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RESUMO 
 

No contexto escolar a percepção ambiental dos alunos contribui para que se conheçam os 
aspectos negativos e positivos, em relação ao meio ambiente no qual estão inseridos. O 
presente trabalho teve por objetivo caracterizar a percepção ambiental dos alunos do 9° ano de 
uma escola da rede pública, da cidade de Palmeira dos Índios – AL, em seu trajeto casa-
escola, através de mapas mentais. Dentro da metodologia foram utilizados mapas mentais, 
construídos individualmente por 16 alunos do 9° ano.  Os alunos quanto a sua percepção 
ambiental, mostraram vários aspectos negativos em relação a ela, como: acumulo de lixo nas 
ruas, em praças e esgoto a céu aberto. É necessário que se crie dentro da escola projetos que 
desenvolvam a criticidade do aluno, afim de que se aprendam práticas sociais e ecológicas, 
que beneficiem a natureza e o próprio ser humano.  

Palavras – chave: meio ambiente, escola, educação ambiental. 

 

ABSTRACT 

In the context of school students' environmental awareness contributes to the knowledge on 
the negative and positive aspects in relation to the environment in which they are inserted. 
This study aimed to characterize the environmental awareness of students in 9th grade in a 
public school, the town of Palmeira dos Indios - AL, on their way home-school, through 
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mental maps. Within the methodology we used mind maps built individually by 16 students 
from 9th grade. Students and their environmental perception, showed several negative aspects 
about it, such as accumulation of garbage in the streets, squares and open sewers. It is 
necessary to create within the school projects to develop the criticality of the student, in order 
that they learn social and ecological practices that benefit nature and human being. 

 
Key - words: environment, school, environmental education. 

INTRODUÇÃO 

 

A relação do homem com o ambiente natural é uma preocupação pertinente ao quadro 

ambiental e social na atualidade, entretanto existem  interesses e também conceitos distintos 

para o estabelecimento de parâmetros mediadores de tais relações. (OLIVEIRA & CORONA, 

p. 53, 2008) 

Segundo Guimarães (1995) apud Novais & Neto (2006) atualmente o ser humano 

afasta-se da natureza, sua individualização chegou ao extremo do individualismo. O ser 

humano individualista não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age 

desarmônico sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. O mundo é 

superpovoado e as cidades substituem com seus atrativos artificiais a beleza natural e o 

homem corre risco de sufocar-se em seu próprio lixo. 

 De acordo com Macedo et al. (2008) após a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), realizada no ano de 1992 na 

cidade do Rio de Janeiro e, no ano de 2003 na cidade de Brasília, nas Conferências Infanto-

juvenis e a Nacional de Meio Ambiente, aspectos relacionados à temática ambiental vêm se 

tornando um assunto comum e prioritário na sociedade brasileira. Após, os eventos 

mencionados anteriormente, muito se falou e vem se falando sobre meio ambiente no Brasil, 

porém, ainda não é tão evidente a correta percepção que os indivíduos evidenciam sobre o 

assunto, principalmente com relação a real dimensão das variáveis ambientais e seus efeitos 

sobre o ambiente como um todo. 

“A percepção lida com a subjetividade do olhar e do sentir dos indivíduos e dos 

grupos com todos os seus valores, atitudes e preferências (...) pensamentos, opiniões e 

sentimentos sobre as realidades percebidas e os mundos imaginados” (CAMPOS et al., p. 25, 

2011).  Desta forma, “percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de 

consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está 

inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo” (MACEDO ET AL, p. 01, 2008).  
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Diante disso o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação (2007)  

afirmam que a educação ambiental assume um papel importante com as mudanças de valores, 

comportamentos, sentimentos e atitudes, que deve se realizada junto a sociedade como um 

todo, de forma permanente, continuada e para todos. A educação deve promove o respeito à 

diversidade biológica, cultural, étnica, juntamente com o fortalecimento da resistência da 

sociedade a um modelo devastador das relações de seres humanos entre si e destes com o 

meio ambiente. 

Segundo Silva & Salgado (2008) os mapas mentais, em quase sua totalidade 

demonstram que os grandes esforços realizados nos últimos anos por diversas instituições em 

busca de alternativas e soluções para os problemas ambientais, ainda não foram 

suficientemente capazes para mudar a percepção em relação ao ambiente. Então, a escola por 

ser parte indispensável na formação do indivíduo, precisa contribuir para o esclarecimento e 

conscientização de modo a desfazer noções distorcidas da realidade. Dessa forma, é 

indispensável que o professor procure formas apropriadas de transmissão de conteúdos  que 

permitam uma reflexão sobe a realidade vivenciada por eles. É necessário que se promova 

uma formação do indivíduo que leve-o à sua autodescoberta como parte integrante, vital, 

responsável e dinâmica do todo. Formação esta que criará em todos uma nova maneira de 

pensar o mundo, a vida, o trabalho e as relações homem-natureza.  

O presente trabalho fez uma abordagem qualitativa, no intuito de realizar uma análise 

descritiva dos mapas mentais obtidos, uma vez que a pesquisa de campo buscava entender a 

percepção do meio ambiente de alunos no trajeto casa-escola.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Mapas mentais 

 

 “Os mapas, de uma maneira geral, são representações gráficas planas do espaço 

tridimensional”(CORTEZ, 2010, p. 29). “Um mapa não é a realidade e não nos deixa ver 

coisa nenhuma, mas ele deixa nos saber, o que outras pessoas viram, acharam ou 

descobriram” (WOOD, 1992 apud OLIVEIRA, 2006, p. 36. 

 Em relação aos mapas mentais ARCHELA et al.(2004) afirma que: 

 

Mapas mentais são imagens espaciais que as pessoas têm de lugares 
conhecidos, direta ou indiretamente. As representações espaciais mentais 
podem ser do espaço vivido no cotidiano, como por exemplo, os lugares 
construídos do presente ou do passado; de localidades espaciais distantes, ou 
ainda, formadas a partir de acontecimentos sociais, culturais, históricos e 
econômicos, divulgados nos meios de comunicação (ARCHELA et al., 2004, 
p.127) 

 

Para IBERTI (2003) mapas mentais representam imagens espaciais, que as pessoas 

têm de lugares conhecidos que podem ser de vivências do dia-a-dia, por exemplo, lugares do 

presente ou do passado que foram construídos; localidades distantes, ou que possam ter sido 

formadas por acontecimentos sociais, culturais, históricos e econômicos experienciados ou 

divulgados pela mídia. “Os mapas mentais revelam como o lugar é compreendido e vivido” 

(ARCHELA et al., 2004, p.128). 

Segundo Campos et al (2011) o mapa mental, utilizado corretamente, pode avaliar o 

conhecimento que os alunos têm de um determinado lugar, estimulá-los a interpretar os 

problemas sociais e ambientais que estão espacializados nos mapas e melhorar a 

aprendizagem dos conteúdos em sala de aula. 

“A partir da década de 60, em busca de novas perspectivas de comunicação, ouve a 

preocupação em associar a percepção do meio ambiente ao comportamento e ação humana, 

utilizando-se mapas mentais” (KOZEL, 2001 apud CAMPOS et al., 2011). 
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Para Sampaio et al. (2009) os mapas mentais são frutos de vivências, por isso são 

passíveis de mudanças ao longo da aprendizagem que ocorre por toda a vida. Através deles 

também é possível avaliar o nível de espacialização das pessoas, é possível ajudar a 

espacializar melhor o espaço vivido e percebido. 

 

Percepção ambiental 

  
“Trabalhos sobre percepção do ambiente (...) vêm sendo realizados em várias áreas do 

conhecimento. Além da educação, podemos destacar arquitetura, urbanismo, geografia, 

sociologia, biologia e psicologia” (LOPES, p. 35, 2004). 

Segundo Sousa & Gabriel (2009) no Brasil a importância em estudos sobre percepção, 

surgiu a partir da década de 1980, que remete a princípio a pesquisas de cognição aliadas a de 

representação. 

“Percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de consciência do 

ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo 

a proteger e a cuidar do mesmo” (FERNANDES ET. AL, p. 01, 2005). 

 Para Macedo et al. (2008) o estudo da percepção ambiental mostrasse importante para 

que se possa compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, pois através 

dela são estabelecidas as relações de afetividade do indivíduo para com o ambiente.  

 Fernandes et al. (2005) acrescenta que cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí 

decorrentes são resultado das percepções (individuais e coletivas), dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada pessoa. 

 Silva & Vargas (2010) destacam que a percepção proporciona subsídios para que 

possa ser identificada a compreensão da realidade dos indivíduos. Por meio de sua percepção, 

o indivíduo é capaz de notar as situações precárias de qualidade de vida que se encontram.  

Em relação a relação percepção e ambiente Macedo et al. (2008) destaca que: 

A percepção inevitavelmente influencia o comportamento humano; mas, 
para manter um ambiente de qualidade, o comportamento precisa ser 
dirigido para atos específicos, como a colocação de papel em latas de lixo ao 
invés de jogá-lo no chão (...) Os hábitos pessoais refletem as propriedades de 
valor de um indivíduo, e o tratamento com consideração ambiental requer a 
ênfase nos valores ambientais. A informação e educação do público são 
indispensáveis, especialmente para desenvolver a atitude conhecida como 
ética ambiental, o sentimento de que as árvores, animais e até as obras 
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arquitetônicas dos antepassados merecem respeito e têm um “direito” 
inerente, nem que seja apenas para servir como ambiente futuro (MACEDO, 
et al, p. 08, 2008) 

Mudar a concepção das pessoas  sobre determinado comportamento não é fácil. Então, 

é necessário que a escola como um instrumento de transformação social possa contribuir para 

esta mudança de valores e atitudes ambientais (Fiori, 2007 apud Silva & Salgado, p.03, 2008). 

“É necessário o desenvolvimento de um trabalho que leve os indivíduos a refletirem 

sobre suas ações e atitudes, analisando o seu espaço enquanto lugar de vivência”. Através dos 

mapas mentais, será representada a percepção que cada um tem em relação ao meio onde está 

inserido. (OLIVEIRA, p. 35, 2006) 

 

Educação Ambiental na Escola 

 
No ano de 1970 a IUCN (União Internacional da Natureza) definiu a EA como: 

“processo de reconhecimento de valores e de esclarecimentos de conceitos que permitam o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias para entender e apreciar as inter-

relações entre o ser humano e sua cultura e seu ambiente biofísico circunjacente”. 

(OLIVEIRA, p. 34, 2006) 

Já no ano de 1977 na Conferência de Tbilisi em 1977, a EA foi definida como: “uma 

dimensão dada ao conteúdo e à prática da Educação, orientada para a resolução dos problemas 

concretos do meio ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa 

e responsável de cada indivíduo e da coletividade” (OLIVEIRA, p. 34, 2006). 

De acordo com a Lei Federal Brasileira 9.795, de 27 de abril de 1999, em seu capítulo 

I que dispõe a educação ambiental, ela pode ser entendida como: 

Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (Lei 9.795, Art. 1o, ,1999) 

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 225, inciso VI, diz: “promover a educação 

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

meio ambiente”.  O que também é encontrado na Política Nacional de Educação Ambiental, 

Lei Federal 9.795/99 já mencionada anteriormente, em seu Art. 2°, traz que: “a educação 

ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 
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caráter formal e não formal”.  Dessa forma, analisamos que tanto a Constituição Federal do 

Brasil, quanto a Política Nacional de Educação Ambiental orientam que a Educação 

Ambiental seja trabalhada em todas as modalidades e níveis de ensino, seja através da 

educação formal ou não formal. 

Santos & Bento (2011) acrescentam dizendo que a escola como resultado se torna 

responsável em promover ações que envolvam a educação ambiental, visto que ela é 

componente essencial e sólida da educação nacional, com objetivo de conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente. Porém, ela deve ser trabalhada por sua relevância 

socioambiental, afim de que ela se torne ação transformadora e não por está na lei, mas sim 

pela sua relevância socioambiental e ação transformadora.  

Em relação a educação Oliveira (2006) fala que:  

Desta forma, acredita-se estar na educação o meio mais eficaz para amenizar 
a atual problemática ambiental. “Assim, cabe aos educadores, enquanto 
colaboradores na formação de indivíduos, desenvolverem projetos que levem 
os educandos a compreenderem o seu meio vivido e o que fazer para 
amenizar os problemas que ali ocorrem”. (OLIVEIRA, p. 33, 2006)  

 De acordo com o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o meio ambiente a 
preocupação em relacionar a educação com a vida do aluno não é novidade, haja vista que: 

Ela vem crescendo especialmente desde a década de 60 no Brasil. Exemplo 
disso são atividades como os “estudos do meio”. Porém, a partir da década 
de 70, com o crescimento dos movimentos ambientalistas, passou-se a adotar 
explicitamente a expressão “Educação Ambiental” para qualificar iniciativas 
de universidades, escolas, instituições governamentais e não-governamentais 
por meio das quais se busca conscientizar setores da sociedade para as 
questões ambientais. Um importante passo foi dado com a Constituição de 
1988, quando a Educação Ambiental se tornou exigência a ser garantida 
pelos governos federal, estaduais e municipais (artigo 225, § 1o, VI).  (PCN, 
p. 181, 1997) 

 

Segundo Tamaio (2002) frente a esses problemas e e preocupações, observa-se que a 

sociedade anseia para que o processo educativo possibilite mudanças e alterações no cenário 

crítico da degradação do meio ambiente.  

 Santos & Bento (2011) e Silva & Vargas (2010) analisam que diante dos problemas 

ambientais, é necessário que o indivíduo reflita sobre sua contribuição para a 

conservação/degradação do meio. Neste contexto, se insere também os aspectos sociais, 

econômicos e políticos. Para que essa reflexão aconteça, é imprescindível que a escola 

cumpra o seu papel como mediadora e agente transformadora da realidade, independente do 

nível ou modalidade em que atue transformando seus alunos em verdadeiros cidadãos. Tendo 
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como principal mediador desse processo o professor, detentor de autonomia e de condições 

para estimular o desenvolvimento da criticidade em seus alunos, desencadeando assim um 

processo  compreensão sobre o meio vivido. 

“O desafio ambiental urbano deve centra-se em ações que dinamizem o acesso à 

consciência ambiental dos cidadãos a partir de um intenso trabalho de educação” (JACOB, p. 

182, 1999). 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Caracterização da escola estudada 
 
 A escola onde foi realizada a pesquisa possui mais de 400 alunos matriculados. 

Desenvolve atividades no Ensino Fundamental do 5° ao 9° ano, no período diurno e no 

período noturno funcionam as turmas da Educação de Jovens e Adultos -  EJA.  

Instrumento de avaliação e procedimentos 
 
 A coleta das informações de campo na escola com os alunos ocorreu no mês de abril de 

2012.  Para avaliar a percepção foi entregue a cada aluno uma folha de papel tamanho A4 

com o seguinte comando: faça um desenho que retrate o que você observa no seu trajeto de 

casa para a escola. Além do papel foi disponibilizado para os alunos, canetas hidrocor, lápis 

coloridos, lápis preto comum. Os alunos demoraram aproximadamente 50 minutos para 

entregar os desenhos. Os desenhos neste trabalho são designados como mapas mentais. A 

confecção de desenhos permitiu, de forma livre, a expressão de tudo o que eles observavam 

no trajeto casa-escola, inclusive a inserção ou não de elementos da natureza ou pontos de 

identificação ambiental. 

 A escolha do 9° ano escolar se deveu ao fato de ser considerado período de transição na 

vida do estudante: amadurecimento da adolescência. O 9° ano é uma etapa mais avançada do 

conhecimento escolar, na qual o conhecimento de raízes familiares (tradicional) tende a 

receber com maior frequência influências do meio (BEZERRA; FELICIANO; ALVES, 2008 

apud OLIVEIRA, 2006). 

 Para a aquisição dos dados de campo, participaram 16 alunos do 9° ano B do ensino 

fundamental, perfazendo consequentemente um total de 16 alunos amostrados. Com relação a 

faixa etária dos alunos amostrados, as idades variaram de 13 a 17 anos. Para análise dos 

desenhos foram adotados procedimentos propostos por Kozel (2001) citado por Oliveira 

(2006), que tem como parâmetro à interpretação quanto à forma de representação dos 
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elementos na imagem, sendo uma distribuição quanto à classificação de ícones (pela 

representação da paisagem natural, construída, vivida, elementos humanos e móveis), as 

letras, (palavras complementando as representações gráficas). Podendo ainda aparecer outras 

formas de representação que serão analisados de acordo com a temática desenvolvida.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Mapas Mentais em suas formas de representação através de elementos da imagem  
 
(A) ÍCONES E LETRAS 
 

 
(B) IMAGEM EM QUADRO 



10 
 

 
(C) IMAGEM EM PERSPECTIVA 
 

 
 

(D) INCIDÊNCIA DE ELEMENTOS MÓVEIS 
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(E) INCIDÊNCIA DE ELEMENTOS HUMANOS 
 

 
 
(F) OUTROS ASPECTOS: 
      

 
 

  Os desenhos acima mostram as diversas percepções ambientais, observadas pelos 

alunos em seu trajeto casa-escola, que apontam alguns aspectos negativos e positivos.  
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  Em todos os mapas mentais recolhidos havia a presença de árvores, alguns de 

pássaros, outros de plantas. Alguns desenhos observados demonstravam um ambiente bem 

harmônico com um sol personificado, que coincidiram com os analisados por Silva & Salgado 

em sua pesquisa, onde eles classificaram esse tipo de desenho como romântico. Outros 

desenhos mostravam ruas bem estruturadas, asfaltadas. Além de pessoas que estavam 

recolhendo lixo para a reciclagem, mostrando assim uma grande questão social e econômica 

das cidades, que em contrapartida beneficia o meio ambiente. 

  A presença da poluição do ar, promovida pelos carros é demonstrada nos desenhos. 

Outros alunos também revelaram o conhecimento sobre a poluição da água, com desenhos de 

mar e rio poluídos. 

  Alguns desenhos mostram um grande problema social, o lixo. Muitas vezes, ele  

aparece nos desenhos devidamente fechado e pronto para a coleta. Porém, em outros ele 

aparece jogado em uma área de lazer muito representada nas imagens, a praça, que por sua 

vez possui uma área de lazer com campo de futebol, onde crianças e jovem praticam esportes.  

  Ademais, o esgoto a céu aberto  também é inserido nos desenhos pelos alunos, 

revelando assim que em seu trajeto casa-escola, alguns alunos se deparam com esse grave 

problema de saneamento básico.  

 Em seu trabalho Novais & Neto (2007) também perceberam vários aspectos dos 

alunos em relação ao lixo, esgotos a céu aberto, a poluição. Percebendo assim, que os  alunos 

estavam cientes das consequências oriundas desses problemas nas suas vidas. 

 Na análise dos desenhos foram pontuados os aspectos positivos e negativos que os 

alunos perceberam no meio ambiente, tendo sido demonstrados 8 aspectos positivos e 3 

negativos (Quadro 1). 

 

ASPECTOS OBSERVADOS PELOS ALUNOS EM SEU TRAJETO CASA-
ESCOLA 

ASPECTOS POSITIVOS NÚMERO DE DESENHOS 
Presença de árvores 16 
Plantas 4 
Pássaros 9 
Sol 7 
Frutas 1 
Lixo em local adequado para a coleta 8 
Ruas asfaltadas 9 
Catadores de lixo 1 

ASPECTOS NEGATIVOS - 
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Poluição   3  
Esgoto a céu aberto  2 
Lixo em local indevido 5 

 Quadro 1 – aspectos positivos e negativos na percepção dos alunos. 

  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A percepção ambiental dos alunos em seu trajeto casa-escola, demonstrada através dos 

desenhos mostrou uma percepção considerável, em relação a alguns problemas sociais que 

afligem a sociedade e consequentemente o meio ambiente, como a poluição.  

 O grande fator demonstrado nos desenhos como poluidor foi às fumaças dos carros, 

porém poucos foram os desenhos em que se demonstrou esse fator. Alguns alunos até que 

desenharam automóveis, ônibus, caminhões, mas a fumaça de carros não foi destacada neles.

 A falta de saneamento básico e o lixo acumulado em locais indevidos foram outros 

aspectos mostrados pelos alunos nos desenhos, revelando assim que alguns alunos convivem 

indiretamente com esse problema. 

 Porém, em sua grande maioria os desenhos demonstram ambientes bem positivos em 

relação a aspectos econômicos, onde o aspecto ambiental é limitado apenas a algumas árvores 

que são observadas pelos alunos em trajeto para a escola. 

 Diante disso, temos uma importante instituição onde esses alunos convivem 

diariamente: a escola. O ambiente escolar é indispensável para a formação do indivíduo. E 

desta forma deve contribuir para o esclarecimento e conscientização de modo a promover o 

declínio de práticas que prejudicam o meio ambiente. 

 Desta forma, é fundamental que o professor como mediador do conhecimento dentro 

da sala de aula, busque meios para que os alunos aprendam dentro da escola, a importância de 

pequenos gestos para o equilíbrio ambiental, através de pequenas atitudes, como: não jogar o 

lixo nas ruas, promover a reciclagem, evitar o desperdício de água, de energia, etc. 
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 Com isso, eles passarão a conhecer os prejuízos ambientais resultantes de suas práticas 

e no futuro serão cidadãos conscientes do seu papel na preservação e conservação do meio 

ambiente.  
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