos professores ensina em mais de uma escola, sendo a Teodósio de O. 

Lêdo para 90% dos professores a única em que atuam. A maioria leciona para o Ensino Médio, tem 

carga horária parcial de 20 horas/aulas, divididas entre os turnos tarde e noite. Quase todos vivem 

exclusivamente da sala de aula.  

Todos são licenciados, sendo essas formações variadas: Licenciatura em Letras (português), 

Licenciatura em Letras (inglês), Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química, 

Licenciatura em Física, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Geografia, só não há licenciado 

em História, sendo um professor com Licenciatura em Geografia que leciona a disciplina. Ademais, 

30% possuem licenciatura numa área e ensinam disciplinas diferentes de suas áreas de formação, 

tendo, por exemplo, 01 (uma) professora graduada em Matemática, Mestre em Ensino de Ciência e 

Educação Matemática, lecionando a disciplina de Física, e uma (01) outra professora que leciona 
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Sociologia, sendo sua licenciatura em Filosofia. Os demais (70%) têm suas licenciaturas de acordo 

com a disciplina 

que ensinam, 

como exposto no 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Ainda sobre a formação, 10% têm título de Doutor, 10% o título de Mestre, 30% fazem pós-

graduação, sendo 01 (um) cursando o mestrado e outros 03 (três) pós-graduação latus sensu (em 

nível de especialização). Esse perfil encontrado no grupo pesquisado é indicativo de que a maioria 

está se qualificando. Sobre ter participado de formação em EA ou em área relacionada, a maioria 

não participou, correspondendo a 70% dos pesquisados. Apenas (01) um possui especialização em 

Educação Ambiental, outros 20% dizem ter participado de cursos nessa área, mas não lembram o 

nome, ou citam apenas como projeto.  

Apesar de participarem de alguma formação, os objetivos não ficaram evidentes, pois em 

relato afirmam que não lembram o que era, mostrando serem "cursos" com pouca ou nenhuma 

efetividade na formação que, tampouco, promoveram mudanças, e/ou contribuíram efetivamente 

para a formação desse profissional, menos ainda para a prática docente. Nesse sentido, 

concordamos com o pensamento de Jesus (2013) ao afirmar ser preciso investir e melhorar na 

qualificação de recursos humanos no contexto da formação dos professores. 

Gráfico 1: Formação docente dos professores da escola estudada 
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Todos os professores disseram ter participado de projetos interdisciplinares na escola, com 

relatos de experiência de um projeto envolvendo diferentes disciplinas com tema vinculado à 

problemática ambiental, porém com práticas isoladas em sala de aula. Nesse ínterim fica evidente a 

necessidade do aprimoramento para a difusão da EA em práticas educacionais, dada à relevância 

temática. 

 

 

3.1.2 Percepção ambiental dos professores  

 

O estudo da percepção ambiental concorre para entendermos como um determinado grupo 

enxerga o ambiente. É fundamental conhecermos as percepções de ambiente das pessoas envolvidas 

no processo educativo, sabendo que esta constitui a principal estratégia para a realização de EA, 

pois norteia o delineamento das demais estratégias.  

As respostas dos professores sobre o que é meio ambiente foram analisadas considerando a 

cartografia de Sauvé (1997) e estudos realizados por Jesus (2012) e Correia (2014).  Assim, foram 

estabelecidas subcategorias: ambiente como lugar para viver; ambiente como natureza; e desconexo 

com a temática abordada.  

A partir dos dados referentes à pesquisa, tendo como instrumento o uso de questionário com 

questões semiestruturadas e dissertativas, quando perguntados sobre o que é meio ambiente, de um 

total de 10 professores participantes da pesquisa, vemos que a maioria tem uma visão cuja suas 

percepções estão relacionando o ambiente a um conjunto que engloba todas as coisas, tendo 

representatividade de 40% dos professores pesquisados. Foi representada por 30% dos docentes a 

percepção de ambiente enquanto natureza que devemos apreciar e respeitar na perspectiva de 

elementos naturais como vegetação, rio, animais, etc. No meio natural, os pesquisados não inserem 

o ser humano como parte desse meio. O meio ambiente é percebido como algo separado do ser 

humano, considera como uma parte isolada.  A percepção enquanto lugar para se viver, foi 

respondida por 20% dos pesquisados. Enquanto outra pequena parcela, 10% apontam percepções 

desconexas com a temática, tal como aspectos relacionados à fé. Abaixo segue o quadro 3 com as 

subcategorias e algumas respostas dadas pelos professores, conforme apresentado. Classificamos 

em categorias e as percepções de Meio Ambiente segundo as tipologias de Sauvé (1997).  
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Quadro 3 Respostas dos professores sobre os conceitos de Meio Ambiente. 

 

CATEGORIAS 

(SEGUNDO SAUVÉ 

1997) 

ALGUMAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES PESQUISADOS 

Como lugar para viver - “ambiente é tudo o que nos rodeia” (P02).  

Como natureza - “ambiente que relaciona a fauna e flora de uma determinada região” 

(P08). –“É sustentabilidade, é vida” (P03).  

 

Generalista 

- “é tudo aquilo que é essencial, sem ele não temos como viver, 

essencial, necessário” (P01). – “É todo conjunto de seres bióticos e 

abióticos e sociedade” (P04). – “É o meio que envolve todas as coisas, 

que afetam a vida dos seres vivos” (P06). - “Meio ambiente é vida 

através dele que nossos seres sobrevivem” (P07). 

Sagrado - “Uma bênção para terra” (P05). 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para Araújo et al. (2012) a forma como se percebe o ambiente e suas relações tem sido 

fundamental para decidir os juízos que vão orientar o comportamento e as práticas dos indivíduos 

em relação ao Meio Ambiente (MA). Assim, os autores consideram que a percepção denuncia o 

nível de conhecimento que o indivíduo carrega sobre o MA e consequentemente a postura que 

assume diante do tema. Para Pereira e Silva (2013) é uma forma muito ampla de definição, que 

parece ser uma resposta imediatista que divaga sobre o que considera “tudo”, já que não tece 

maiores argumentos acerca disso, nem oferece sustentação para tal resposta. Podemos destacar a 

resposta do professor (P06) a partir do qual - "é o meio que envolve todas as coisas...". Para Tamaio 

(2002) poderia ser uma visão sistêmica, porém, conduz ao equívoco, por ser uma definição vazia e 

sem argumentações que posteriori sustente-a. 

De acordo a Lei 6.938/81 compreende-se por MA (Meio Ambiente) o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN‟s 

(BRASIL, 2001) é preciso refletir sobre como devem ser as relações, para se tomar decisões 

adequadas, que promovam a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. Há necessidade de um novo 

modo de pensar e agir.  

Nesse sentido, compreende-se o MA de modo fragmentado e separado do ser humano, como 

afirma Meneguzzo et al. (2009), e esta percepção é ampliada através da relação de degradação do 

ser humano com o ambiente, diminuindo a qualidade de vida nas diversas partes do planeta. Esta 

relação ser humano-natureza tem se resumido a um ato exploratório, o ser humano como um 
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predador dos recursos infindáveis tendo como fonte a Terra, uma visão antropocêntrica. É preciso 

que ações sejam desenvolvidas no sentido de promover reflexões por parte dos professores sobre a 

relação homem-natureza-sociedade sem que haja uma dissociação, mas que o homem se veja como 

parte integrante do meio, considerando as interações existentes. 

Foi solicitado que os professores mencionassem problemas ambientais que consideram 

relevantes. Dos problemas elencados, o de maior destaque foi a poluição, considerando os agentes 

poluidores; o lixo, o esgoto. Todos citaram algum tipo de poluição, como: poluição do ar, da água, 

do solo. Outro fator citado está relacionado ao saneamento básico, no que se refere ao problema 

com a captação de esgoto, esgoto em rios, posto que afetam a fauna e a flora. Ainda, foram 

mencionados o desmatamento e as queimadas. Essas percepções estão voltadas ao modo como 

enxergam o meio ambiente, pois mencionam questões que afetam de forma direta os aspectos 

naturais do meio.  

Os professores revelam preocupações com as questões ambientais, evidenciadas nas 

respostas dadas à questão: Quais soluções poderiam resolver os problemas citados.  A maioria (06) 

seis docentes respondeu que a solução é através da educação e da efetivação das políticas públicas. 

Outros (02) dois professores apontam a arborização, percepção pertinente ao meio ambiente como 

natureza enquanto paisagem. Foram elencadas soluções como reciclagem e evitar queimadas (01) 

um docente para cada citação. Percebemos que são percepções relacionadas à forma como 

enxergam o ambiente, como natureza, de forma generalista, predominando a visão de ambiente 

ecologizado. E a forma como as percepções são construídas tem influência do vínculo de cada 

grupo, o que constatamos com as soluções apresentadas pelos professores, evidenciando o papel da 

educação, pois veem nesse meio a solução para os problemas ambientais. 

Os diferentes impactos ambientais ocorrem principalmente em função do tipo de relação que 

o ser humano estabelece com o MA. Para Oliveira e Vargas (2009), na medida em que foi 

evoluindo desenvolveu sua organização social e, junto com ela, criou sua cultura, gerando novas 

formas de relacionamento com a natureza. Criou-se a relação que desvincula o ser humano da 

natureza, relação que se estabelece a partir das percepções de cada um, pois cada indivíduo age 

conforme sua visão sobre o meio. Assim, percebemos que há uma crise de percepções e que estas 

estão ligadas as ideias que trazem sobre ambiente. 

 

 

3.1.3 Percepções dos professores sobre a EA 
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Para a análise dos conceitos de EA dos professores foram utilizadas as subcategorias 

estabelecidas por Jesus (2012). Daí, quando questionados sobre o conceito de EA, observou-se que 

a maioria dos pesquisados enxergam como uma prática preservacionista, sendo esta citada por 3 

professores e outros 3 citando como prática de conscientizar. Outras práticas de EA citadas foram 

enquanto prática de sensibilização, e com uma minoria da representatividade a prática 

socioambiental 1 professor e generalista também 1 professor. 

 

 

Gráfico 2: Percepções sobre o conceito de EA mencionadas pelos professores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
 

 

A maioria dos professores (07) menciona que as atividades em EA podem ser desenvolvidas 

em todas as disciplinas, 01 professor citou que é desenvolvida nas disciplinas de Filosofia e 

Sociologia, História, Geografia, Educação Física, Física e Artes, 02 professores citaram que as 

atividades são desenvolvidas na disciplina de Biologia. 

 

Gráfico 3: Disciplinas mencionadas pelos professores para desenvolver atividades em EA 
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Fonte: A autora, 

2017. 
 

 

A maioria dos professores, 90% acha que a EA deve ser uma disciplina, apenas 10% afirma 

que não deve ser uma disciplina a parte, pois a temática relacionada já é abordada dentro do ensino 

de disciplinas como Geografia e Biologia. Os que afirmam que deve ser uma disciplina justificam 

que “os alunos aprenderiam mais a conservar o meio ambiente” (P06), “fortalecer a temática” 

(P07), como “uma necessidade” (P02), “deveria está no currículo para os alunos ficarem cientes” 

(P05), “a EA enquanto disciplina iria educar as pessoas para a questão ambiental e deveria ser o 

professor de Biologia a ministrar essa disciplina (P01)”. 

Sabemos que a EA deve ser uma prática educativa que perpasse todas as disciplinas de 

forma integrada, permanente e contínua, em todos os níveis e modalidades da Educação Básica, 

logo, não deve ser uma disciplina isolada e compartimentalizada. Isso é garantido em diversos 

textos de Leis que regulamentam a EA, a exemplo da Lei nº 9.795, de 1999, via Decreto nº 4.281 de 

25 de junho de 2002 que regulamenta em seu art. 5º: 
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A forma de inclusão da EA nos currículos escolares, determinando a inclusão da 

EA em todos os níveis e modalidades de ensino, tendo como referência os 

Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se a integração da 

Educação Ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente. 

(BRASIL, 2002) 
  

A proposta de tratar a EA como disciplina vai de encontro às Leis, e se faz presente na 

proposta da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, os formuladores dessa proposta estimulam 

que a EA seja uma disciplina no Ensino Fundamental e Médio. A EA deve reorientar e integrar as 

várias disciplinas, com ênfase no caráter interdisciplinar e transdisciplinar, numa relação que facilite 

a visão complexa de meio ambiente, estabelecendo uma relação estreita entre os processos 

educativos e a realidade da comunidade onde se está inserida e não querer tratar de forma 

homogênea os problemas socioambientais enfrentados por diferentes regiões. 

Segundo os professores, conforme apresentado no Quadro 4, a maioria (04) mencionou que 

o objetivo de desenvolver atividades de EA na sala de aula é o de conscientizar os alunos sobre a 

necessidade de cuidar do ambiente relacionando a dependência do ser humano para sobreviver. 

Consideramos uma visão antropocêntrica de garantia de recurso para satisfazer suas próprias 

necessidades. As respostas também apontaram como objetivo dessas atividades em sala aula a 

obtenção de conhecimento sobre o meio na percepção de dois professores e outros dois apontam 

como meio de sobrevivência da vida. Um professor relaciona o objetivo das atividades em EA com 

a sensibilização dos alunos e um (01) o objetivo de refletir e mudar de comportamento. 

 

 

 

Quadro 4 Objetivos de atividades de EA na sala de aula mencionadas pelos professores 

 
 

SUBCATEGORIAS 

NÚMEROS DE 

PROFESSORES 

Sensibilizar os alunos para a preservação do ambiente 01 

Conscientização sobre o ambiente 04 

Sobrevivência da vida 02 

Reflexão e mudança de comportamentos, atitudes e hábitos. 01 

Obter conhecimento sobre o meio ambiente 02 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Em geral, as percepções dos professores sobre o conceito e os objetivos da EA são 

naturalistas e desconectadas do meio socioambiental, que trata com objetivo de proteger o meio 

ambiente para garantir um determinado recurso, arraigadas às visões naturalistas e antropocêntricas. 

“Há uma tendência entre os graduandos do curso de Biologia em relacionar as ideias de EA a de 

ambientalismo” (ARAÚJO; SEVERO, 2012. p.19). Segundo os autores trata de uma visão voltada 

mais para o naturalismo, visto que os discursos dos então pesquisados alunos do curso de Ciências 

Biológicas, estão ligados aos elementos naturais e aspectos de proteção da natureza. Bem como, 

existe uma compreensão antropocêntrica, de que o homem prioriza suas necessidades ao explorar os 

recursos naturais em detrimento da sua própria qualidade de vida, sem considerar as interações e 

inter-relações existentes no ambiente.  

Observamos que apenas um professor concebe a EA como um meio capaz de transformar 

atitudes, de reflexões, comportamentos. Essa visão de EA para Silva (2008) é capaz de promover 

mudança de mentalidade, por meio de aquisição de novos valores e habilidades que são essenciais 

para o cuidado com o ambiente.  

Os objetivos da EA, segundo os documentos que norteiam e regulamentam, busca uma ação 

educativa que se desenvolve através de uma prática em que valores e atitudes promovem um 

comportamento rumo a mudanças frente à realidade e a problemática ambiental. Como está 

explicitada na PNEA, a Lei 9.795/99:  

 

Processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade construam valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, devendo estar sempre presente de forma articulada 

em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal. (BRASIL, 1999). 

[...] 

Entende-se por EA 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). 

 

 

Para Sauvé (2005) as práticas de EA estão muito relacionadas às percepções que os 

educadores trazem. A autora ao abordar EA, revela-nos uma preocupação comum com o ambiente e 

da educação como papel central na busca pela relação com o meio. Ademais, é notória a adoção de 



61 

 

 

 

 

 

educadores com diferentes discursos sobre a EA propondo formas de conceber/perceber e praticar a 

ação educativa ambiental. 

De acordo com Gomes e Abílio (2008) deve-se considerar e utilizar as percepções dos 

professores, para planejar uma ação educativa que possa solucionar ou minimizar os problemas na 

relação homem/ambiente, e assim contribuir para satisfazer melhor os interesses do professor, 

ampliando a sua percepção do mundo em que vive, melhorando assim suas práticas pedagógicas, 

recriando e reavaliando seu fazer. Não obstante, é importante que os educadores conheçam e 

reflitam o MA que parte de suas percepções e intencionam suas práticas pedagógicas.  

 

3.1.4 Pertinência do ensino na perspectiva da EA  

 

Todos os professores (10) mencionaram que há projetos ou programas em EA na escola. A 

maioria deles (08) afirma ter desenvolvido atividades em EA em suas disciplinas, com tema voltado 

para a preservação do ambiente, por meio de atividades como reaproveitar, reutilizar resíduos 

sólidos descartados e maneiras adequadas de utilização da água, temas estes utilizados como 

objetivos para o desenvolvimento de atividades. O tema da preservação ambiental também fora 

utilizado no projeto de intervenção da escola onde atuam esses docentes, logo todos têm relatos de 

participação e envolvimento com essa temática através do projeto. Dois professores, apesar de 

mencionar que há projetos voltados para EA na escola, igualmente, afirmaram não terem 

desenvolvido nenhuma atividade relacionada à temática do meio ambiente.  

A atividade mais citada por todos os professores como sendo a mais trabalhada no ambiente 

escolar foi o projeto com tema conservação da água. Outros ainda citaram a reciclagem de lixo e de 

desenvolvimento humano, sendo (03) de cada. Também mencionaram (04) como atividade bastante 

trabalhada a arte de reaproveitamento de materiais descartados.   

 

Quadro 5 Atividades de EA desenvolvidas pelos professores pesquisados. 

ATIVIDADES DE EA. NÚMEROS DE CITAÇÕES 
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Fonte: A autora, 2017. 
 

Sobre os que citaram terem desenvolvido atividades em EA, utilizaram-nas como 

procedimentos metodológico a forma como trabalham a EA no contexto de suas aulas, 

especificamente em suas disciplinas. Quatro (04) professores citaram realizar essas atividades 

dentro da disciplina que lecionam e utilizaram-se de atividades práticas. Outros (04) engajaram 

essas atividades como parte dos projetos da escola.  Duas professoras trabalharam os conteúdos em 

sala de aula e realizaram palestras e oficinas de montagem, reutilizando materiais descartados. 

Segue abaixo o quadro 6, que trata dos dados mencionados: 

 

Quadro 6 Procedimentos utilizados pelos professores pesquisados para executar atividades de EA  

 

 

 Fonte: A autora, 2017. 

Projetos com temas de conservação da água 10 

Reciclagem de resíduos 03 

Desenvolvimento humano 03 

Arte reaproveitando materiais 04 

PROCEDIMENTO METODOLÓGOCOS NÚMEROS DE PROFESSORES 

Atividades relacionadas às disciplinas 04 

Desenvolvimento de projetos na escola 04 

Palestras, seminários, oficinas. 02 



63 

 

 

 

 

 

 

Considerando o enfoque interdisciplinar da EA,  essa metodologia de projeto deve acontecer 

de forma multi e interdisciplinar para que consiga promover uma reflexão e estimule os educandos 

a buscarem uma visão mais ampla da realidade na qual está inserido, podendo assim promover 

mudanças de atitudes e valores, como está prescrito em vários textos de Leis que tratam da EA. 

Segundo Vendruscolo et al. (2013) “a metodologia de projetos pode oferecer uma formação mais 

ampla e considera o aluno com participação mais ativa no processo de ensino-aprendizagem, na 

qual, o educando reconstrói seus conceitos a cada fase do projeto” (VENDRUSCOLO et al., 2013. 

p.59-60).  

Com relação à frequência com que se trabalha a EA, a maioria dos professores citou que 

desenvolvem atividades de EA em algum projeto na escola (07), envolvendo as turmas e em 

conjunto com os demais professores. Outros citaram (03) que realizam atividades relacionadas à 

temática apenas em datas comemorativas, como por exemplo, dia da árvore, dia do meio ambiente, 

entre outras. E um (01) docente relatou que trabalhou a temática com suas turmas nas aulas da 

disciplina que leciona, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 7 Frequência das Atividades realizadas em EA pelos professores 

 

FREQUÊNCIA COM QUE TRABALHA A EA. NÚMEROS DE CITAÇÕES 

Atividades em data comemorativas (dia da árvore, etc.) 03 

Projetos com suas turmas dentro da sua disciplina 01 

Projetos na escola, em conjunto com outros professores. 07 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O projeto que foi mencionado pelos professores estava vinculado à problemática ambiental 

vivenciada pelo Município onde a escola está inserida, mas não consta como uma atividade 

contínua da instituição, tendo sido desenvolvido em um ano cuja ação já era prevista no Plano de 

Ação Escolar, sob o tema da seca enfrentada em período recente. Pelo relato dos professores foram 

projetos voltados para a ação, que mostra uma concepção de EA voltada para a transformação do 

lugar onde vivem, a exemplo do projeto sobre Os recursos hídricos e os direitos humanos, 

desenvolvido com os aprendentes da escola Teodósio de Oliveira Ledo.  

Mas, é preciso problematizar as questões que são abordadas nos projetos, pois de acordo 

com o que os professores afirmaram ter desenvolvido, trabalhou-se mais as questões na perspectiva 
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de meio ambiente como natureza, cujas ações estavam voltadas para preservação/conservação dos 

recursos naturais, como reutilização de materiais, reaproveitamento da água. Percebemos assim, que 

as práticas dos professores pesquisados estão relacionadas às suas percepções.   

É necessário, como afirma Cousin (2014) “tornar mais complexa a discussão de questões 

relacionadas com a EA porque os projetos problematizaram, em sua maioria, a natureza numa 

perspectiva conservacionista e preservacionista, sem considerar os aspectos econômicos, políticos, 

históricos e sociais” (COUNSIN, 2014. p.293). Igualmente, na perspectiva da EA formal, as ações 

devem acontecer de forma contínua e permanente na escola, de acordo com o que foi observado e 

escrito pelos docentes nos questionários, esse projeto aconteceu uma única vez na escola e não foi 

mais trabalhado. É preciso rever e repensar a inserção da EA no ambiente escolar, pois reflexões 

cotidianas são precisas para compreender a complexidade ambiental e assim caminhar na direção 

onde se possa formar cidadãos que sejam capazes de integrar sociedade-homem-natureza numa 

relação de interdependência para melhoria da qualidade de vida de todos. 

 

3.1.5 Dificuldades para realizar atividades de EA. 

 

 De acordo com a maioria dos professores, apesar de terem desenvolvidos projetos na escola 

voltados para a temática ambiental com desenvolvimento de atividades de EA, existem as 

dificuldades que os impedem de trabalhar de forma contínua e permanente o assunto abordado, 

dentre estas, a mais citada (06) foi a falta de tempo para planejar e executar atividades. Os 

professores reclamam da jornada excessiva de trabalho, e o pouco tempo dentro da própria sala de 

aula, tendo em vista a necessidade de se cumprir com os conteúdos curriculares exigidos. Outra 

dificuldade mencionada foi o pouco de interesse dos alunos, o não envolvimento dos pais, não 

obstante, da sociedade em forma de parceria para com a escola. São encontradas também 

dificuldades com relação a precariedade de recursos e espaço físicos para realizar as atividades, 

como exposto no Quadro 8. 

 

Quadro 8 Dificuldades citadas pelos professores para realizar atividades de Educação Ambiental 

 

CATEGORIAS NÚMEROS DE CITAÇÕES 

Falta de material didático (recursos) 01 

Falta de tempo e espaço para planejar e realizar as atividades 06 

Falta de interesse dos alunos e pais pelo assunto 02 
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Falta de parceria com a sociedade 01 

Fonte: A autora, 2017. 

 

As necessidades que os professores mencionam vão muito além de um tempo cronológico 

para exercer suas atividades, embora haja grande preocupação em se cumprir esse tempo, 

principalmente quando se vê a perspectiva conteudista, que exige a passagem do aluno por séries e 

exames nacionais de avaliação da Educação Básica, além do domínio e discussão de conteúdos. 

Perpassa ainda por desafios de ordem paradigmática, sob a ótica de uma percepção ecológica de 

natureza. Apesar dos professores terem desenvolvido projetos vinculados às questões ambientais e 

contextualizado com o lugar em que vivem, a forma como têm abordado a dimensão ambiental nas 

escolas tende para essa visão naturalista, cujas ações são praticadas nessa perspectiva de cuidar dos 

recursos naturais para não faltar no futuro, com olhar reducionista numa dualidade entre homem-

natureza, ação relacionada às suas percepções, conforme foi observado nos dados construídos na 

pesquisa. São poucas as conexões feitas com as consequências que estabelecem relações 

socioambientais, sendo essas relações necessárias para reintroduzir o homem à natureza. 

Relacionamos tal compreensão aos professores participantes dessa pesquisa, no sentido de 

que esses saberes são conectados às suas percepções. E, partindo dessas percepções, se traduz a 

maneira como enxergam a EA, como representam e apresentam esse saber. Ademais, atribuímos 

uma lacuna na formação desses professores ao desconhecimento sobre EA, visto que, no perfil 

profissional apenas um docente participou de cursos de formação voltados para a EA, e em 

conversa com os demais, relataram que não tiveram nenhuma disciplina que abordassem tal 

temática durante sua formação inicial no passado, alguns até falaram que no tempo em que 

cursaram suas licenciaturas ainda não existia muita preocupação com essa questão. Percebemos que 

há uma maior resistência de trabalhar usando metodologias inovadoras naqueles colegas que 

cursaram suas licenciaturas e concluíram suas graduações há mais tempo, cujos métodos 

tradicionais estavam mais enraizados. 

Exercer a profissão docente não constitui um desafio só do nosso tempo, igualmente, a 

educação dentro do paradigma ambiental necessita que estes profissionais concentrem uma visão 

sistêmica do meio ambiente compreendendo a complexidade que envolve o meio sócio ambiental. É 

preciso entender as rupturas buscando novas conexões em um novo paradigma, de modo que o 

aprendizado contribua para uma cultura ampla, voltados para uma natureza complexa e que possa 

articular ao social, com conhecimentos práticos que possam suprir as necessidades da vida nos dias 
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atuais. Diante do desafio de ampliar as nossas visões de uma natureza voltada para os aspectos 

conservacionistas, preservacionistas e apreciativa que nos relega a um olhar em função do belo e 

exploratório, está a EA como um instrumento da educação que caminha para reflexões sobre o meio 

e a sociedade, possibilitando uma educação que amplie a visão sobre as questões ambientais e 

consequências sociais e políticas. 

 

3.1.6 Mapa mental – Percepções de ambiente dos professores 

 

Nesta análise da percepção ambiental, utilizamos o mapa mental como estratégia teórica e 

prática para compreendermos como os professores enxergam o ambiente. Foi elaborado um desenho 

teórico com palavras-chaves sobre o questionamento: “Quando se pensa em meio ambiente?”. 

Tentamos reagrupar proposições semelhantes em categorias e assim estruturar e/ou elucidar as 

percepções que os participantes elencaram. No quadro abaixo apresentamos as representações dos 

professores, que foram reagrupadas em categorias, como mostra o gráfico 1. 

 

Quadro 9 Representações dos Mapas Mentais 

PROFESSORES PALAVRAS-CHAVE 

P1 Água – vida – rio – terra – natureza 

P2 Vida – sustentabilidade – plantas – animais – natureza 

P3 Homem – vida – cidadania – saúde – saneamento básico 

P4 Preservação – conservação – planeta – extração - recursos  

P5 Vida – sustentabilidade – natureza – vegetais – animais 

P6 Vida – cuidado – meio – saúde – bem estar 

P7 Natureza – recurso natural – fauna – flora – vida 

P8 Cuidado – preservação – vida – amor – respeito 

P9 Floresta – plantas – animais – água – natureza 

P10 Conservação – planeta – saneamento básico – cidadania - saúde 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Quando questionados sobre o que é meio ambiente, a percepção dos professores 

compreendeu, em sua maioria 50% (P1/P2/P5/P7/P9), uma concepção naturalista, centrada em 

elementos da natureza tais como: rios, terra, água, natureza e ainda restringe a percepção de 

ambiente à fauna e flora ao mencionar termos como: animais, vegetais.  

Ainda aparece nos dados construídos palavras cujas representações se configuraram, com 

representatividade de 10% dos participantes (P4), uma visão onde estão preocupados com os 

recursos disponíveis para sua qualidade de vida. Um professor (P8), representa o com palavras o 
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ambiente a partir de uma visão romântica, com palavras como: amor, respeito, talvez pelo fato de ter 

nesse universo professoras que revelam em suas percepções a sensibilidade feminina, e de natureza 

intocável. 

Por outro lado, alguns educadores (P3/P6/P10) também apresentaram percepções 

relacionadas às questões socioambientais o que representou 30%, destacando palavras relacionadas 

às questões sociais como 

cidadania, saúde, bem-

estar, saneamento 

básico. Essa significativa 

parcela está de acordo com 

os PCN‟s, ao destacar que 

as questões 

socioambientais devem se fazer presentes em sala de aula, possibilitando ao aluno compreender e 

atuar no ambiente em que vive (BRASIL, 1998). As percepções dos docentes, construídas a partir 

dos dados fornecidos pelos mapas mentais, estão relacionadas às percepções encontradas nas 

respostas obtidas pelos questionários. 

 

Gráfico 4: Percepção Ambiental dos professores da EEEMTOL em Boa Vista - PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Percebemos que os desafios paradigmáticos que cercam os docentes pesquisados partem das 

percepções, pois reproduzem suas ações alicerçadas num modo de enxergar a natureza e essas 
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visões são resultantes de conhecimentos, experiências e ações internalizadas nesses profissionais. 

Assim, incorrem em falhas tanto na forma didática quanto na abordagem dos conteúdos. Em 

conversa com os professores, falam de ações que praticaram em projetos, a exemplo da reutilização 

de materiais, cujas ações se deram no reaproveitamento dos descartes. Ao transcrever estas ações 

nos questionários, os professores creem que são práticas de reciclagem, todavia era um processo 

diferente do que se propunha a reutilização, e do que, de fato, fora realizado.  

Partindo desse pressuposto, entendemos que há necessidade de um novo modo de pensar e 

agir, de uma visão crítica sobre os conceitos de EA e de percepção do ambiente, refletir sobre as 

relações socioambientais para melhor compreender as inter-relações entre homem-sociedade-

natureza, problematizar de forma integrada, como fatores importantes para efetivar de maneira 

contínua e permanente a EA na Educação Básica. 

Encontramos desafios para inserir de forma integrada, contínua e permanente no ambiente 

escolar, centrados nos paradigmas da crise ambiental que é uma crise eminentemente de percepção, 

níveis de conhecimento acerca da EA. Vê-se que o ser humano se comporta de acordo com seus 

significados e sentidos e a percepção revela o nível de conhecimento que carregamos sobre 

ambiente e a forma como agimos nesse meio. Constrói-se uma concepção fragmentada e separada 

entre o ser humano e o ambiente, que na visão de Meneguzzo et al. (2009) é a relação responsável 

pela desintegração ambiental e social que o mundo vivencia.  

 

3.1.7 Intervenção Pedagógica 

A intervenção foi composta por etapas, constituindo formação para os participantes por meio 

de minicurso, envolveu atividades que visavam propiciar a reflexão sobre o objeto de estudo da 

presente pesquisa, inseridas na rotina como: exposição da análise de dados, leitura e discussão da 

PNEA, e planejamento de atividades interativas e interdisciplinares. 

Nossa intervenção foi pensada para cinco (05) encontros, mas diante das dificuldades 

enfrentadas devido à reforma do prédio da escola, só foram possíveis realizar quatro (04) encontros. 

No entanto, por termos um planejamento prévio, mas não engessado, no decorrer da intervenção foi 

possível repensar as etapas para atender os objetivos da proposta. 

No Encontro I – Realizado na escola onde atuam os professores pesquisados, com duração 

de 4 horas no período diurno matutino. Foi discutido os dados construídos durante a pesquisa, a 

análise de tais dados possibilitou a apresentação de algumas considerações partindo do pressuposto 
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da discussão a respeito das percepções de ambiente dos participantes da pesquisa. Foi momento 

muito importante como parte desse processo, com objetivo de estimular os participantes a refletir 

sobre suas próprias representações de ambiente e sobre a EA. Os professores afirmaram ser 

importante esse repensar sobre o ambiente, principalmente no contexto de suas práticas, pois suas 

percepções conduziam-nas suas atividades em sala de aula de acordo com suas visões generalistas, 

naturalistas e antropocêntricas. Contudo, é preciso provocar mudanças no sentido de ampliar suas 

percepções para a complexidade que envolve a temática abordada. Há necessidade de um novo 

modo de pensar e agir, sendo estas essenciais para o desenvolvimento das ações educativas. 

No Encontro II (Foto 1) - foi dividido em dois momentos, com duração de 4 horas no turno 

diurno vespertino, sendo um momento para leitura e discussão dos documentos oficiais para EA no 

Brasil, instigando a reflexão e o conhecimento de tais documentos. É importante ressaltar, que os 

participantes da pesquisa relataram saber da existência desses documentos, mas nunca tiveram 

interesse em fazer leitura dos seus conteúdos.  Foi apresentado a PNEA com ressalva para mais 

importante lei da EA, que define princípios relativos à EA. Foi destaque entre as discussões com os 

professores o principio da concepção de meio ambiente em sua totalidade, considerando todos os 

aspectos socioeconômicos, meio natural e cultural, no qual os professores relacionaram com a 

necessidade de lançar um novo olhar e mudar suas atitudes. Já que suas percepções simplistas e não 

pertinentes ao contexto socioambiental e, consequentemente as suas práticas pedagógicas. Outro 

momento foram tecidas discussões sobre a EA critica trazendo um recorte de pesquisa que mostra o 

retrato da EA no Brasil no âmbito do ensino formal. Os professores nesse momento refletiram sobre 

o que diziam fazer em EA nas suas aulas e na escola onde atuam. Afirmaram ser necessário que suas 

ações estejam coerentes aos princípios e objetivos da PNEA.  
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Foto 1: Minicurso com os professores participantes da pesquisa 

Fonte: ALMEIDA(2018) 

 

Nos Encontros III e IV (Foto 2) - foi referente ao planejamento de atividades 

interdisciplinares de construção de sequencia didática para inserir a dimensão ambiental na escola, 

com duração de 8 horas no período diurno.  Trouxemos para a discussão pedagógica a forma de 

trabalhar o conteúdo sobre “Água” no contexto das práticas interdisciplinares, com objetivo de 

efetivar a EA no espaço escolar e enfrentar as dificuldades que os professores admitem terem em 

trabalhar temas que envolviam a dimensão socioambiental. Os professores se dividiram por área de 

conhecimento e pautaram ações em EA para o processo pedagógico de suas aulas. Esse espaço foi 

aberto para que os docentes pudessem compartilhar ideias e sugestões vindas de todas as disciplinas 

que corroboraram para a elaboração do Caderno Pedagógico como sendo produto dessa intervenção. 

Houve relatos de docentes que foi um trabalho que possibilitou montar estratégias de forma coletiva 

e, esse fato ajudou-os muito para desenvolver as atividades pensadas, além de tornar mais fácil a 

inserção da EA no contexto de suas práticas quando se aproveita e integra o conteúdo especifico de 

cada disciplina, facilitando e ampliando a visão global das questões ambientais.  
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Foto 2: Planejamento com os professores participantes da pesquisa 

Fonte: ALMEIDA (2018) 

 

 

De fato, através de práticas interdisciplinares focada nos princípios da construção de forma 

coletiva tem-se o desenvolvimento de ações para uma ampla compreensão da EA e a dimensão 

complexa de suas práticas, deixando-as de se resumir a ações centradas em fatos generalistas, de 

conhecimento fragmentado e na transmissão do conhecimento. Acreditamos que é importante à 

criação e implementação de princípios participativos envolvendo o dialogo entre as diferentes 

disciplinas como estratégia proposta para a prática escolar que tem como objetivo propiciar a 

minimização da problemática socioambiental fazendo com que o homem reflita sobre sua relação 

com o meio, e ainda promover uma indispensável reflexão sobre a práxis educativa. Isso só é 

possível por meio de um processo educativo que integre os conteúdos curriculares, sendo esse um 

ponto interessante para a inserção da EA no ensino formal, e para que práticas sustentáveis sejam 

disseminadas. 

Neste cenário, oferecemos aos professores participantes da pesquisa uma oportunidade de 

reflexão sobre suas práticas, não obstante, no contexto colaborativo de ampliar suas percepções em 

favor do cuidado com o meio, e colaborar para a compreensão complexa do ambiente. Como fruto 

dessas discussões e reflexões deixamos o “Caderno Pedagógico de sugestões em EA” (Apêndice C) 

como modelo didático que possa contribuir para potencializar a temática ambiental na prática 

escolar e colaborar para a formação desses profissionais no âmbito da EA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecer a percepção ambiental é importante, pois pode constituir como instrumento para 

compreender que o ser humano está interligado ao ambiente, não obstante, para conhecer as 

necessidades de um grupo como possibilidade de propor intervenção com base na realidade 

estudada. E, sobretudo, porque suas percepções são fundamentais para orientar as suas decisões, 

comportamentos e práticas em relação ao meio. 

A falta de preparação na formação inicial e a falta de formação continuada em EA dos 

educadores se refletem nas práticas pedagógicas fragmentadas e na percepção ambiental 

insuficiente às necessidades contemporâneas voltadas ao contexto socioambiental. A percepção dos 

professores denuncia o nível de conhecimento que carregam sobre o ambiente e consequentemente 

a postura que assumem diante do tema. As práticas em EA estão bastante relacionadas às 

percepções e concepções que os educadores trazem consigo. 

Os professores compreendem o meio apenas numa visão naturalista, com ênfase para os 

aspectos da fauna e flora. Uma percepção não pertinente que não fomenta mudanças no real 

contexto de degradação. Pois a maioria não enxerga as questões socioambientais e, portanto, as 

tornam ausentes em sala de aula, concomitantemente não possibilita ao aluno compreender e atuar 

no ambiente em que vive. A concepção de ambiente é fragmentada e isolada do ser humano, é uma 

visão imediatista de generalizar os aspectos naturais. 

Os educadores vêm a EA como uma prática preservacionista e de conscientização, devendo 

esta ser uma disciplina, pois assim os alunos aprendiam a conservar o ambiente, e ainda remetem a 

responsabilidade de ministrar essa disciplina ao professor de Biologia, contrariando os documentos 

norteadores da EA. 

Atividades de EA na sala de aula, de acordo com os professores pesquisados, tem o objetivo 

de conscientizar os alunos sobre a necessidade de cuidar do ambiente preservando a fauna e a flora, 

com cuidado relacionado à forma como enxergam o ambiente, apenas envolvendo os aspectos 

naturais, constatamos assim, que suas metodologias estão de acordo com as suas percepções. 

Observamos, por meio de conversas e dados advindos dos questionários, falhas com relação 

à forma didática de abordagem de conteúdos da parte de alguns profissionais da educação com 

relação aos conceitos utilizados, pois desenvolveram atividades relacionadas à reutilização e 

afirmaram terem feitos projetos de reciclagem, processos que têm ações bem distintas.  
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A maior dificuldade encontrada para desenvolver atividades em EA para os professores é a 

falta de tempo na sala de aula, mediante a exigência de ministrar os conteúdos obrigatórios de cada 

disciplina. As necessidades que os professores mencionam perpassam por desafios de ordem 

paradigmática, sob a ótica de uma percepção ecológica de natureza, o que vai muito além das 

horas/aulas ministradas. A educação dentro do paradigma ambiental necessita que estes 

profissionais concentrem uma visão sistêmica do ambiente compreendendo a complexidade que 

envolve o meio sócio ambiental.  

É preciso entender as rupturas buscando novas conexões num novo paradigma. Portanto, 

deve-se considerar e utilizar as percepções dos professores, para planejar uma ação educativa que 

possa solucionar ou minimizar os problemas na relação homem/ambiente, e assim contribuir para 

satisfazer melhor os interesses do professor, ampliando a sua percepção do mundo em que vive, 

melhorando assim suas próprias vidas. Não obstante, é importante que os educadores conheçam e 

reflitam sobre suas próprias representações. Percepções insuficientes e restritas aos aspectos 

naturais do meio não fomenta transformações do contexto real. Nesse contexto é enfrentada uma 

crise de percepção ambiental não pertinente à realidade, comprometendo o processo efetivo de 

aprendizagem na dimensão ambiental. 
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APÊNDICE A – Mapa mental de análise da percepção ambiental dos professores 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA- PPGECEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMATICA 

PESQUISADORA: DANIELLY SILVA RAMOS ALMEIDA 

ORIENTADORA: Drª MÁRCIA ADELINO DA SILVA DIAS 

 

Pesquisa: ESTUDO SOBRE AS NECESIDADES FORMATIVAS DE PROFESSORES NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

MAPA MENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA SOBRE: AS NECESIDADES FORMATIVA 

DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

Quando pensa em meio ambiente, o que lhe vem à mente? Escreva cinco 

palavras-chaves abaixo. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA- PPGECEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMATICA 

PESQUISADORA: DANIELLY SILVA RAMOS ALMEIDA 
ORIENTADORA: Drª MÁRCIA ADELINO DA SILVA DIAS 

 

Pesquisa: ESTUDO SOBRE AS NECESIDADES FORMATIVA DE PROFESSORES NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Dados do perfil dos profissionais participantes: 

Gênero: (    ) Feminino         (    ) Masculino  

Faixa etária (marque uma opção onde você se situa): 

(   ) 18-25        (   ) 36-40    (   ) 26-30        (   ) 41- 45    (   ) 31-35        (   )  + 46 

Seu grau de escolaridade 

(   ) ensino médio completo               (   ) especialização incompleta    

(   ) ensino superior incompleto         (   ) mestrado incompleto 

(   ) ensino superior completo            (   ) mestrado completo 

(   ) Especialização incompleta          (   ) doutorado incompleto 

                                               (   ) doutorado completo 

Área de formação 

______________________________________________________________________ 

Ano de conclusão do curso de formação _____________________________________ 

Tempo total de serviço docente____________________________________________ 

Tempo total de serviço docente na escola atual________________________________ 

Tipo de escola:  (   ) Pública     (   ) Privada 

Nível de ensino em que trabalha 

(   ) Ensino fundamental   (   ) Ensino Médio   (   ) Ensino Superior 

Situação profissional: (   ) Tempo integral  (   ) Tempo parcial 

Tipo de vinculo 

(   ) Funcionário publico efetivo   (   ) Contratado   (   ) Em substituição   (   ) Outros 

 

1. Para você, o que é meio ambiente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Mencione problemas ambientais que você considere relevantes. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Em sua opinião, quais soluções poderiam resolver os problemas ambientais citados acima? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. O que é Educação Ambiental? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Há projetos ou programas de Educação Ambiental na sua escola? Qual? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Você já desenvolveu algum projeto de Educação Ambiental na sua escola? Qual? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Você acha que a Educação Ambiental deveria ser uma disciplina? Justifique. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Você já participou de alguma formação sobre Educação Ambiental ou em área relacionada? Em 

caso afirmativo, qual? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Qual o objetivo de abordar a temática ambiental em sala de aula? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



87 

 

 

 

 

 

 

10. Em qual (s) disciplina (s) podem ser desenvolvidas atividades de Educação Ambiental? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. De que forma você trabalha a EA 

(   ) Através da realização de atividades em datas comemorativas, como por exemplo, no dia da árvore, 

dia do meio ambiente, entre outras.  

(   ) Desenvolvo algum projeto na escola, envolvendo minhas turmas.  

(   ) Desenvolvo algum projeto na escola envolvendo minhas turmas e em conjunto com outros 

professores.  

(   ) Outras formas (descreva). 

12. Quais as dificuldades enfrentadas para a realização de atividades de Educação Ambiental? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

13. Você sabe o que é interdisciplinaridade? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Caro (a) colega professor (a) 

 

O material aqui expresso é resultado de uma pesquisa, realizada com professores em serviço 

em uma Escola Publica Estadual do município de Boa Vista, PB. Pesquisa esta que fez parte do 

trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática, da 

Universidade Estadual da Paraíba, desenvolvido pela mestranda e também professora-pesquisadora, 

sob a orientação da Professora Drª Márcia Adelino da Silva Dias. A exigência do programa de Pós-

graduação é gerar um produto que possa intervir na realidade estudada. 

Dessa forma, o produto educacional que se segue é fruto de minha dissertação de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática, produzido a partir de pesquisa 

intitulada: NECESSIDADES FORMATIVAS DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, nesse sentido busca-se atender a um dos objetivos desta pesquisa que 

é mitigar as lacunas necessárias para inserir a dimensão ambiental nas escolas e, assim planejar um 

modelo didático capaz de contribuir para a formação contínua desses profissionais no âmbito da 

Educação Ambiental; além de sugerir atividades práticas para os professores, com intuito de 

orientar sobre a possibilidade de se trabalhar na perspectiva da Educação Ambiental. 

Este produto educacional na forma de Caderno Pedagógico de sugestões é proposto aos 

professores que trabalham com alunos do Ensino Médio, embora as atividades aqui sugeridas 

possam ser adaptadas a qualquer nível da Educação Básica, sendo necessárias algumas adaptações à 

realidade da turma e comunidade envolvida, pois não se trata de uma receita, algo engessado e sim 

um conjunto de sugestões e ideias, que buscam estimular a iniciativa dos alunos numa participação 

ativa, dinâmica e interativa, no sentido da sensibilização frente à problemática apresentada.  

A E.E.E.M. Teodósio de Oliveira Lêdo está inserida na região do semiárido paraibano, e 

naturalmente enfrenta longos períodos de estiagem. Nos dias atuais essa problemática tem se 

agravado diante da crise hídrica decorrente da intervenção humana, portanto, o tema sugerido para a 

abordagem didática será: Água. Pela falta de ações conscientes é que práticas pedagógicas são 

importantes para mudar a forma de agir e pensar dos estudantes, que promovam ações que rompam 

com a cultura do desperdício, principalmente por vivermos numa região carente de chuvas e tentar 

assim, mudar maus e antigos hábitos. Afinal, não podemos mudar o ciclo hidrológico, mas podemos 

preservar a qualidade da água. 
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Dessa maneira, o produto se inicia com uma discussão teórica sobre a Educação Ambiental 

na escola, que tem por objetivo destacar a necessidade de mudanças nos modelos educacionais que, 

por sua vez, não provocam mudanças no modo de pensar e agir das pessoas, constituindo apenas 

uma transmissão de conhecimento. Sabendo da necessidade de adotar novas posturas de cuidado e 

defesa do ambiente, inclusive que a educação ambiental é importante no incentivo da participação 

individual e coletiva na defesa da qualidade de vida do meio ambiente natural e sociocultural. 

Dando continuidade, apresentamos um roteiro com sugestões de sequência didáticas em 

diferentes disciplinas, que serão trabalhadas de forma integrada. Serão apresentadas aulas 

interdisciplinares e contextualizadas, com os procedimentos e sugestões de atividades executadas, 

que poderão orientar você caro (a) professor (a) em relação às atividades aqui apresentadas, 

constituindo um auxílio pedagógico diferenciado para o processo de ensino-aprendizagem, não 

obstante, a efetivação da EA no ambiente escolar. 

Esperamos que esse produto educacional possa despertar o interesse de inserir a dimensão 

ambiental em vossas práticas docentes, levando-os a refletirem sobre seus saberes e fazeres na sala 

de aula, para que possam, dessa maneira, difundir práticas que atendam as necessidades de cuidar 

da nossa casa, O Planeta. Boa leitura! 

 

 

 

Um abraço 

Danielly Silva Ramos Almeida 
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1. FORMAR PROFESSORES NA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

1.1 Educação Ambiental no contexto escolar 

 

O cuidado em defesa do ambiente vai além de uma condição necessária frente às 

problemáticas ambientais atualmente enfrentadas e passa igualmente, pela obrigação da sociedade, 

dada a necessidade de um convívio harmônico entre os seres. Então, políticas públicas se 

constituem como estratégias que estabelecem normas e regras para favorecer a coexistência de 

todos, como prevista na Constituição Federal de 1988 (CF/88), no Artigo 225, que incumbe aos 

Poderes públicos e a sociedade o dever de cuidar do ambiente. Dessa forma, concebe que: 

 

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). 

 

 

O cenário atual do nosso planeta é bastante preocupante, diariamente seres bióticos e 

abióticos sofrem diversas agressões. Essas preocupações com o Ambiente não é mais exclusiva dos 

ambientalistas, mas de todos os segmentos da sociedade.  Objetivado pela Lei 9.795/99, Artigo 5°, 

inciso IV: incentivo a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do 

equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania (LEI 9.975/99). 

 

A educação ambiental é importante no incentivo da participação individual e coletiva na 

defesa da qualidade de vida do meio ambiente natural e sociocultural, como destaca Silva (2008). A 

educação ambiental, segundo Brasil (2008) para promover a organização social e o avanço da 

participação popular, deve priorizar a qualificação dos grupos sociais para que se apropriem dos 

instrumentos de gestão ambiental pública, capacitando-os para uma atuação cidadã em prol da 

melhoria da qualidade socioambiental de nosso país. 

A educação ambiental é uma ação educativa que se desenvolve, através de uma prática, em 

que valores e atitudes promovem um comportamento rumo a mudanças perante a realidade. Adams 

(2012) trata a EA como processo que, e como tal não pode ser uma disciplina, mas deve estar 

implícito em todas as ações educativas, promovendo a compreensão crítica e global, dentro de uma 

visão complexa e não compartimentada. Deve ser um processo que elucida valores buscando a 
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alteridade, a equidade, incentivando a participação, promovendo a cidadania e a consciência 

ambiental. 

A EA aparece nos currículos e é trabalhada no contexto escolar de diversas formas. No 

entanto, segundo Nascimento et al. (2011) a educação vivenciada nas instituições de ensino 

costuma separar o conhecimento escolar do contexto socioambiental em que as escolas estão 

inseridas, favorecendo um ensino fragmentado. Contrariando as propostas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN‟s) que enfatiza que a EA deve ser vivenciada de forma articulada com 

todas as áreas do conhecimento bem como com a realidade do educando, incluindo o contexto 

social do qual se está inserido. Para Severo (2012) é importante instigar o pensamento critico- 

reflexivo, e a EA é um meio que favorece o movimento dos saberes e de interconectar o 

conhecimento. As práticas educacionais, os currículos e os espaços formativos são locais 

estratégicos para o diálogo de grandes proporções, tornando possível a religação dos saberes. 

Nessas contingências de degradação ambiental a educação é posta como instrumento de 

formação e transformação do cidadão, a educação ambiental (EA), em especifico, tem cada vez 

mais entrado nos debates com vistas ao enfrentamento aos graves problemas ambientais, na busca 

por soluções que assegurem a existência de vida no planeta. Como afirma Ramalho e Nunez (2002) 

admite-se ao professor uma prática social complexa, sendo necessário definir a sua prática enquanto 

profissional, logrando mudanças nos modos de pensar e agir que atenda as necessidades da 

sociedade. 

De acordo com o que rege o significado de Meio Ambiente (MA), como destaca Araújo et 

al. (2012) por ser um conjunto de leis e interações, se faz necessário práticas educativas que 

direcionem os seres humanos de forma mais responsável com o meio em que vivem, e essas 

práticas são ações consideradas na EA. Destarte, só será possível a partir de mudança nos modelos 

educacionais predominantes na sociedade e, assumindo para esse contexto o legado deixado por 

Freire (1989) que “a educação é uma forma de intervenção no mundo”. 

Essa articulação que se propõe entre diversas disciplinas, os PCN‟s destacam que no planeta 

há uma grande rede de seres interligados, e o ser humano estabelece diversas relações, que são 

sociais, econômicas e culturais, sendo estes objetos também da área ambiental. Diante das 

ideologias, valores e sentimentos edificados numa consciência capitalista surge a inquietação de 

direcionar a ação educadora para uma concretização de uma transformação social, de acordo com o 

que nos fala Ruiz e Schwartz (2002).  
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Há urgência de transformação nos modos de vida não sustentáveis, e o instrumento de 

mudança é a educação ambiental que contribui para a formação de cidadãos e cidadãs plenos 

capazes de decidirem e atuarem sobre a realidade, de modo ético e comprometido com a vida, com 

a sociedade local e global (BRASIL, 1999). A EA para Jardim (2009) se constitui em uma forma 

abrangente de educação, alterando a proposta de educação que conhecemos, visando a participação 

dos cidadãos nas discussões sobre EA. 

De acordo com Reis Junior (2003) a escola pode contribuir no processo de transformação 

equilibrada da vida, por meio da participação ativa da comunidade escolar. A introdução da 

educação ambiental no currículo escolar na visão de Souza (2007) estimula comportamentos de 

valores nas atitudes, que de acordo com a autora devem ser reconstruídos. Frente aos problemas 

ambientais do mundo, de acordo com Cuba (2010) é importante que as novas gerações possam ter 

em seus currículos escolares a dimensão ambiental, pois considera a escola um lugar ideal para que 

esse processo aconteça. A escola também se impõe no trabalho com a EA pelo fato de ser a 

educação escolar o principal responsável pela formação de cidadãos que agem e interagem no 

ambiente. Segundo Correia (2014) a escola deve desenvolver nos estudantes atitudes críticas e 

éticas sobre determinados assuntos para que participem ativamente na discussão e na resolução de 

problemas ambientais com os quais venham a ser confrontados. Favorecendo o desenvolvimento de 

cidadãos críticos no exercício de sua cidadania responsável. 

Para Pequeno (2016) a escola é um espaço de troca de ideias, mobilização e participação que 

se instila a reunir pessoas na busca da melhoria do ambiente e do desenvolvimento da comunidade, 

que pode se constituir em um espaço privilegiado de solidificação de mudanças necessárias no 

contexto socioambiental, na perspectiva da cidadania, como prática social cotidiana.  

Por meio da inserção da dimensão ambiental na escola será possível atingir os demais 

segmentos da sociedade, sendo necessário que essa dimensão seja incluída no processo educativo 

para que práticas sustentáveis sejam disseminadas. Silva (2009) enfatiza a importância da EA como 

instrumento de mudança, objetivando a formação de profissionais da educação e a inserção da 

temática de forma transdisciplinar e interdisciplinar, que vem sendo negligenciada pelas 

instituições. Segundo a autora o processo de formação de agentes multiplicadores em Educação 

Ambiental contribui para a formação de profissionais hábeis e competentes para atuarem no meio 

ambiente de forma sustentável, responsável atendendo aos princípios da precaução, do cuidado, 

promovendo a transformação, objetivo primordial da educação. 



98 

 

 

 

 

 

O ensino referente à EA precisa ser baseado em propostas pedagógicas voltadas para a 

conscientização e mudança de comportamento que visem a preservação do ambiente natural. Assim, 

consideramos o professor como sendo o agente principal na promoção de uma educação inovadora. 

 

1.2 A Sequência Didática em EA 

 

Apesar de a literatura constituir um escopo de que vise garantir a aquisição de conhecimento 

e o desenvolvimento de atitudes e valores comprometidos com a defesa do ambiente, na prática 

escolar existe uma grande lacuna para o alcance desses objetivos. Visto que, em sua maioria os 

professores não estão preparados para inserir essa dimensão complexa em suas práticas, que acaba 

por se resumir a transmissão do conhecimento. Na visão de Correia (2014) o currículo escolar 

centra-se em fatos, conceitos simples e generalizados, em que o papel do professor se resume a um 

transmissor de conhecimento fatual, e raras vezes são dadas oportunidades aos alunos de trabalhar 

em colaboração. 

Na visão de Cuba (2010) o trabalho pedagógico, deve se concentrar nas realidades de vida 

social mais imediatas. Através da educação ambiental tem-se o desenvolvimento de uma 

conscientização focada no interesse do aluno pela preservação e construído de forma coletiva. 

Para Silva e Oliveira (2016) a sequências didáticas trabalhada na prática docente poderá 

contribuir para uma reflexão aprofundada dos professores, quanto a possibilidade dessa prática no 

âmbito do contexto escolar em que atuam. 

Oliveira (2013) define a Sequência Didática como sendo  

 

[...] uma proposta didático-metodológica que desenvolve uma série de atividades, 

tendo como ponto de partida a aplicação do Círculo Hermenêutico Dialético para 

identificação de conceitos/definições, que subsidiam os componentes curriculares 

(temas), e que são associados de forma interativa com teoria(s) de aprendizagem 

e/ou propostas pedagógicas e metodológicas, visando a construção de novos 

conhecimentos e saberes (OLIVEIRA, 2013, p23).  

 

A sequência didática é uma proposta didático-metodológica em que o professor organiza 

várias atividades, que serão realizadas em etapas para aprofundar e construir conhecimento de um 

determinado conteúdo.  

A EA, então, se define na perspectiva da ação-reflexão-ação, embasada nas questões que 

envolvem a crise ambiental em toda sua dimensão. Contrapondo-se a modelos tradicionais 
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construídos de maneira técnica e prática e que esperam a adaptação do profissional da educação 

com as novas políticas educacionais. Esses modelos quando voltados para a efetivação da EA, 

atuam como um meio de libertação e transformação social e apresentam foco na construção de 

professores autônomos, que demonstram em suas práticas e também em suas formações um sentido 

reflexivo. 

Alicerçadas no pensamento dicotômico entre a teoria e a prática, para solucionar questões 

que exigem uma interrupção na estrutura curricular e interdisciplinar das relações entre sociedade e 

os problemas ambientais existentes. Conforme Candau (2014, p. 41), é fundamental: “Conceber o 

educador como um agente sociocultural [...] se queremos contribuir para que a escola seja 

reinventada”. Sobre a relevância, no processo de ensino e aprendizagem, dos saberes pertinente ao 

perfil dos profissionais da educação, Tardif (2014) destaca que esses conhecimentos aplicados em 

sala de aula, são resultados efetivos do exercício da profissão, bem como de sua história de vida e 

de sua formação. Tais conhecimentos são refletidos no cotidiano escolar, nas práticas pedagógicas, 

no comportamento dos alunos e são adquiridos a partir das vivências sociais. Assim sendo, entende-

se que os conceitos de EA que o professor adiciona em sua prática, refletirão em ações por parte dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONSTRUINDO UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM EA 

 

Para executar a sequência didática foi escolhido o tema “Água” levando em consideração o 

contexto escolar onde aconteceu a pesquisa do qual resultou como produto educacional final esse 

caderno pedagógico. 

É um tema de suma importância e bem sugestivo para que a comunidade escolar seja 

questionada sobre o limite que chegamos, no que diz respeito ao desperdício da água, um bem tão 

precioso que sem ela a vida não teria surgido e não continuaria a existir. 

Atualmente o mundo enfrenta uma crise hídrica, e esta ameaça à vida no planeta, pois a água 

é um liquido vital. Portanto, o ser humano tem o dever de economizar e utilizar esse líquido tão 

precioso com cuidado.  

A maior parte do planeta é coberto por água, mas vale considerar que uma parcela mínima 

está disponível para o consumo humano. E a problemática se instala nessa minoria, pois é nessa 

pequena parte disponível que encontramos o mau uso da água, o desperdício, bem como a poluição 

resultante da ação humana que traz graves consequências socioambientais.  

Vale destacar também que estamos inseridos numa região onde os períodos de seca são 

prolongados, pois a escola localiza-se em um município do semiárido paraibano. Com chuvas 

presentes num período curto do ano. Além de enfrentarmos a seca naturalmente, a forma de como 

esse líquido tem sido tratado, usado, cuidado tem sido mais relevante diante da crise vivenciada. 

Seca sem chuva é um fenômeno natural, mas seca d‟água é uma consequência da ação antrópica 

inadequada.  

Diante dessa eminente ameaça de falta de água decorrente da ação humana, a escola tem 

papel fundamental enquanto unidade formadora de cidadãos conscientes, e nesse sentido deve 

adotar práticas pedagógicas que apresente estratégias que visem reverter esse processo através da 

sensibilização e consequentemente a conscientização sobre o uso e desuso da água. Nesse sentido, a 

EA promove uma formação de consciência, através de informações, estimulando a sensibilização 

das ações humanas no ambiente e a participação das comunidades na perspectiva socioambiental. 

Essa sequência didática teve como objetivo principal inserir a dimensão socioambiental no 

contexto escolar por meio de processos dinâmicos e de uma prática integrada utilizando um ciclo de 

atividades interdisciplinares envolvidas em projeto como estratégia para efetivar a EA nas práticas 
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educacionais, sobretudo, desenvolver nos alunos uma percepção crítica e uma postura mais ativa 

frente aos problemas socioambientais, visando atenuar os impactos sobre precioso líquido. 

Pela falta de ações conscientes é que práticas pedagógicas são importantes para mudar a 

forma de agir e pensar dos estudantes, que promovam ações que rompam com a cultura do 

desperdício, principalmente por vivermos numa região carente de chuvas e mudar maus e antigos 

hábitos.  

Tal proposta poderá constituir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e 

hábitos de vida, pois procura educar de forma contextualizada e interdisciplinar formando cidadãos 

capazes de atuar em favor da preservação da água, precioso líquido. 

A temática abordada emergiu do contexto escolar, a partir das vivências da comunidade 

onde a escola está inserida. Diante do descuido com relação ao uso da água provocando uma crise 

hídrica, suscitou-se a ideia de promover atividades pedagógicas que pudessem sensibilizar e 

mobilizar os estudantes na perspectiva de corrigir os referidos hábitos. Pois, as escolas além de 

serem unidades formadoras de cidadãos conscientes devem assumir o compromisso com o 

gerenciamento da água. 

Pensando nisso, e em acordo com os PCN‟s há necessidade de falar sobre esse assunto em 

todas as disciplinas, visando à conscientização dos alunos (as) sobre a importância da água como 

fonte de vida, a importância da sustentabilidade e do uso racional dos recursos hídricos. A água é 

um tema transversal e deve ser abordada em seu caráter social. Acredita-se que esse é um tema que 

aproxima os conhecimentos e desenvolva a prática interdisciplinar. Pretende-se desenvolver 

práticas que provoquem uma mudança de atitudes dos estudantes, de modo que esses sejam agentes 

multiplicadores de ações sustentáveis na comunidade local. Isso só será possível via uma educação 

ambiental transformadora. 

A metodologia da sequência será baseada na interdisciplinaridade, fundamentada em 

pesquisa, o ciclo de atividades será marcado por cinco etapas, envolvendo oficinas, jogos, teatro, 

leitura, produções textuais e artísticas, músicas, além de fotografias relacionadas ao tema central. 

1º passo: Apresentação do projeto, estimulando e sensibilizando para a participação efetiva 

de todos; 

2º passo: Dinâmica de grupo: „“A nossa parte...” com o objetivo de criar um momento de 

reflexão mostrando que se cada um fizer sua parte, tudo pode ser transformado. 

3º passo: Participação e inserção dos professores nas ações para promover a 

interdisciplinaridade através de atividades interativas por área de conhecimento. 
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Propostas interdisciplinares em EA: 

 

Linguagens e suas tecnologias (Português, inglês, educação física e artes): 

Português - Leitura de reportagens sobre a escassez de água. 

Produção textual (carta à comunidade). 

Concurso de redação; 

Objetivo: desenvolver o senso crítico a partir da leitura e escrita, interpretação textual e exposição 

de ideias que fomentem o desenvolvimento de novas posturas em prol do ambiente; 

Materiais utilizados: textos impressos, caneta e papel. 

Artes - Dramatização teatral relacionada ao tema. 

Objetivo: estimular a criatividade para criar e dramatizar histórias, sensibilizando diante da situação 

emergente de cuidar do ambiente; 

Materiais utilizados: computador, adereços para a peça teatral, caixa de som. 

Inglês - Dicas de como economizar água em inglês 

Tradução de musicas ligada ao tema. 

Objetivo: desenvolver habilidade em outra língua, traduzir e interpretar informações; 

Materiais utilizados: computador, internet. 

 

Educação Física - Atividade física que mostre a relação com o consumo de agua. 

Objetivo: envolver os alunos em atividades físicas para desenvolver o corpo e a mente, estimulando 

o cuidado com o corpo como parte integrante do ambiente; 

Materiais utilizados: cartolina, lápis e fotografias, internet. 

 

Matemática e suas tecnologias: 

Matemática - Interpretação de gráficos sobre a distribuição de água no planeta (porcentagem e 

fração). 

Levantamento da área da escola como fonte de captação de água de chuva. 

Jogo da memória. 

Objetivo: construir dados por meio de tabelas e gráficos, aplicando fórmulas para calcular a área, 

interpretar e analisar criticamente os desperdícios de captação de água no espaço e tempo. 
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Materiais utilizados: computador, Excel, caneta e papel. 

 

Ciências da Natureza e suas tecnologias (Física, química, biologia) 

Física - Maquete sobre a relação entre energia e consumo de água. 

Objetivo: compreender os impactos sociais e ambientais de cada forma de obtenção de energia 

elétrica; 

Materiais utilizados: folha de isopor, materiais descartados,  

Química - Panfletagem sobre as diversas formas de poluição e contaminação das águas. 

Objetivo: diferenciar os tipos de poluentes da água e reconhecer as implicações existentes para o 

meio; 

Materiais utilizados: papel A4, computador, impressora. 

Ciências Humanas e suas tecnologias (Geografia, história, sociologia, filosofia) 

Geografia - Produção de Documentário sobre os recursos hídricos locais. 

Objetivo: suscitar a discussão a respeito da problemática abordada, conhecendo as consequências 

para as diversas formas de vida; 

Materiais utilizados: câmera fotográfica, computador. 

História - Painel fotográfico sobre os efeitos da poluição das águas 

Objetivo: compreender a relação existente entre o homem e a poluição ao longo do tempo; 

Materiais utilizados: câmera fotográfica, cartolina, fotografias e cola. 

Sociologia e Filosofia - Entrevistas com as pessoas mais idosas para correlação dos açudes 

antigamente e nos dias atuais. 

Objetivo: favorecer a reflexão sobre os problemas que o mundo enfrenta com as interferências 

negativas da ação antrópica sobre a natureza. 

Materiais utilizados: câmera fotográfica. 

4ºpasso: Culminância dos trabalhos feitos pelos estudantes, com a apresentação das produções dos 

alunos, para informar e incentivar toda a comunidade escolar e local sobre a problemática da água, 

no sentido de sensibilizar mais pessoas, fazendo do alunado agentes multiplicadores em EA. 
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3. DESDOBRAMENTOS DAS ATIVIDADES EM EA 

1ª Etapa: Sensibilizando através de dinâmica de grupos com alunos na sala de aula 

O processo de sensibilização começou com a aplicação da dinâmica: “A nossa parte...” 

objetivando a reflexão de que se cada um fizer sua parte, tudo pode ser transformado. A dinâmica 

consistiu em dispor uma gota feita de cartolina no centro da lousa da sala de aula, em seguida cada 

aluno recebeu uma gotinha feita de papel oficio e de tamanho menor, assim lhes foi solicitado que 

escrevesse uma dica de como podemos economizar e evitar o desperdício da água. Depois cada 

aluno colou sua gotinha dentro da gota maior, envolvendo-os em debate.  

 

2ª Etapa: Atividades interativas e interdisciplinares  

 

Nessa etapa houve inicialmente um planejamento integrado feito com os professores das 

demais disciplinas. Nesse encontro foram apontadas sugestões de atividades interativas acerca da 

temática abordada, que por ser um tema transversal caracteriza-se por um conjunto de assuntos que 

aparecem transversalizados em áreas determinadas do currículo, que se constituem na necessidade 

de um trabalho mais significativo e expressivo de temáticas sociais na escola. Tais atividades 

envolveram uma atmosfera dinâmica, criativa, lúdica, a serem desenvolvidas nas turmas envolvidas 

durante as aulas. Observemos as sugestões a seguir: 

 

 

 

 

Foto 3: Professores em planejamento das atividades interdisciplinares interativas. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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3ª Etapa: Socializando e compartilhando saberes (III SEMATOL). 

 

Esse momento compreendeu a organização e execução do III Seminário de Meio Ambiente 

da Escola Teodósio de Oliveira Ledo (III SEMATOL), com parceria de toda comunidade escolar. 

A programação foi definida de modo que todos os alunos deste educandário estivessem 

presentes para que fosse socializado e compartilhado o conhecimento produzido, foi realizado no 

dia 25 de julho de 2018. 

Toda organização da escola para a noite de socialização dos saberes foi feita com ajuda do 

nosso alunado, desde decoração voltada à temática até as apresentações dos trabalhos. Eis alguns 

registros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da sequência didática interdisciplinar, a temática foi abordada em diferentes áreas 

do conhecimento. Essa sequência promoveu além da interdisciplinaridade, a interatividade. A 

atividade relacionada à área de Linguagens e suas tecnologias teve como eixo norteador as 

habilidades exigidas para o desenvolvimento da leitura, escrita e protagonismo juvenil. Os alunos 

do 1º ano A foram para sala de informática para pesquisarem na internet reportagens sobre a 

escassez e importância de economizar a água, após a pesquisa fizeram a leitura para melhor 

fundamentar suas ideias. O acontecimento de leitura também compreendeu um momento de 

Foto 4: alunos preparando a escola para a culminância do III SEMATOL. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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sensibilização acerca da problemática abordada a partir desta experiência. Logo após os alunos 

foram evolvidos em debate, pois a leitura suscitou diferentes discussões, sendo-os questionados 

para inferi-los na busca por soluções para minimizar os impactos sobre esse recurso hídrico. Em 

seguida, foi solicitada a produção textual que sob a forma de concurso foi eleita uma redação 

vencedora. A aluna S.S. compartilhou o produto gerado, a escrita fazendo leitura do texto, abrindo 

as apresentações das atividades interdisciplinares. Seguem os registros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Alunos do 1º ano “A” no laboratório de informática na atividade para a 

produção textual e concurso de redação 

Fonte: ALMEIDA (2018) 

Foto 6: Redação da aluna do 1º ano “A” vencedora do concurso de redação 

Fonte: ALMEIDA (2018) 



107 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades que permearam a disciplina de inglês consistiram na dinâmica de leitura e 

escrita na língua inglesa sobre dicas de como economizar água, as alunas construíram uma 

apresentação em Power point ao qual foi socializada com toda comunidade escolar. Essa atividade 

possibilitou o contato com outra língua, bem como desenvolveu a capacidade dos alunos para 

aprender a escrever e ler em outro idioma, sendo abordado o tema em estudo.  

De forma desinibida alunas apresentaram o trabalho falando inglês, o que causou grande 

impacto em todos os que prestigiavam a apresentação, em razão de nossas alunas falarem de forma 

fluente outra língua. Confira algumas dicas nos registros da apresentação: 

 

 

                     

 

 

 

Foto 8: Alunas do 3º ano “B” apresentando dicas em inglês de como economizar 

água. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 

Foto 7: socializando por meio da leitura da redação da aluna do 1º ano “A” 

vencedora do concurso de redação 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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Dando continuidade a sequência didática interdisciplinar, na disciplina de Educação Física 

os alunos pesquisaram na internet a quantidade de água gasta em algumas modalidades de esporte. 

Os alunos escolheram as modalidades: natação, futsal, automobilismo. Durante as pesquisas houve 

uma comparação entre as diferentes modalidades com relação ao consumo de água por cada atleta 

que praticasse tal modalidade esportiva. Percebemos que essa experiência despertou a curiosidade 

dos alunos, principalmente entre os meninos, por se tratar em particular o futsal, que é o esporte 

mais praticado por eles durante as aulas práticas de Educação Física. Após a pesquisa bibliográfica 

os alunos usarsam cartolinas com imagens das modalidades esportivas para compartilharem o 

conhecimento adiquirido com os demais alunos da escola. Eis alguns registros: 

 

 

 

 

 

Finalizando a noite de socialização das atividades interdisciplinares interativas foi 

apresentada uma dramatização teatral envolvendo a temática abordada. Alunos do 3º ano fizeram a 

encenação, tendo como coordenador da peça teatral o professor da disciplina de Artes. Nessa 

vivência foi valorizado o protagonismo juvenil, incentivando as artes, como também despertando e 

descobrindo potencialidades dentro do nosso alunado. Assim, muitos descobriram a vocação, ou 

sentiram o desejo de participar de outros momentos como este. A dramatização foi desenvolvida 

sob a forma de comédia baseada na ironia, para mostrar como as pessoas ainda não despertaram 

para a importância de economizar esse bem natural e essencial a vida no Planeta, bem como fazer 

uma crítica à hipocrisia que muitos cultivam, pelo fato de assistirem telejornais e concordarem com 

as reportagens, mas em casa não dão importância a atitudes responsáveis e sustentáveis. Através 

dessa interatividade pode-se transmitir a mensagem de forma descontraída e alegre para todos os 

Foto 9: Alunos do 1º ano apresentando a relação do consumo de água na 

atividade física. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 
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presentes, alertando-os para a necessidade de mudanças de maus hábitos, levando-os a buscarem 

novas atitudes de enfretamento para a crise vivenciada. O título da peça foi: Água: economize ou o 

bicho vai pegar. Partes dessa atividade está expressa a seguir: 

 

 

 

 

 

Para atender as competências e trabalhar as habilidades do componente de Matemática foi 

desenvolvido o trabalho que visou calcular o volume da cisterna da escola. O reservatório tem como 

base um trapézio que pode ser medido pelos alunos e em seguida aplicado o cálculo em sala de 

aula. Todo o trabalho teve o acompanhamento do professor da disciplina, bem como auxílio de um 

funcionário de apoio da escola. Confira os registros: 

 

 

Foto 10: Alunos do 3º ano na apresentação da dramatização teatral. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 

Foto 11: Alunos do 2º ano “A” na medição do volume da cisterna da escola. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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Foi feito o cálculo do desperdício em relação à captação da água de chuva na área da escola, 

com base nos números concluiu-se que foi desperdiçado 77.360 litros de água, esse momento 

possibilitou a reflexão de que mesmo com índices pluviométricos baixos poderia ter captado uma 

considerada quantidade de litros de água, mas que por falta de um sistema de captação esse liquido 

precioso foi perdido. Houve a socialização por meio da exposição do vídeo feito pelos alunos. 

Segue abaixo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Alunos do 2º ano “A” na aplicação do calculo do volume da cisterna da escola. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 

Foto 13: Alunos do 2º ano “A” na socialização para toda 

comunidade escolar. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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Foi desenvolvido o raciocínio lógico matemático através do jogo de desafio com copos com 

água. Através desse jogo pode-se de maneira interativa, dinâmica e lúdica sensibilizar os alunos 

sobre a problemática e envolvê-los instigando a percepção e o raciocínio. Confira os registros do 

desafio: 

 

 
 

 

 

 

 

Prosseguindo as atividades interdisciplinares, na área de Ciências da Natureza e suas 

tecnologias, na disciplina de Física, os alunos estudaram a relação do consumo de água e a energia. 

Por meio de aula expositiva foi-lhes mostrado que a energia mais utilizada no Brasil é a 

hidroelétrica, e que esta é gerada da força das águas dos rios. Os alunos puderam refletir sobre a 

importância de economizar água para que tenhamos energia. Com isso os alunos do 1º ano A 

criaram uma maquete que pudesse sensibilizar toda a comunidade escolar sobre a importância desse 

líquido para gerar energia. O trabalho foi feito com material de sucata e apresentado. Observe a 

seguir: 

 
 

Foto 14: Alunos do 1º ano no desafio com copos d‟água e 

compartilhando com os demais alunos essa experiência. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 

Foto 15: Alunos do 1º “A” na apresentação da maquete sobre a 

relação água e energia. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 
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Para envolver conceitos de Química trabalhamos os diversos tipos de contaminação da água. 

Houve um momento de reflexão sobre a importância do tratamento da água, primariamente a 

conservação desse recurso. Os alunos se envolveram em questionamentos acerca dos prejuízos a 

saúde humana, pois como o aluno retratou sobre a temática:  

 
 

“Tomar água contaminada pode ser a gota d‟água para nossas vidas” (Aluno E.C). 

 

 

Para a culminância os alunos do 2º ano “A” produziram panfletos como instrumentos de 

levar a informação a todos da escola. Os panfletos foram entregues pelos próprios alunos durante o 

III SEMATOL.  

 

 

 

 

 

 

Na área de Ciências Humanas e suas tecnologias, na disciplina de Geografia a 

interdisciplinaridade foi contemplada através da produção de um documentário sobre os recursos 

hídricos locais e uma radiografia da atual situação hídrica na Paraíba. Os alunos do 3º ano 

entrevistaram pessoas que vivem há mais de vinte anos na nossa cidade sobre a situação hídrica há 

algum tempo atrás e compararam com os dias atuais. De maneira interativa editaram um vídeo na 

forma de documentário com as informações obtidas. Fizeram pesquisas de registros fotográficos 

dos reservatórios de água com intuito de comparar com a situação da crise atualmente enfrentada. 

Nessa experiência os alunos puderam desenvolver sua criatividade e criticidade para a produção da 

Foto 16: Alunas produzindo os panfletos para entrega durante o III 
SEMATOL, como instrumentos de sensibilização da comunidade 

escolar. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 
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atividade. Ainda foi um momento de partilha e aprendizagem com nossas memórias vivas, pois todo 

o processo de aprendizagem partiu de uma boa prosa. Como tiveram por base o relato dos 

moradores, também houve um dialogo com a disciplina de história. O documentário foi apresentado 

para todos os alunos. Confira a trajetória desses registros: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

 

 

 

 

                           

 

 

 

Em Sociologia trabalhamos um painel fotográfico mostrando os efeitos da poluição nas 

águas. Os alunos do 2º ano produziram dois painéis, sendo um com fotos dos reservatórios locais 

em estado de conservação e outro mostrando ambientes eutrofizados, com a finalidade de mostras 

os impactos causados pela poluição. Os alunos se mostraram inquietos com tanto descaso sobre 

nossos copos d‟água. Tal atividade possibilitou despertar nos alunos a percepção de que nós somos 

o principal causador de destruição dos recursos naturais. Para a culminância os alunos expuseram a 

Foto 17: Exibição dos registros fotográficos e do documentário feito pelos 

alunos do 3º ano. 

Fonte: Almeida (2018) 

Foto 18: Exibição dos registros fotográficos e do documentário feito pelos 

alunos do 3º ano. 

Fonte: Almeida (2018) 
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partir do gênero textual Seminário, além de fazerem uso de outros recursos didáticos como folhas 

de isopor e fotografias. Como podemos ver a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que chamou a atenção nessa experiência foi a empolgação, a autonomia dos alunos no 

desempenho das atividades, em especial na construção do conhecimento. Os alunos de fizeram 

sujeitos do próprio saber. Nessa sequência didática interdisciplinar pode-se alcançar as diferentes 

áreas do saber partindo de uma temática, e de forma interativa disseminar o conhecimento a todos 

os envolvidos de forma prazerosa, dinâmica e lúdica, alertando-os especialmente para o cuidado e 

valorização desse bem que é essencial para a nossa vida: a água. Essa metodologia possibilitou a 

partilha dos saberes, além de sensibilizá-los frente a problemática, bem como motivou-os a reflexão 

para mudanças de posturas mais críticas e comprometidas com a realidade local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: Alunos do 2º ano apresentando os painéis de fotografias mostrando os 

impactos da poluição sobre a água. 

Fonte: Almeida (2018). 
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4. AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

A construção desse produto educacional, “O Caderno Pedagógico de Sugestões Didáticas 

interdisciplinares em EA”, serviu para problematizar a própria prática do professor, considerando as 

experiências educativas, uma vez que, com essas problematizações foi mais fácil buscar novas 

perspectivas para entendermos o processo de ensino-aprendizagem voltado para EA. Foram 

discutidas algumas estratégias como propostas para potencializar a dimensão ambiental nas práticas 

escolares e inserir a EA de forma integrada.  

Igualmente, buscamos construir  atividades interdisciplinares fazendo uso de uma sequência 

didática interativa a partir dos documentos oficiais orientadores da Educação Nacional, que 

contemplou, o tema da falta d‟água, cuja problemática assola a comunidade onde a escola está 

inserida. Ante a possibilidade de construção do conhecimento, de modo coletivo, percebemos o 

favorecimento para futuras mudanças de comportamento, necessárias para uma ação 

potencializadora no que diz respeito à dimensão ambiental no cotidiano escolar.  

Os encontros realizados para o planejamento integrado interdisciplinar com os professores 

das diferentes áreas do conhecimento com a temática envolvida foi bastante relevante, a saber, da 

importância do diálogo entre professores e áreas do conhecimento. Encontro esses que tornaram 

possível colocar em prática ideias e sugestões que juntas formaram o Caderno Pedagógico de 

sugestões, resultante no produto educacional, que servirá de material de apoio, trazendo vivências e 

experiências nas diferentes áreas do conhecimento contemplando a temática da EA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento das atividades que foram sugeridas nesse Caderno Pedagógico possibilitou 

desenvolver conteúdos relacionados à dimensão ambiental constituindo relações com diferentes 

áreas do conhecimento. 

O desenvolvimento de cada atividade proposta, seja por meio de leitura, escrita, música, teatro, 

jogos ou resolução de calculo e produção textual entre outras atividades contidas nesse caderno, 

concebeu ao aluno um papel ativo no processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, este produto educacional de apoio aos professores buscou sugerir e exemplificar com 

vivências e experiências a prática de atividades voltados para a Educação Ambiental, considerando 

sobretudo, o contexto do aluno, e estimular a aprendizagem envolvendo a dimensão socioambiental 

a partir de diferentes disciplinas, de forma interdisciplinar como consta nas propostas nacionais e 

desse trabalho. 
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Recado aos professores (as)... 

 

As sugestões didáticas e encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento das atividades 

deste produto educacional, o Caderno Pedagógico proporcionarão desenvolver conteúdos de uso no 

cotidiano, abordando a temática ambiental favorecendo relações com as diferentes disciplinas. 

Porém, não temos a pretensão de assegurar que as experiências resultantes da execução dessas 

propostas conceberão um modelo a ser seguido e aplicado em todos os contextos escolares, mas 

podem prover contribuições à inserção da dimensão ambiental na escola, não obstante, as 

necessidades dos professores para abordar de modo efetivo o processo educativo ambiental.   

Agradecemos a todos que forma a comunidade escolar da EEEM Teodósio de Oliveira Lêdo, aos 

professores participantes dessa pesquisa, aos alunos, a gestão que firmaram uma parceria excelente 

com um único objetivo que é propor melhorias no processo ensino aprendizagem.   
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISADOR COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

PLATAFORMA BRASIL 

Relator: 08. 

Pesquisador Responsável: Danielly Silva Ramos Almeida Orientadora: Márcia 

Adelino da Silva Dias 

CAAE: 74660117.7.0000.5187 

Data da relatoria: 18/09/2017 

SITUAÇÃO DO PROJETO: APROVADO 

Apresentação do Projeto: Projeto intitulado: “ESTUDO SOBRE AS 

NECESIDADES FORMATIVA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL”,  

Encaminhado para análise, ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, 

com fins à obtenção de parecer conclusivo para o consequente inicio das atividades propostas, as 

quais resultarão na Dissertação do Curso de Pós-Graduação, Nível Mestrado em Ensino de Ciências 

e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba. 

Objetivo Geral da Pesquisa: Identificar as necessidades formativas dos professores de diferentes 

disciplinas em serviço, acerca da Educação Ambiental, visando mitigar as lacunas necessárias para 

inserir a dimensão ambiental nas escolas. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: Considerando a justificativa e os aportes teóricos e 

metodologia apresentados no presente projeto, e ainda considerando a relevância do estudo as quais 

são explícitas suas possíveis contribuições, percebe-se que a mesma não trará riscos aos 

participantes da pesquisa. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: O estudo encontra-se com uma fundamentação 

teórica estruturada atendendo as exigências protocolares do CEP-UEPB mediante a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e 

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/10/2001 que rege e disciplina este CEP. Outrossim, apresenta 

relevância social. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Ao analisar os documentos 

acostados ao projeto, encontramos todos os documentos necessários e obrigatórios. Estando tais 

documentos em harmonia com as exigências preconizadas pela Resolução 466/12/CNS/MS. 

Recomendações: Sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: O projeto tem relevância social e acadêmica, 

atende as exigências protocolares. Diante do exposto, somos pela aprovação. Salvo melhor juízo. 



120 

 

 

 

 

 

 

Campina Grande, 18 de Setembro de 2017. 


