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RESUMO

VIEIRA, Mariane Souza. A importância da educação ambiental no processo de
Ensino e Aprendizagem 2018. 69f. Monografia (Especialização Ensino de
Ciências). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

Este trabalho teve como temática a Educação Ambiental no ambiente escolar,
permitindo uma análise da questão ambiental no decorrer da história e seus
conceitos definidos e aplicados a sustentabilidade. Ressaltando sua relevância e
sua inserção no processo de aprendizagem, assim, contribuindo na
conscientização e construção de valores e análise sobre as ações humanas sobre
o meio ambiente e seu impacto para as futuras gerações. Nesse contexto, o
objetivo desse trabalho foi analisar a importância do trabalho pedagógico sobre a
conscientização ambiental no âmbito escolar. Para o desenvolvimento desse
trabalho foi utilizado um levantamento bibliográfico em monografias, artigos e livros,
e consequentemente foi feito um estudo de estudo relacionado a Educação
Ambiental em uma instituição escolar com a aplicação de dois questionários aos
docentes e ao discentes. Diante disso, a fundamentação teórica apresenta de
forma sucinta a importância do ensino da Educação Ambiental, e a pesquisa de
campo permitiu a análise da realidade da temática ambiental na instituição escolar
em uma perspectiva da visão dos docentes e discentes. Ressalta-se que a
inserção da Educação Ambiental no processo pedagógico é de suma importância
para a formação de um cidadão crítico e atuante na sociedade.

Palavras-chave: Escola. Discentes. Docentes.

ABSTRACT

VIEIRA, Mariane Souza. The importance of environmental education in the process
of Teaching and Learning. 2018. 69f. Monografia (Especialização em Ensino de
Ciências). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

This work had the thematic of Environmental Education in the school environment,
allowing an analysis of the environmental issue in the course of history and its
concepts defined and applied to sustainability. Emphasizing their relevance and
their insertion in the learning process, thus contributing to the awareness and
construction of values and analysis about human actions on the environment and its
impact for future generations. Therefore, the objective of this is to analyze the
importance of pedagogical work on environmental awareness in the school context.
For the development of this work, a bibliographic survey was used in monographs,
articles and books, and consequently a study was done related to Environmental
Education in a school institution with the application of two questionnaires to the
teacher and to the students. Therefore, the theoretical foundation presents in a
succinct way the importance of Environmental Education teaching, and the field
research allowed the analysis of the reality of the environmental theme in the school
institution from a perspective of teachers and students. It is emphasized that the
insertion of Environmental Education into the pedagogical process is of the utmost
importance for the formation of a critical and active citizen in society.
Keywords: Teachers. School. Students.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico permitiu o avanço tecnológico e o
desenvolvimento das empresas, garantindo geração de empregos e o crescimento
econômico e a expansão dos municípios. Entretanto, a utilização dos recursos
renováveis acarretou diversos impactos ambientais sobre a fauna e a flora, resultado
das ações humanas sobre o meio ambiente.
A preocupação com meio ambiente tornou-se uma realidade, pois, o
desequilíbrio ecológica afeta a qualidade de vida dos seres humanos, a
biodiversidade e uma possível escassez dos recursos renováveis do planeta Terra.
A conscientização e a busca por práticas sustentáveis são considerados
soluções para amenizar e evitar o impacto ambiental e assegurar a preservação do
meio ambiente e a qualidade de vida para as futuras gerações.
O ambiente escolar é onde ocorre a formação de valores e ensinamentos
com o intuito de preparar e transformar a criança em um cidadão crítico e atuante,
conhecedor de seus direitos e deveres perante a sociedade. A temática ambiental é
inserida como um tema transversal por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), os quais são considerados referenciais teóricos os quais foram
desenvolvidos sob a orientação do MEC (Ministério da Educação e do Desporto) e
da Secretaria de Educação Fundamental no ano de 1997, composto por dez
volumes, e ainda nesse aspecto o volume 9 intitulado Meio Ambiente e Saúde.
Ao inserir a temática ambiental como uma prática pedagógica, ressalta-se
sua importância para a formação e conscientização dos problemas socioambientais,
e permite o desenvolvimento de projetos por meio do participação e interação dos
docentes das disciplinas obrigatórias.
É importante mencionar que a Educação Ambiental é considerada caráter
multidisciplinar, isso facilita sua articulação com as demais disciplinas em seu
contexto pedagógico, assim, fortalecendo a menção das questões ambientais no
âmbito escolar e contribuindo no processo de conscientização sobre o meio
ambiente na sociedade.
Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de analisar a importância do
trabalho pedagógico sobre a conscientização ambiental no âmbito escolar.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DEFINIÇÃO DE MEIO AMBIENTE

A concepção sobre meio ambiente está correlacionado ao ambiente em que
ao meio físico, a geologia, o meio biológico que inclui os animais e plantas, e por fim,
o antrópico que está relacionado a intervenção humana.
De acordo com a análise da Lei n 6938 de1981 em seu 3 art., a Política
Nacional do Meio Ambiente define meio ambiente como todos os tipos de vida
existentes no planeta Terra, ou seja, física, química e biológica (BRASIL, 1981).
Ainda nesse aspecto a Constituição Federal ressalta em seu art. 225 que o meio
ambiente está resguardado por lei, tornando-se um direito a todos os seres humanos
e a Educação Ambiental tem como objetivo inserir a conscientização ambiental em
todos os níveis de ensino público e particular (BRASIL, 1988).

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE O MEIO AMBIENTE

De acordo com um breve contexto histórico, no século XVIII na Inglaterra, a
Revolução Industrial contribuiu no desenvolvimento econômico, no entanto, o seu
crescimento alvoroçado ocasionou a exploração dos recursos renováveis e a
degradação da água, solo e ar (SANTOS, 2011).
No século XIX, o avanço tecnológico na indústria ocorreu com a utilização da
energia elétrica e o motor a combustão. Assim, garantido produtividade, mas, iniciouse os desastres ambientais e o desequilíbrio ecológico (SANTOS, 2011).
Em 1986 na antiga União Soviética, foi registrado um dos maiores desastres
ambientais em um nível global. Decorrente de uma falha humana a usina de
Chernobyl sofreu uma grande explosão a qual expos um amplo volume de radiação
para atmosfera, considerado trinta vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima.
É importante mencionar que esse impacto ambiental foi destaque nos
canais de comunicação e manchetes de jornais do mundo inteiro, isso foi
fundamental para conscientizar a sociedade sobre as consequências negativas da
ação humana sobre o meio ambiente (DIAS, 2006).
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Com transcorrer desses impactos ambientais foi possível uma análise e
avaliação do efeito negativo do avanço tecnológico para o meio ambiente. É
evidente que tais desastres ambientes ocasionaram a sensibilização, debates e
conferências mundiais sobre o meio ambiente e a ação humana, e suas
consequências devastadoras para o planeta Terra.

2.3 SUSTENTABILIDADE

Compreende-se que o conceito sustentabilidade está relacionado a todas as
ações humanas negativas sobre o meio ambiente, ou seja, esse conceito foi
decorrente de uma nova visão e entendimento sobre meio ambiente. Diante disso “o
conceito de sustentabilidade estar intrinsicamente inserido no conceito de
desenvolvimento sustentável” (BAZILIO, 2013, p.12).
Assim, o discernimento sobre o consumo consciente, a reciclagem, o
descarte inadequado de lixo no meio ambiente, a emissão de gases nocivos, a
contaminação do solo e da água foram fundamentais para ações de preservação ao
meio ambiente, isto é, atitudes sustentáveis visando a proteção do meio ambiente.
Portanto, o conceito sustentabilidade é abrangedor, pois, poderá ser
aplicado na sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e geográfica, e
por fim, a cultural, assim, resultando no equilíbrio entre as ações humanas e o meio
ambiente. Assim, “o termo desenvolvimento sustentável abriga um conjunto de
paradigmas para o uso dos recursos que visam atender as necessidades humanas”
(TORRESI; PARDANI; FERREIRA, 2010, p.1), e ao mesmo tempo proteger os
recursos utilizados.

2.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No ano de 1946 a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência
e Cultura(UNESCO) incentivou os debates nas conferências mundiais sobre a
educação e a Educação Ambiental (EA).Mas, foi em 1972 na Conferência de
Estocolmo por meio da Declaração sobre o Ambiente Humano, o qual mencionou a
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relevância da EA entre crianças, jovens e adultos, assim, sendo responsável pela
conscientização ambiental no âmbito escolar (BARBIEIRI; SILVA, 2012).
Diante disso, a EA foi inserida em todos os fóruns de desenvolvimento
sustentável e ainda participando na fundação do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA).
Assim, a EA foi inserida de forma multidisciplinar, a qual estabeleceu um elo
entre ser humano e o meio ambiente, consequente foi instituído UNESCO e a
PNUMA o PIEA (Programa Internacional de Educação Ambiental), permitindo uma
ampliação da EA em todos os países com a finalidade de inserir materiais didáticos,
programas e treinamentos para a inserção da EA na área educacional e no processo
de aprendizagem (BARBIERI; SILVA, 2012).
Ressalta-se que é no ambiente escolar ocorre a formação de um cidadão
crítico e atuante, conhecedor de seus direitos e deveres. Assim, a temática
ambiental contribui na conscientização e conhecimento de todos os impactos
ambientais decorrentes da ação humana e as estratégias para atenuar e evitar o
desequilíbrio ecológico por meio de ações sustentáveis, tais como a reciclagem, uso
consciente de produtos descartáveis, o consumo racional de energia e água, entre
outros.
Com tudo, essas ações sustentáveis mencionadas são consideradas de
suma importância para a temática ambiental e poderão ser aplicadas no ambiente
escolar durante o processo de ensino e aprendizagem pelos docentes de diversas
disciplinas através de projetos, palestras, textos educativas, gincanas, entre outros.
Portanto, a EA tem o objetivo de conscientização e proteção ao meio
ambiente, garantido na lei nº 9. 795 de 27 de abril de 1999 que ressalta sua vigência
em todos os níveis escolares, ou seja, Educação Básica, Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação Inclusiva, Educação de
Jovens (EJA) e Adultos e profissionalizante, de forma articulada através de
programas educativos e sociais, pois, não é considerada uma disciplina especifica
(BRASIL, 1999).
Ressalta-se que “a disciplina de educação ambiental não está presente na
grade curricular da educação básica e nem na maioria dos cursos do ensino
superior” (VARGAS, 2015, p.28). Isto significa que a EA é considerada um tema
transversal, assim, sendo aplicada através de todas as disciplinas, resultando em
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ações educativas que permitem uma reflexão crítica de forma coletiva por meio da
interdisciplinaridade.
Compreende-se ainda que a EA influencia no comportamento humano, ou
seja, valores, sentimentos e ações. Assim, contribuindo para o respeito social,
cultural, variedade biológica e na construção do conhecimento de forma continua.

2.5 CONCEITOS E PRÁTICAS SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O ensino da EA no âmbito escolar é obrigatório e está assegurado de acordo
com a lei vigente, para uma melhor compreensão e preparo dos docentes foi
elaborado um material sob a orientação da UNESCO, do Ministério do Meio
Ambiente e o Ministério da Educação com o título de “Vamos cuidar do Brasil.
Conceitos e práticas sobre a Educação Ambiental na Escola”, o qual é composto por
245 páginas e é dividido em 4 capítulos.
Esse material é fundamental no ensino da EA, pois oferece todas as
orientações técnicas aos docentes, inclusive estratégias de ensino, metodologias
para a inserção do conteúdo de EA de forma interdisciplinar.
Vale ressaltar que é fundamental que o docente possua entendimento sobre
os conceitos históricos sobre a temática ambiental, pois é necessário mencionar os
desastres ambientais em um nível global para que o aluno reconheça e seja capaz
de analisar a consequência negativa do uso dos recursos naturais e os impactos
ambientais ocasionados por essas ações, ou seja, por meio do embasamento teórico
inicia-se o processo de conscientização ambiental.
Ainda nesse aspecto a EA ressalta o contato direito com a natureza através
de passeios em parques florestais ou reservas ambientais, zoológicos, palestras,
entre outros, os quais são fundamentais para a construção do conceito meio
ambiente e sua importância para nossa sobrevivência.
Assim, o desenvolvimento de projetos socioambientais é uma ferramenta
indispensável para EA, pois, permite uma atividade prazerosa que envolve todos os
discentes e docentes e sociedade na temática ambiental. E sendo possível a
socialização e análise do conhecimento teórico adquirido, pois, os alunos
apresentam curiosidade e isso contribui no processo de aprendizagem.
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É importante mencionar que a EA deverá ser aplicada de forma sucinta e
não fragmentada, pois a educação é um processo continuo, e a EA não é diferente.
Desse modo, é fundamental a capacitação dos docentes e o conhecimento histórico
dos aspectos culturais, tradições e costumes em relação educação indígena e
quilombola, legislação e gestão ambiental.
No entanto, para que a temática ambiental seja inserida de forma satisfatória
é necessário que os docentes sejam motivados através de cursos, palestras,
obtenção de recursos pedagógicos, e acesso ao PCNs (Parâmetros Curriculares
Nacionais.
Diante disso:
[...]a educação ambiental crítica é bastante complexa em seu entendimento
de natureza, sociedade, ser humano e educação, exigindo amplo trânsito
entre ciências (sociais ou naturais) e filosofia, dialogando e construindo
pontes e saberes transdisciplinares. Implica igualmente o estabelecimento
de movimento para agirmos-pensarmos sobre elementos micro (currículo,
conteúdos, atividades extracurriculares, relação escola-comunidade, projeto
político pedagógico etc.) e sobre aspectos macro (política educacional,
política de formação de professores, relação educação-trabalho-mercado,
diretrizes curriculares etc.), vinculando-os (UNESCO, 2007, p.68).

De acordo com o fragmento mencionado a EA é considerada ampla, pois ela
compreende sociedade, o papel do ser humano no ambiente, conhecimento sobre a
natureza e análise. Ainda nesse aspecto é dividida em elementos micro e macro, o
micro está associado ao projeto pedagógico, ressaltando currículo, conteúdo,
atividades extracurriculares, entre outros, já, o elemento macro inclui formação dos
docentes, diretrizes curriculares, política educacional e a relação educação, trabalho
e o mercado.
É importante mencionar que esses elementos são vinculados, ou seja, existe
uma complementação entre ambos e aos processos educacionais, assim, resultando
nas orientações e os projetos ambientais.
Portanto, cabe ao docente uma visão crítica e o papel de transmissor do
conhecimento para seus alunos, a qual será responsável por constituir um ambiente
de aprendizagem com ênfase em ações sustentáveis, as quais demonstraram a
importância do equilíbrio entre ser humano e meio ambiente em seus aspectos
culturais, sociais e político.
Ressalta-se ainda que a temática ambiental necessita ser aplicada de
acordo coma realidade da instituição escolar, ou seja, é necessário um mapeamento
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social, ambiental, econômico e cultural. Realizar uma articulação com as outras
áreas de conhecimento, pôr em prática uma comunicação permanente, ou seja,
orientação, sensibilização e contextualização com todos os envolvidos, e por fim, o
registro tem como função metodológica, isto é, são os registros no decorrer do
projetos e análise da avaliação se os objetivos propostos foram alcançados ou
necessitam ser aprimorados.
Assim, essas ações mencionadas permitem que a instituição escolar elabore
estratégias pedagógicas e projetos ambientais de acordo com a realidade vivenciada
pelos alunos, obtendo resultados de imediatos, médio e em longo prazo de acordo
com o objetivo proposto e metas estabelecidas.
Compreende-se que apesar da EA é denominada como uma disciplina
especifica e sim articuladora, pois permite uma interação com as demais disciplinas
decorrente de seus fatores ambientais, sociais, culturais e políticos, “impõe-se uma
escola capaz de se organizar através de diálogos com a realidade, diálogos críticos
e propositivos com base na autonomia de ideias e práticas que se entrelaçam
permanentemente” (UNESCO, 2007, p.116).
Isso significa a interação de conceitos e teorias através da construção do
conhecimento por meio de ações e projetos elaborados a partir de estratégias e
metodologias especificas de acordo com sua abordagem educacional.
Destaca-se ainda que a escola é fundamental na construção de valores e na
formação da criança em um cidadão crítico e atuante na sociedade, e quando a EA
é inserida no âmbito educacional o discente se torna capaz de analisar e reconhecer
suas ações no meio ambiente.
E para uma melhor compreensão da temática ambiental a EA está inserida
na educação indígena, ressaltando que os docentes tem o privilégio de trabalhar o
meio ambiente no próprio ambiente. E de acordo com os Referenciais Curriculares
Nacionais para as Escolas Indígenas (RCNEIs) a EA preserva e respeita a etnia da
comunidade indígena e a valorização da cultura.
Portanto, a EA não é apenas uma apresentação ou palestra sobre meio
ambiente, vai além do contexto pedagógico é a construção da cidadania, valores e
ações sustentáveis que não ficam apenas no ambiente escolar, são levadas
transmitidas a seus familiares e na sociedade, isso explica a importância da temática
ambiental.
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2.6 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: MEIO AMBIENTE

Os referencias teóricos conhecidos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) foram desenvolvidos pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e a
Secretaria de Educação Fundamental em 1997, e sua utilização estão presentes nas
escolas públicas e são considerados referenciais de grande apoio pedagógico
(EVARISTO, 2010).
Os PCNs são compostos em dez volumes, o V.1 Introdução aos Parâmetros
Curriculares Nacionais, V. 2 Língua Portuguesa, V.3 Matemática, V.4 Ciências
Naturais, V.5 História e Geografia, V.6 Arte, V.7 Educação Física, V.8 Apresentação
dos Temas Transversais e Ética, V.9 Meio Ambiente e Saúde, e por fim, o V.10
Pluralidade Cultural e Orientação Sexual (BRASIL, 1997).
As quais são “propostas curriculares de Estados e Municípios brasileiros, da
análise realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais e do
contato com informações relativas a experiências de outros países” (EVARISTO,
2010, p. 22), as quais são relevantes para a elaboração da proposta pedagógica.
Ainda nesse aspecto o V.9 Meio Ambiente e Saúde e o V.10 Pluralidade
Cultural e Orientação Sexual apresentam caráter transversal e multidisciplinar. Os
quais abordam a ética, pluralidade cultural, meio ambiente e saúde, orientação
sexual, trabalho e consumo e são aplicados no contexto pedagógico e contribuído
na formação do cidadão atuante na sociedade e reconhecedor de seus direitos e
deveres e a inserção social (BRASIL, 1997).
Vale ressaltar que o tema Meio Ambiente e Saúde tem como objetivo
evidenciar a temática ambiental nas escolas e sua contribuição na formação de
cidadãos críticos e atuante diante dos problemas socioambientais. Desse modo, a
“EA deve ir além dos muros escolares e se transformar em uma prática e
perspectiva divulgado por toda comunidade escolar e sociedade em geral de
maneira interdisciplinar desde o local para o global “(CORREIA, 2017, p.23).
Entretanto, a EA ainda encontra obstáculos no contexto pedagógico, pois os
recursos tecnológicos tais como as redes sociais e a internet são de grande
influência entre os jovens e acabam distanciados sobre a temática ambiental, e outro
fator preocupante é a falta de interesse da família sobre os problemas ambientais.
Portanto, é na escola que esses princípios são transmitidos aos discentes com o
objetivo de despertar a conscientização sobre a EA (BRASIL,1997).
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Assim, “ao trabalhar com educação ambiental os professores devem estar
cientes de que é uma disciplina multidisciplinar, portanto não é responsabilidade
apenas da disciplina ou da temática abordada” (VARGAS, 2015, p.34). Isso significa
que é necessário uma interação entre os docentes para a inserção da EA, pois, o
seu processo é continuo e necessário para uma nova visão de futuro.
Entretanto, é preciso respeitar a faixa etária dos discentes e sempre buscar
exemplos de problemas locais para assimilar com os problemas ambientais, isso
facilita a compreensão e análise dos jovens dos riscos para as futuras gerações.
Construindo “uma racionalidade produtiva fundada em potenciais dos ecossistemas
e das culturas, criando novos paradigmas conceituais” (BRUMATTI, 2011, p.10) os
quais são fundamentais para ações sustentáveis.
Compreende-se que os docentes são fundamentais para a construção do
processo de ensino e aprendizagem com ênfase na EA.Diante disso, cabe ao
docente entendimento sobre o assunto e buscar estratégias para induzir os
discentes a temática ambiental, as quais são oferecidas através do referencial.
Assim, “as orientações transmitidas são para que ele (o professor) procure
desenvolver atividades relacionadas aos assuntos ou atividades a serem ministradas
de acordo com os interesses e necessidades” (EVARISTO.2010, P.38).
Por ser um tema multidisciplinar é fundamental a interação de todos os
docentes, independente da disciplina, pois a EA não é responsabilidade dos
docentes responsáveis por ministrar aulas de ciências, biologia, história e geografia,
e sim de todos. Desse modo, fortalecendo a questão ambiental entre os alunos e
disseminando sua importância.
Contudo, “o PCN visa à orientação, não em passar as coisas mastigadas
para os educadores, o professor precisa procurar crescer e desenvolver suas
atividades, bastando seguir as orientações” (EVARISTO, 2010, p.38), essa interação
e comprometimento são fundamentais para a elaboração de metodologias
adequadas de acordo com cada disciplina.
O conteúdo referencial menciona características do Ensino Fundamental e o
pressuposto

a

questão

ambiental,

sendo

fundamental

no

processo

de

aprendizagem, permitindo que o discente seja capaz de reconhecer sua
responsabilidade na sociedade, já, em relação ao currículo escolar o referencial
dispõe da análise dos fatores sociais, regionais, culturais, econômicos e político
(EVARISTO, 2010).
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Ainda nesse aspecto, é importante mencionar o papel do docente na
transmissão da EA:
[...] para atuar na frente da Educação Ambiental, o professor tem que se
apropriar das estratégias que demandam esse campo de conhecimento,
tendo em vista que as futuras gerações e a atual tenham consciência da
importância que tem preservar o meio ambiente, considerando-se que as
ameaças e os danos que esse vem sofrendo quanto a sua biodiversidade, o
que consequentemente, vem comprometendo a vida no planeta (FILHO;
PEREIRA, 2017, p. 67).

De acordo com o fragmento mencionado para inserir a EA é necessário
conhecimento prévio e que o docente procure recursos para o aperfeiçoamento
sobre a questão ambiental. O PCN oferece o embasamento histórico e estratégias
atuantes no contexto pedagógico.
Portanto, a EA é constituída de princípios que vão além da conscientização
ambiental, tornando-se responsável por contribuir na formação de um cidadão
consciente e responsável pelos seus atos.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a elaboração e desenvolvimento desse Trabalho de Conclusão de Curso
foi escolhido como metodologia um levantamento bibliográfico realizado por meio de
livros, artigos monografias, dissertações e sites direcionados ao tema proposto, e
com o objetivo de ressaltar todo o conhecimento adquirido por meio do referencial
teórico será realizado um estudo de caso.

3.1 LOCAL DA PESQUISA

O estudo de caso será realizado na escola E.E Professora Maria do Carmo
Silva Ferreira, no município de Franca-SP. Assim, sendo desenvolvidos diversos
projetos ambientais com alunos do Ensino Fundamental e Médio.
.

3.2 TIPO DE PESQUISA

De acordo com o autor Gil(1999) a pesquisa contribui diretamente no
método cientifico. Em relação a caracterização da pesquisa segunda a natureza é
denominada aplicada, pois, está direcionada a identificação e a solução de acordo
com análise local.
Diante disso, é importante ressaltar que para a identificação da abordagem
do problema nesse estudo, foi aplicado o tipo de pesquisa quantitativa, a qual é
realizada através da coleta de informações através de números e por meio de uma
determinada técnica estatística escolhida torna-se possível realizar análise da
pesquisa.
Assim, sendo possível verificar uma margem de erro, o número e amostra
utilizada, assim, a pesquisa quantitativa foi realizada por meio de questionários, os
quais serão elaborados com questões fechadas sobre a temática ambiental na
escola e na sociedade. Assim, sendo possível uma análise e reflexão sobre sua
relevância no ambiente escolar, e permitindo uma avaliação da participação
docente, se estão conseguindo atingir seus objetivos.
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Ainda nesse aspecto ressalta-se que em relação ao seu objetivo denominase essa pesquisa como pesquisa exploratória, a qual apresenta ênfase na
fundamentação teórica e a análise de um estudo de caso. Em relação aos
procedimentos técnicos foi aplicado um levantamento que permite o questionamento
através do estudo de caso, assim, sendo possível uma análise de acordo com o
objetivo da pesquisa.
Para a elaboração da pesquisa será necessário uma análise da
fundamentação teórica e o objetivo da pesquisa quantitativa, a qual foi realizada
através de seus critérios de classificação por meio da população e amostra, assim,
possibilitando análise prática de acordo com o objetivo proposto.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A pesquisa de campo foi realizada na instituição escolar com alunos do
ensino fundamental e médio de ambos os sexos e diversas faixas etárias. Com a
aplicação de 102 questionários para os discentes e 3 questionários para os
docentes.
Para definir o tamanho da população amostral dos discentes foi aplicada a
fórmula encontrada em Barbetta (2012), conforme cálculos a seguir chegou-se à
conclusão que serão necessários uma amostra aproximadamente 100 alunos para
obter os dados da pesquisa, com um erro amostral tolerável 9,3%. Neste caso,
foram coletadas uma amostra de 102 alunos.
no= 1 / (Eo)2

Equação 1

Em que: no= primeira aproximação do tamanho da amostra.
Eo= erro amostral tolerável

n= N x no / N + no

Equação 2

Em que: no= primeira aproximação do tamanho da amostra n= tamanho da
amostra N= tamanho da população.
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

O questionário será realizado com questões sobre as questões ambientais e
análise do papel da escola sobre a conscientização ambiental de acordo com o
embasamento teórico. É importante mencionar que os questionários foram aplicados
para discentes e docentes da instituição escolar. Os quais responderam de forma
voluntaria sem discriminação de gênero, raça e idade.
O questionário para os docentes é composto por 21 questões de múltipla
escolha e o questionário dos discentes foi elaborado com 20 questões de múltipla
escolha, isso permite

análise

objetiva das

questões

abordadas

e estão

disponibilizados no Apêndice A.

3.5 ANÁLISES DOS DADOS

A análise de dados será desenvolvida por meio da estatística descritiva,
utilizando tabelas e gráficos que serão interpretados de forma individual com
informações reais, as quais possibilitam uma análise na pratica do conteúdo
desenvolvido.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi realizada através dos resultados das tabulações dos
questionários dos discentes e docentes. Os quais foram mencionados por meio de
gráfico de setores e colunas agrupadas.
Dos alunos participantes da pesquisa notou-se: 35 alunos com 13 anos, 24
alunos com 14 anos, 32 alunos com 15 anos, 8 alunos com 16 anos e 3 alunos com
17 anos. Já, em relação ao sexo feminino foram observados 49 participantes e 53
do sexo masculino. Sendo 33 participantes do 8 ano e 28 participantes do 9 ano do
Ensino Fundamental, e 18 participantes do 1Colegial e 23 participantes do 2 Colegial
do Ensino Médio, e ainda nesse aspecto 97 alunos são da escola pública e apenas 5
alunos já estudaram na rede particular de ensino.

4.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS DISCENTES

O Gráfico 1 apresenta a primeira para os discentes e observa-se que a
maioria dos alunos (89%) concorda que a frequência que estuda a EA é quando for
necessária, 10% ressaltaram 3 vezes ao ano e 1% de 1 a 3 vezes no bimestre.
Diante disso, fica evidente que o ensino de EA é aplicada de acordo com a Proposta
Pedagógica da instituição escolar.
Gráfico 1: Qual a frequência que você estuda a EA em suas aulas?

0%
1%
10%

De 1 a 3 vezes no bimestre
De 1 a 3 vezes no ano
Quando for necessário

89%

Nunca

Fonte: Autoria Própria (2018).
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O gráfico 2 apresenta se os alunos tem conhecimento a respeito de quais
recursos pedagógicos são utilizados para introduzir EA.
Gráfico 2: Quais são os recursos pedagógicos utilizados para inserir o conteúdo de EA
para os alunos
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Observa-se no gráfico 2, 43 % alunos responderam que são utilizados livros,
revistas e textos, 35 % alunos responderam que participam de projetos ambientais e
palestras, 21 % alunos que desenvolvem textos, produção de cartazes, teatros e
gincanas, e por fim, 6 ou 1% ressaltaram que não existe orientação sobre EA nas
aulas.
De acordo com as resposta apresentadas a EA é inserida no ambiente
escolar através de recursos pedagógicos como livros, revistas e textos, e isso é
decorrente do fácil acesso desses materiais. Para Campiani (2001), cabe ao docente
aplicar uma metodologia e estratégias pedagógicas de acordo com a veracidade dos
discentes.
O gráfico 3 apresenta a relação das respostas dos discentes
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Gráfico 3: Quais são as dificuldades encontradas no ensino sobre a EA?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Em relação as dificuldades apresentadas no ensino sobre a EA, 88 %
mencionaram que falta interesse por parte dos alunos, 10% responderam que falta
recursos pedagógicos, 1% mencionou falta incentivo e orientação e 1% a ausência
de interesse dos docentes. Diante disso, é possível analisar o grande desafio no
ensino da EA está na falta e comprometimento com os alunos sobre a temática
ambiental.
Portanto “[...] os sistemas educacionais com fortes tendências pedagógicas
liberais tradicionais não compreendem ou não têm aceitado a Educação Ambiental
como parte integrante do currículo e da vida escolar, impossibilitando, desta forma, a
consolidação desta” (GUEDES, 2006, p. 87), isso dificulta a aprendizagem e o
reconhecimento da EA.
Na opinião dos discentes o gráfico 4 evidencia as respostas obtidas.
Gráfico 4: Na sua escola ocorre o desenvolvimento de projetos ambientais?
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Fonte: Autoria Própria (2018).

O gráfico 4 explica que 61% dos alunos responderam que na instituição
escolar as vezes ocorrem a implantação de projetos ambientais, 31% responderam
que raramente, 4% frequentemente, 4 % sempre e 2 nunca. Fica evidente que a os
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projetos ambientais não são frequentes e não estão presentes de forma continua no
ano letivo.
Vale ressaltar que a EA permite uma alteração sobre o pensamento
ecológico, entretanto, é necessário que os projetos precisam ser aplicados de forma
continua para que ocorra o aprendizado sobre a temática ambiental (GUEDES,
2006).
O gráfico 5, apresenta a participação dos discentes em projetos ambientais
Gráfico 5: Você participa de algum projeto ambiental em sua escola?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Em relação ao gráfico 5, nota-se que 55 % dos discentes responderam que
raramente participam dos projetos ambientais, 35% mencionaram que ás vezes, 7%
frequentemente, e 3% raramente. Desse modo, a falta de interesse nas questões
ambientais é notável através da ausência nos projetos ambientais.
Na concepção de Schinke (1986) a atual educação não estimula os discentes
ao raciocínio e reflexão sobre a atual conjuntura em que vivemos.
Portanto, a falta de uma análise sobre a interação dos conteúdos
pedagógicos e a realidade são responsáveis pela ‘criação’ de lacunas entre as
disciplinas e adversas áreas de estudos, assim, dificultando o interesse dos
discentes pela EA.
O gráfico referente a questão 6 do questionário dos discentes apresenta o
apoio e interação da equipe pedagógica.
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Gráfico 6: Existe a interação e apoio da equipe pedagógica para os projetos?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Na questão sobre a interação da equipe pedagógica diante da EA, 29%
responderam que raramente, 25% responderam ás vezes, 22% sempre, 24% nunca.
Isso ressalta que os discentes percebem que não há uma interação entre os
professores e funcionários em relação a E A.
Entretanto “para que a transversalidade seja efetivada na prática pedagógica
é necessário que sejam eliminadas as barreiras entre as disciplinas e
necessariamente as barreiras entre os profissionais da educação” (CUBA, 2010
p.25).
O gráfico 7, explica as respostas dos docentes em relação a interação da
família e sociedade no ambiente escolar.
Gráfico 7: A escola permite a participação dos familiares e da sociedade nos projetos?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Nota-se que dos discentes entrevistados, 47% ressaltaram que às vezes,
25% sempre, 18% raramente e 10% frequentemente. Vale mencionar que essas
respostas estão relacionadas de acordo com o objetivo do projeto proposto.
O gráfico 8, destaca a faixa etária dos participantes dos projetos ambientais na
instituição escolar.
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Gráfico 8: Qual a idade dos alunos participantes do projeto?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Em relação a faixa etária dos discentes entrevistados, 72% apresentam a
idade de 10 a 18 anos, 16%discentes estão relacionados com a idade de 10 a 15
anos, e por fim, 12% representam a idade 15 a 18 anos. Ou seja, a EA está presente
na Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Diante, disso a inserção e obrigatoriedade da EA é evidente no Ensino
Fundamental e Ensino Médio das escolas públicas (CUBA, 2010).
De acordo com o gráfico 9, os discentes apresentaram por meio de suas
respostas os projetos ambientais implantados na instituição escolar.
Gráfico 9: Quais os projetos ambientais que a escola oferece aos alunos?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Observa-se no gráfico 9 que 58% dos projetos ambientais estão relacionados
a reciclagem,26% reciclagem, horta comunitária e 16% não mencionaram a
existência de projetos de EA na instituição.Com tudo, a EA apresenta um campo
amplo e diversas abordagens que são escolhidas de acordo com a realidade da
escola e da sociedade.
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Diante

disso,

o

docente

torna-se

responsável

pela

difusão

da

interdisciplinaridade que é fundamental para a implantação e interesse dos discentes
sobre a EA dentro da sala de aula e na prática (TRISTÃO, 2004).
O gráfico 10, apresenta a opinião sobre conscientização ambiental em seu
cotidiano e em suas ações.
Gráfico 10: A Educação Ambiental mudou sua visão e compreensão de preservação e
conscientização ambiental?
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Fonte: Autoria Própria (2018).

Percebe-se no gráfico 10 que o ensino de EA resultou em 43% discentes a
resposta sempre, já, 24% responderam que as vezes, 16%apontaram que
frequentemente, 13% responderam que raramente, e por fim, 4% nunca. De acordo
com os resultados apontados a EA contribui na conscientização sobre a importância
do planeta Terra.
Assim, a EA contribui na construção e formação dos cidadãos através da
socialização, métodos pedagógicos eficientes e a conscientização do resultado das
ações humanas (SANTOS, 2007).
O gráfico 11, apresenta sugestões de projetos ambientais pelos discentes e
as respostas obtidas.
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Gráfico 11: Você tem alguma sugestão de projeto ambiental para sua escola?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Nota-se que a questão 11 procurou a participação no sentido de interação e
opinião dos projetos ambientais que são interessantes aos discentes, e 49 %
responderam que ás vezes, 36% raramente, 10% frequentemente, 5%sempre e 0 %
nunca. Portanto, é importante ouvir os discentes, os quais são fundamentais na
inserção da EA no âmbito escolar, ou seja, “o importante é trabalhar o tema e de
forma a conscientizar dos problemas existentes”. (SANTOS, 2007 p.11)
A questão12 mostra o objetivo da EA no âmbito escolar de acordo com os
discentes.
Gráfico 12: Qual objetivo de EA na sua opinião?
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Observa-se no gráfico 12 que dos discentes, 70% responderam que a EA
tem o objetivo de ensinar a preservação ambiental, já, 24% afirmaram a
conscientização ambiental, 6% a sustentabilidade. Desse modo, a EA é a
conscientização ambiental que resulta na preservação ambiental, sustentabilidade e
respeito ao meio ambiente.
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Portanto, o ensino da EA é significativo para uma nova mudança de conceitos
e práticas sustentáveis através da conscientização que é feita no ambiente escolar
(VIRGENS, 2011).
Na questão 13 apresenta as opiniões dos discentes sobre a influência dos
canais de comunicação na EA.
Gráfico 13: O acesso aos canais de comunicação (internet, rádio e televisão) contribuem no
trabalho sobre a temática ambiental?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

De acordo com a questão mencionada, a influência do acesso aos canais de
comunicação na EA foi apresentada pelos discentes em 32%, as vezes, 27%
mencionaram que sempre, 23% frequentemente, e por fim, 18% raramente. Ou seja,
é na escola que se constrói a EA, os canais de comunicação não apresentam a
autonomia na construção da conscientização, e sim do alerta.
Diante isso, a EA e todo seu processo de conscientização são realizados no
âmbito escolar, pois, os docentes são norteadores da questão ambiental (VIRGENS,
2011).
O gráfico da questão 14 exibe as respostas dos discentes em relação aos
conhecimentos adquiridos com a EA em seu cotidiano.
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Gráfico 14: Os conhecimentos adquiridos com EA são aplicados em seu cotidiano?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Ressalta-se

que

33%

participantes

afirmaram

que

as

vezes

os

conhecimentos adquiridos através da EA são aplicados no cotidiano, já, 24%
afirmaram que sempre, 18% frequentemente, 16% raramente e 9% nunca. De
acordo com a análise das respostas obtidas a EA resulta em práticas sustentáveis,
como por exemplo o hábitos de economizar água, energia, entre outros.
Isso significa que o ensino da EA é uma ferramenta indispensável para as
mudanças de hábitos e o conhecimento das práticas sustentáveis, as quais são
ensinadas na escola e direcionadas para a família e a sociedade (VIRGENS, 2011).
Em relação ao gráfico 15 apresenta a EA os discentes opinaram se a EA
responsável pela compreensão sobre das ações humanas sobre o meio ambiente.
Observou-se que 52% acreditam que sempre, 21 % as vezes, 14% frequentemente
e 13% raramente. Vale ressaltar a EA tem a função de compreensão e análise das
ações humanas sobre o meio ambiente, ou seja, suas consequências benéficas ou
negativas.
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Gráfico 15: A EA ajuda a entender a ação do homem sobre o meio ambiente?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Vale ressaltar que a transversalidade da EA, permite um amplo
conhecimento das ações humanas ao longo da história, mencionando os resultados
negativos e o impacto sobre o meio ambiente (SANTOS, 2007).
O gráfico 16, ressalta o nível de importância da sociedade em relação ao
meio ambiente.
Gráfico 16: Em seu bairro, os moradores se importam com o meio ambiente?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Notou-se que 36% discentes ressaltaram que ás vezes, já, 33% afirmaram
que raramente, 17% mencionaram que nunca, 9% responderam que sempre e 5%
frequentemente. Diante disso, é possível observar a importância da escola na
conscientização ambiental, pois, é na escola que inicia a construção dos conceito e
exemplos.

35

Diante disso, é na escola que inicia-se o processo de aprendizado e reflexão
sobre os temas presentes na sociedade, os quais são fundamentais na formação do
cidadão. Contudo, as questões ambientais apresentam grande ênfase em relação
aos temas complexos (VIRGENS, 2011).
Portanto, é no ambiente escolar que se inicia a introdução da temática
ambiental e a aplicação de todos os conceitos sobre meio ambiente e a discussão
da EA.
No gráfico 17, mostra os discentes apresentaram o interesse em
participações em projetos ambientais na instituição escolar.
Gráfico 17: Você pretende continuar participando de projetos ambientais?
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Fonte: Autoria Própria( 2018).

Em relação a continuação dos discentes nos projetos ambientais, foram
mencionados

que

60% as

vezes,

18% raramente,13%

sempre

e

9

%

frequentemente. Ainda nesse aspecto é necessário que ocorra uma intervenção
para que os discentes continuem participando dos projetos ambientais (Gráfico 17).
Diante disso, os docentes precisam analisar suas estratégias para que o
discente esteja interessado em participar dos projetos ambientais de acordo com o
objetivo proposto dos projetos, assim, avaliando o nível de conscientização
construído de acordo com o desenvolvimento da EA (CUBA, 2010).
O gráfico 18, ressalta a interação das disciplinas no trabalho com a EA.
Nota-se que a maioria (36%) dos alunos disseram que as vezes, 29,4% sempre e
apenas 10% disseram nunca.
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Gráfico 18: Todas as disciplinas trabalham a EA?
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De acordo com o gráfico 35% afirmam que as vezes, 29% sempre, 14%
raramente, 12% frequentemente, 14% raramente e 10% nunca.
É evidente que todas as disciplinas estão trabalhando em conjunto a
questão ambiental, e isso é de suma importância, pois, a transversalidade permite
essa articulação em diferentes disciplinas (VIRGENS, 2011).
Já, o gráfico 19 apresenta a análise sobre as consequências dos problemas
ambientais para o meio ambiente e as futuras gerações.
Gráfico 19: O conhecimento sobre os problemas ambientais ocasionados pela ação humana
são fundamentais para a preservação da vida e das futuras gerações?
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Fonte: Autoria Própria(2018).
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Percebe-se no gráfico 19 que 71% responderam que sempre, 17% as
vezes,8% frequentemente e 4% raramente. Destaca-se que o conhecimento tornase uma ferramenta de ação a favor da temática ambiental.
De acordo com a análise das respostas, é evidente que a transversalidade é
fundamental para o desenvolvimento da EA, e ainda nesse aspecto é necessário
avaliar a utilização do Pcn sobre o Meio Ambiente e a orientação da equipe
pedagógica na questão ambiental nas escolas e a conscientização dos docentes
(CUBA, 2011).
O gráfico 20, apresenta o interesse dos discentes em relação ao ensino da
EA na instituição escolar.
Gráfico 20: Você considera interessante o ensino de EA na escola?
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Fonte: Autoria Própria( 2018).

De acordo com a questão referente a opinião do ensino da EA foi relatado
que 58% participantes mencionaram sempre, 16% as vezes, 15% frequentemente,
8% raramente e 3% nunca. É evidente que a inserção da EA no ambiente escolar
torna-se um conhecimento construído dentro do ambiente escolar e direcionado a
sociedade.
Compreende-se que o ensino da EA no âmbito escolar se torna importante a
partir da construção da conscientização pelos docentes (VIRGENS, 2011).

4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS DOCENTES
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Já, em relação a análise do questionários dos docentes, foram três
participantes estão na rede pública de ensino a 7, 5 e 7 anos. Apresentando a faixa
etária de 36,32 e 29 anos, sendo dois participantes do gênero feminino e um
participante do gênero masculino, os quais são licenciados em Ciências Biológicas.
Os questionários aplicados aos docentes são constituídos por 21 questões,
as quais abordam a temática ambiental.
Em relação a análise do gráfico 21 de acordo com os docentes, foi possível
avaliar a frequência do trabalho com a EA nas aulas.
Gráfico 21: Qual a frequência que você trabalha a EA em suas aulas?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

De acordo com o gráfico 21 os docentes ressaltaram que a EA é aplicada de
1 a 3vezes no bimestre, ou seja, 67%. Já, o percentual de 33% é referente 1 a 3
vezes ao ano. Portanto, a temática ambiental é trabalhada de forma articulada no
bimestre, isso se torna um resultado satisfatório, pois o processo de aprendizagem é
continuo.
Diante disso, “se trabalhadas em uma disciplina específica, ações educativas
junto aos alunos, sobre os problemas ambientais, podem representar além de uma
conscientização, uma multiplicação de informações a respeito do tema” (SANTOS,
2007 p.16), ou seja, o ensino da EA apresenta suma importância no aprendizado e
na conscientização ambiental.
O gráfico 22 mostra as opiniões dos docentes em relação aos recursos
pedagógicos utilizados no ensino da EA.
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Gráfico 22: Quais são os recursos pedagógicos utilizados para inserir o conteúdo de EA para
os alunos?
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A questão 2 evidencia os recursos pedagógicos utilizados pelos docentes no
ensino da EA. Nesse caso, 1 docente respondeu que utiliza livros, revistas e textos,
já, o outro participante ressaltou textos, produção de cartazes, teatros e danças, e
por fim, foi mencionado pelo outro participante projetos ambientais e palestras.
Diante dessa diversidade em respostas é importante destacar que os
recursos pedagógicos utilizados pelos docentes estão de acordo com a escolha da
metodologia a ser seguida e a realidade da instituição.
Compreende-se que é a partir da escolha da metodologia e analise dos
recursos disponíveis na instituição escolar que o docente realiza a inserção da
questão ambiental no âmbito escolar (VIRGENS, 2011).
O gráfico 23 menciona a opinião dos docentes em relação aos anseios
enfrentados pelos docentes durante o ensino da EA
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Gráfico 23: Quais são as dificuldades encontradas no ensino sobre a EA?
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Em relação as dificuldades apresentadas no ensino de EA, os docentes a
falta de recursos pedagógicos, a ausência de interesse dos docentes e a falta de
interesse dos alunos. Isso significa que as dificuldades em relação a aprendizagem
da EA no ambiente escolar, está relacionada por esses principais fatores
mencionados,

os quais dificultam o processo de aprendizagem sobre a

transversalidade do tema.
Ressalta-se que para inserir a temática ambiental no ambiente escolar é
fundamental a análise do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e no Projeto
Político Pedagógico(PPP) (VIRGENS, 2011).
Contudo, é fundamental uma análise da realidade da escola e inclusive do
PPP, pois, ele permite condições no ensino da EA com eficácia.
O gráfico 24 apresenta o desenvolvimento dos projetos ambientais na
instituição escolar de acordo com as respostas dos professores.
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Gráfico 24: Na sua escola ocorre o desenvolvimento de projetos ambientais?
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Vale mencionar que os docentes ressaltaram que a forma que ocorrem os
projetos ambientais na instituição são sempre, frequentemente e as vezes. Isso
indica a inserção da EA na prática, pois, o projeto ambiental possibilita esse contato
direto com o meio ambiente.
Portanto “os projetos sempre partem de uma necessidade que cada
comunidade escolar tem e é uma forma de unir a teoria com as práticas de forma
interdisciplinar” (VIRGENS, 2011, p.18).
O gráfico 25 menciona a participação individual dos docentes em projetos
ambientais na escola
Gráfico25: Você participa de algum projeto ambiental em sua escola?
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Fonte: Autoria Própria(2018).
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Em relação a participação dos docentes em projetos ambientais, 2
participantes mencionaram que sim, e um participante disse que sempre. Portanto,
isso é um resultado satisfatório devido a relevância dos docentes na EA.
O docente é fundamental para a transmissão de valores no ambiente escolar
e sua participação em projetos ambientais torna-se relevante, pois, o discente
interpreta o docente como um exemplo a ser seguido e isso induz a interação e
envolvimento de todos (VIRGENS, 2011).
O gráfico 26 apresenta as respostas obtidas dos docentes em relação a
interação e comprometimento da equipe pedagógica em relação aos projetos
ambientais,
Gráfico 26: Existe a interação e apoio da equipe pedagógica para os projetos?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Em relação ao comprometimento da equipe pedagógica foram mencionados
pelos candidatos que essa interação ocorre sempre, frequentemente e as vezes.
Vale ressaltar é fundamental o apoio e a orientação técnica da equipe pedagógica
durante a inserção da EA no currículo escolar.
Diante disso, torna-se relevante que a equipe pedagógica seja presente
coma transversalidade da EA de acordo com as orientações do PCN sobre o Meio
Ambiente, pois o trabalho educacional precisa ser realizado de forma coletiva,
garantindo a eficácia no ensino da questão ambiental no sistema de aprendizagem
(CUBA, 2010).
O gráfico 27 mostra a participação da família e da sociedade nos projetos
ambientais na visão dos docentes.
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Gráfico 27: A escola permite a participação dos familiares e da sociedade nos projetos?
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De acordo com o gráfico os docentes afirmaram que frequentemente, ou
seja, 67% e 33% sempre, isso explica que a instituição escolar permite aos pais e a
sociedade a participação dos projetos ambientais, o que é fundamental para a
conscientização ambiental.
Diante disso, Ferreira (2014), salienta que é na família que se desenvolve
um processo educativo, que se consolidam valores, e é nela que a educação
ambiental pode empregada para corrigir erros e falhas de ação do ser humano na
natureza, solicitando todos ao respeito e á proteção do meio ambiente.
Portanto, o núcleo familiar contribui para a formação, analise e correção de
ações negativas no meio ambiente, assim, a participação da família é responsável
pela formação de um cidadão crítico e atuante diante das questões ambientais.
O gráfico 28 destaca a faixa etária dos alunos nos projetos ambientais.
Gráfico 28: Qual a idade dos alunos participantes do projeto?
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Em relação a faixa etária dos alunos, foi apresentado o resultado de 10 a 18
anos alunos apontados por dois docentes e um de 10 a 15 anos, ou seja, a EA é
inserida no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Diante disso, ressalta-se a
obrigatoriedade da EA na instituição escolar (VIRGENS, 2011).
O gráfico 29 apresenta a relação dos projetos ambientais desenvolvimento
na escola partir da opinião dos docentes.
Gráfico 29: Quais os projetos ambientais que a escola oferece aos alunos?
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Os docentes ressaltaram que instituição oferece a horta comunitária,
entretanto, o projeto não está funcionando por motivos como falta de tempo e
disposição dos alunos. Diante disso, é necessária uma avaliação das estratégias e
metas para que o projeto seja implantado e desenvolvimento de acordo com os
objetivos propostos.
Pois, “a escola dentro da Educação Ambiental deve sensibilizar o aluno a
buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as
demais espécies que habitam o planeta” (EFFTING, 2007 ,p.24).
Já, o gráfico 30 ressalta a análise de comportamento e visão sobre a questão
ambiental nos docentes.
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Gráfico 30: A Educação Ambiental mudou sua visão e compreensão de preservação e
conscientização ambiental?
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Fonte: Autoria Própria(2018).

Na concepção dos docentes foi apontado que a educação ambiental
influencia sempre, frequentemente e as vezes na análise, compreensão e
conscientização ambiental. Ainda nesse aspecto é relevante a importância da EA
não somente no âmbito educacional e também na sociedade.
Portanto “a Educação Ambiental constitui-se como uma estratégia para se
alcance as mudanças desejadas na atual educação” (CUBA, 2010, p.28).
O gráfico 31 exibe as sugestões dos docentes em projetos ambientais para a
escola.
Gráfico 31: Você tem alguma sugestão de projeto ambiental para sua escola?
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Fonte: Autoria Própria(2018).
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Na visão dos docentes a participante é sempre, frequente e raramente, pois
o educador é responsável pela transmissão de valores para os alunos, e o mesmo
reconhece a realidade da instituição e os recursos disponíveis, isso facilita a
implantação de um projeto viável de acordo com a realidade dos alunos e da
sociedade.
Assim, é fundamental uma avaliação da inserção dos projetos ambientais,
comprometimento dos docentes e da equipe pedagógica e o interesse dos alunos.
Pois, a EA inserida de forma correta acarreta benefícios que vão além do
aprendizado (EFFTING, 2007).
O gráfico 32 apresenta o objetivo da EA a partir da visão dos docentes.
Gráfico 32: Qual objetivo de EA?
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De acordo com os gráficos para os docentes a EA tem como objetivo a
sustentabilidade, conscientização ambiental, e por fim, a preservação ambiental. É
importante ressaltar que a EA tem o papel de conscientização e a construção de
valores e práticas sustentáveis direcionadas a preservação ambiental.
Deste modo, a “educação Ambiental como disciplina incrementa a
participação comunitária, conscientizando todos os participantes, professores,
alunos e a comunidade estudada, ante a interação necessária para o seu
desenvolvimento” (SANTOS, 2007, P .13).
O gráfico 33 apresenta a contribuição dos canais de comunicação e a
influência sobre a EA na visão docente.
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Gráfico 33: O acesso aos canais de comunicação (internet, rádio e televisão) contribuem no
trabalho sobre a temática ambiental?
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Em relação aos canais de comunicação dois docentes, ou seja, 67%
mencionaram que sempre, e um docente (33%) apontou que frequentemente existe
a influencia na EA. Diante disso, as informações poderão ser utilizadas no âmbito
educacional, assim, fortalecendo o objetivo da EA.
Portanto, o avanço tecnológico e o fácil acesso as informações possibilitam
análise e verificação dos impactos ambientais em um nível global. Ressaltando
atenção para a questão ambiental (VIRGENS, 2011).
O gráfico 34 apresenta através das respostas dos docentes os princípios
básicos da EA.
Gráfico 34: Quais são os princípios básicos para aplicação da EA na sua opinião?
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Aplicação da EA foi relacionada primeiramente com a interdisciplinaridade,
conscientização e conhecimento histórico e evolução da temática ambiental, e
consequentemente foi apontada a interdisciplinaridade e preservação ambiental para
os docentes.
Diante disso, “não basta apenas denunciar os estragos feitos pelo homem na
natureza, é necessário um processo educativo, com atitudes pró-ambientais e
sociais”(SANTOS,2007, p.14).
O gráfico 35 menciona a forma que a EA é oferecida no âmbito escolar.
Gráfico 35: A EA é oferecida?
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Em relação a EA os docentes afirmaram que ela está presente em todos os
níveis de ensino e nas series iniciais, ou seja, isso ressalta a sua aplicação de
acordo com a vigência da lei. Segundo Effting (2007) a inserção da EA está em
vários ambientes educativos e uma vasta gama de técnicas para informar e adquirir
conhecimento sobre o meio ambiente, acentuando devidamente as atividades
práticas e as experiências pessoais” (EFFTING ,2007,p.26).
Já, o gráfico 36 relaciona o obrigatoriedade da EA nas instituições escolares
de acordo com as respostas dos docentes.
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Gráfico 36: A EA é obrigatória nas instituições escolares?
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Na análise de sua obrigatoriedade dois docentes afirmaram que é sempre, e
um frequentemente. Isso ressalta que a EA ela é cumprida nas instituições escolares
de acordo com o PCN. Os PCNs, estabelecem orientações curriculares para o
Ensino Fundamental (SCHAMBERLAIN; LEANDRO, 2013 p.7), resultando na
orientação pedagógica sobre a questão ambiental.
O gráfico 37 faz a menção da análise do PCN e sua eficácia na EA
Gráfico 37: O Parâmetro Curricular Nacional sobre Meio Ambiente é eficaz no trabalho sobre
EA?
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Fonte: Autoria Própria (2018).

De acordo com a questão 17, para dois docentes (67%) afirmam que as
vezes e apenas um (33%) mencionou sempre em relação ao PCN sobre a
orientação do PCN sobre o Meio Ambiente. Destaca-se que esse material precisa
ser adaptado de acordo com a realidade dos alunos, da instituição escolar e analise
da sociedade.
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Vale ressaltar que, “a compreensão do meio próximo, através das
concepções evidenciadas pelos próprios indivíduos, é o caminho possível para o
desenvolvimento

de

uma

proposta

pedagógica

de

EA

(SCHAMBERLAIN;

LEANDRO, 2013, p.6)
O gráfico 38 evidencia as respostas dos docentes em relação ao
desenvolvimento critico dos discentes sobre os problemas ambientais.
Gráfico 38: Através da EA é possível que o aluno desenvolva seu senso crítico sobre os
problemas ambientais na sociedade?
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Fonte: Autoria Própria (2018).

De acordo com a análise dos docentes mencionaram que sempre,
frequentemente e as vezes. É importante salientar que o interesse e orientação
através dos docentes são fatores primordiais para o desenvolvimento do senso
crítico.
O objetivo da EA é construção de valores, conceitos e análise das ações
humanas sobre o meio ambiente. Diante disso, sua contribuição é satisfatória para a
inserção das práticas sustentáveis no ambiente escolar e na sociedade (VIRGENS,
2011).
O gráfico 39 apresenta a opinião dos docentes em relação ao material
pedagógico e orientação sobre a EA.
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Gráfico 39: A instituição escolar oferece material pedagógico e orientação aos docentes sobre
a EA?
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Em relação ao material pedagógico e orientação aos docentes, os mesmos
afirmaram que as vezes (67%) e sempre (33%). Nesse aspecto, a disponibilização e
orientação é fundamental no ensino de EA.
Assim, “a ação direta do professor na sala de aula é uma das formas de
levar a Educação Ambiental à comunidade, pois um dos elementos fundamentais no
processo de conscientização da sociedade dos problemas ambientais é o educador”
(SANTOS, 2007, P.16).
O gráfico 40 evidencia o interesse do ensino da EA com os discentes do
Ensino Fundamental e Médio.
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Gráfico 40: O interesse sobre a EA ocorre com os alunos do Ensino Fundamental ou Médio?
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Fonte: Autoria Própria (2018).

Em relação ao interesse da EA apresentado pelos docentes todos os
docentes afirmaram que ocorre no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Diante
disso, destaca-se que a EA é um processo continuo e presente em todas as
disciplinas.
Compreende-se que o ensino e o interesse da EA está relacionado a
orientação pedagógica aos docentes e por ser um tema transversal torna-se possível
ser articulado por todas as disciplinas (VIRGENS, 2011).
O gráfico 41 apresenta as formas de trabalhar o ensino da EA nas
instituições escolares na opinião dos docentes.
Gráfico 41: Trabalhar com a EA é possível?
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Fonte: Autoria Própria (2018).
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Em uma análise sobre a possiblidade de trabalhar com a EA, os docentes
apresentaram a resposta que sempre e frequentemente, “ em relação à Educação
Ambiental, o conceito da maioria dos professores fica restrito a sensibilização dos
alunos em relação ao meio onde vivem” (SCHAMBERLAIN; LEANDRO ,2013 ,P.9)
Ressalta-se que a falta de apoio da equipe pedagógico, desinteresse dos
alunos e a falta de orientação e recursos pedagógicos são os desafios enfrentados
nesse tema transversal.
Vale mencionar que os questionários aplicado permitem uma análise do
ponto de visto dos discentes e dos docentes através das respostas obtidas. Desse
modo, a EA é aplicada no Ensino Fundamental e no Ensino Médio por meio do
docentes de várias disciplinas, no entanto, ainda existem fatores como a falta de
interesse dos alunos, ausência da orientação especifica e recursos para a aplicação
da EA e dos projetos ambientai e isso dificulta seu objetivo que é a conscientização
sobre a temática ambiental.
Ainda nesse aspecto, é importante salientar que a interação e o
comprometimento de todos os docentes é fundamental para que todas as
orientações disponíveis no PCN sobre o Meio Ambiente sejam seguidas de acordo
com a realidade da instituição escolar e a realidade dos alunos, pois, o primeiro
contato com a EA acontece no ambiente escolar.
Ressalta-se que ainda que a transversalidade da EA permite ser abordada
de forma ampla por diversas analises, as quais são aplicadas por meio de outras
disciplinas. Entretanto, o grande desafio está na interação entre os docentes e a
falta de tempo e recursos, pois, o processo de ensino e aprendizagem é continuo, e
necessita ser avaliado de acordo com suas metas e objetivos.
Portanto, cabe a equipe pedagógica o interesse em incentivar e oferecer
todo suporte necessário aos docentes, os quais são essências para a transmissão
do conhecimento. Compreende-se ainda que a EA permite o conhecimento, análise
e reflexão sobre o meio ambiente, ações humanas e a inserção das práticas
sustentáveis, assim, garantindo qualidade de vida e preservação ambiental.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações humanas e a expansão econômica foram responsáveis pelo
crescimento das grandes cidades e o desenvolvimento dos modais de transporte
que possibilitaram a expansão e exploração territorial, permitindo geração de
emprego e o fortalecimento da economia.
Entretanto, ação humana ocasionou o desequilíbrio ecológico, impacto
ambiental e uso indiscriminado dos recursos naturais. Os quais resultaram em
problemas ambientais de grande impacto sobre a sociedade, diante desses
problemas sem solução imediata a conscientização ambiental tornou-se uma
ferramenta fundamental para que ocorre-se uma intervenção sobre os problemas
ambientais.
Assim, o respeito ao meio ambiente conquistou força e apoio de líderes de
nações que voltaram seus olhos para os impactos e desastres ambientais e
assumindo compromisso com a preservação ambiental e a inserção de práticas
sustentáveis com o objetivo de minimizar o resultado negativo das ações humanas.
Com tudo, a EA surgiu com o intuito de fortalecer e expandir a questão
ambiental, porém, no âmbito educacional. Vale ressaltar que a escola é responsável
pela formação de um cidadão digno e atuante na sociedade, conhecedor de seus
direitos e deveres.
Diante disso, a obrigatoriedade da EA como um tema transversal sob as
orientações do PCN sobre o Meio Ambiente permitiu que os docentes sejam
capazes de atuar como transmissores sobre a temática ambiental de forma
articulada, pois, todas as disciplinas estão envolvidas, assim, garantindo um
fortalecimento e um processo continuo sobre o tema com diversas opiniões.
Com tudo, o desenvolvimento do estudo de caso permitiu a análise e reflexão
da verdadeira situação da EA nas escolas, do ponto de vista do aluno e docente.
Desse modo, foi possível observar que apesar da aplicação da EA, ainda existem
ajustes a serem feitos tanto do ponto de vista dos discentes e docentes, ou seja, a
falta de interesse dos alunos, a escassez de orientações pedagógicas e recursos,
contribuem para o enfraquecimento da questão ambiental na escola.
Desse modo, é relevante que o docente esteja preparado e capacitado para
trabalhar com EA, pois, é necessário conhecimento, comprometimento e a
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dedicação em conjunto com a equipe pedagógica, isso possibilita a expansão e o
interesse dos discentes sobre os problemas ambientais, consequentemente
despertando a conscientização ambiental e construção de valores sobre o meio
ambiente e o planeta Terra.
Portanto, o grande desafio está na construção da conscientização ambiental
que é realizada no ambiente escolar, e que precisa ser reforçada por todos os
docentes de diversas disciplinas de forma continua, pois o processo de
aprendizagem é simultâneo e constante, e o discente precisa ser estimulado a
pensar, refletir e analisar seus atos, hoje e futuramente.
Diante o objetivo da pesquisa de campo foi atingido, pois, ficou evidente a
realidade do ensino da EA no ambiente escolar, permitindo uma análise do ponto de
vista dos discentes e docentes.
Em relação ao ensino de Ciências a questão ambiental é relevante dentro da
disciplina, no entanto, por ser um tema transversal cabe aos docentes responsáveis
pelas demais disciplinas a interação para que sua inserção no currículo se torne
eficiente de acordo com o PCN sobre o Meio Ambiente.
Deste modo, a EA possibilita um caminho de aprendizagem, conhecimento
teórico e prático sobre a questão ambiental de forma realista, assim, sendo
considerada a alternativa para reverter e minimizar os problemas ambientais com
soluções e práticas sustentáveis, as quais serão eficazes para a preservação
ambiental e o futuro das gerações.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) PARA O
DOCENTE

Pesquisa para a Monografia da Especialização em Educação: Métodos e Técnicas
de Ensino – EaD UTFPR, por meio de um questionário, objetivando uma análise da
Educação Ambiental no ensino público.
Local da Entrevista: E Professora Maria do Carmo Silva Ferreira (Franca-SP)
Data: 07.05.2018;
Tempo de Docência (em anos): ______________
Sexo( ) Masculino ( ) Feminino
Disciplina:__________________
Idade: ________
1-Qual a frequência que você trabalha a EA em suas aulas?
a)
b)
c)
d)

De 1 a 3 vezes no bimestre
De 1 a 3 vezes no ano
Quando for necessário
Nunca

2-Quais são os recursos pedagógicos utilizados para inserir o conteúdo de EA para
os alunos?
a) Livros, revistas e textos
b) Textos, produção de cartazes, teatros e gincanas
c) Projetos ambientais e palestras
d) Não trabalho EA nas aulas
3-Quais são as dificuldades encontradas no ensino sobre a EA?
A) Falta de recursos pedagógicos
B) A ausência de interesse dos docentes
C) Falta de interesse dos alunos
D) Falta de incentivo e orientação
4-Na sua escola ocorre o desenvolvimento de projetos ambientais?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
5-Você participa de algum projeto ambiental em sua escola?
a) Sempre
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b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
6- Existe a interação e apoio da equipe pedagógica para os projetos?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
7- A escola permite a participação dos familiares e da sociedade nos projetos?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
8- Qual a idade dos alunos participantes do projeto?
a)10 a 18 anos
b)10 a 15 anos
c) 15 a 18 anos
9-Quais os projetos ambientais que a escola oferece aos alunos?
a) Reciclagem
b) Reciclagem, horta comunitária, entre outros
c) Não existem projetos ambientais na instituição
10- A Educação Ambiental mudou sua visão e compreensão de preservação e
conscientização ambiental?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca

11- Você tem alguma sugestão de projeto ambiental para sua escola?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
12- Qual objetivo de EA?
a) Sustentabilidade
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b) Preservação ambiental
c)Conscientização ambiental
d) Outros:_________________________________________________________
13- O acesso aos canais de comunicação ( internet, rádio e televisão) contribuem
no trabalho sobre a temática ambiental?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
14- Quais são os princípios básicos para aplicação da EA na sua opinião?
a) Interdisciplinaridade, conscientização e conhecimento histórico sobre a evolução
da temática ambiental
b) Interdisciplinaridade e a preservação ambiental
c) Preservação ambiental e o alerta sobre as ações do homem sobre o meio
ambiente
15-A EA é oferecida:
a) Apenas nas instituições públicas e privadas de ensino
b) Em todos os níveis de ensino
c) Series inicias
16- A EA é obrigatória nas instituições escolares?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
17- O Parâmetro Curricular Nacional sobre Meio Ambiente é eficaz no trabalho sobre
EA?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
18- Através da EA é possível que o aluno desenvolva seu senso crítico sobre os
problemas ambientais na sociedade?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca

64

19- A instituição escolar oferece material pedagógico e orientação aos docentes
sobre a EA?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
20- O interesse sobre a EA ocorre com os alunos do Ensino Fundamental ou Médio?
a) Ensino Fundamental
b) Ensino Médio
c) Ensino Fundamental e Médio
21- Trabalhar com a EA é possível?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS
ALUNOS

Idade: ____ anos
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Série: _______________
Local onde mora: _____________________________________________________
___________________________________________________________________
Estudou em escola particular em algum momento: __________________________
1-Qual a frequência que você estuda a EA em suas aulas?
a) De 1 a 3 vezes no bimestre
b) De 1 a 3 vezes no ano
c) Quando for necessário
d) Nunca
2-Quais são os recursos pedagógicos utilizados para inserir o conteúdo de EA para
os alunos?
a) Livros, revistas e textos
b) Textos, produção de cartazes, teatros e gincanas
c) Projetos ambientais e palestras
d) Não existe orientação sobre EA nas aulas
3-Quais são as dificuldades encontradas no ensino sobre a EA?
A) Falta de recursos pedagógicos
B) A ausência de interesse dos docentes
C) Falta de interesse dos alunos
D) Falta de incentivo e orientação
4-Na sua escola ocorre o desenvolvimento de projetos ambientais?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
5-Você participa de algum projeto ambiental em sua escola?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
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6-Existe a interação e apoio da equipe pedagógica para os projetos?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
7- A escola permite a participação dos familiares e da sociedade nos projetos?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
8- Qual a idade dos alunos participantes do projeto?
a) 10 a 18 anos
b) 10 a 15 anos
c) 15 a 18 anos
9- Quais os projetos ambientais que a escola oferece aos alunos?
a) Reciclagem,
b) Reciclagem, horta comunitária, entre outros
c) Não existem projetos ambientais na instituição
10-A Educação Ambiental mudou sua visão e compreensão de preservação e
conscientização ambiental?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca

11- Você tem alguma sugestão de projeto ambiental para sua escola?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
12- Qual objetivo de EA na sua opinião?
a) Sustentabilidade
b) Preservação ambiental
c) Conscientização ambiental
d) Outra:_____________________________________________________
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13- O acesso aos canais de comunicação (internet, rádio e televisão) contribuem no
trabalho sobre a temática ambiental?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca

14- Os conhecimento adquiridos com EA são aplicados em seu cotidiano?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
15- A EA ajuda a entender a ação do homem sobre o meio ambiente?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
16- Em seu bairro, os moradores se importam com o meio ambiente?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
17- Você pretende continuar participando de projetos ambientais?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
18-Todas as disciplinas trabalham a EA?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
19- O conhecimento sobre os problemas ambientais ocasionados pela ação
humana são fundamentais para a preservação da vida e das futuras gerações?
a) Sempre
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b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca
20- Você considera interessante o ensino de EA na escola?
a) Sempre
b) Frequentemente
c) Às vezes
d) Raramente
e) Nunca

