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Resumo 

 O objetivo principal da pesquisa foi analisar nas aulas de ciências a valorização dos saberes 
ambientais dos alunos do ensino fundamental da escola Dep. Jaime Araújo localizada no 
bairro Soledade. O público alvo foi constituído de alunos e professores das séries iniciais, 
como também da comunidade do entorno da escola pesquisada. O método de pesquisa foi 
constituído de questionários fechados com quinze alunos e quatro professores, também 
entrevistas semi-estruturadas com quatro componentes da comunidade do entorno da escola. 
Enfim, os resultados obtidos ressaltam que os saberes ambientais precisam ser valorizados nas 
aulas de ciências. Pensar e dialogar sobre o meio ambiente na escola traz para as aulas de 
ciências um novo patamar para se reconstruir a realidade, uma (re)leitura social do mundo. 

Palavras-chave: Saber Ambiental; Ensino de Ciências; Escola. 

 

Summary 

The main objective of the research was to analyze in science classes for recovery of the 
environmental knowledge of primary school pupils of the school Rep. Jaime Araujo Soledade 
located in the neighborhood. The audience consisted of students and teachers in early grades, 
but also the community around the school studied. The research method consisted of 
questionnaires with fifteen students and four teachers, also semi-structured interviews with all 
four components of the community around the school. Finally, the results obtained show that 
the environmental knowledge must be valued in science classes. Thinking and talking about 
the environment at school brings science classes a new level to reconstruct reality, a (re) 
reading of the social world. 

Key - words: Environmental Knowledge, Science Education; School. 
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Introdução 

 

A relevância deste artigo advém do interesse em refletir sobre as questões ambientais 

inseridas no ensino de ciências. Buscou-se contribuir para identificar a influência dos 

conhecimentos advindos das práticas de vida escolar e extra-escolar dos alunos. Os saberes 

permeados de subjetividade advindos da própria comunidade e sua relação com a escola 

motiva a entender como os elementos sócios educacionais são significativos para a 

valorização dos saberes em que os alunos são influenciados diretamente e indiretamente, ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem. Também, o cotidiano sócio- educativo 

compreendido como relação do sujeito com o seu ambiente, se constituí como ferramenta 

indispensável para a construção do conhecimento, “se a relação com o saber é uma relação 

social, é porque os homens nascem em um mundo estruturado por relações sociais que são 

também relações de saber” (CHARLOT, 2000, p.85). 

A função da escola é de preparar, desenvolver e construir novos conhecimentos diante 

da pratica passada, presente e futura. Desta forma, suas ações devem estar baseadas em 

princípios que possibilite ao aluno reconhecer a diversidade ambiental e cultural de sua 

comunidade ou de um povo. Os estudos de Vygotsky (1991) e seus seguidores trouxeram 

grandes conquistas sobre a aquisição da linguagem como fator histórico e social, a 

importância da interação social e da informação lingüística para a construção do 

conhecimento.  

O Ensino de Ciências está intimamente interligado à aprendizagem sócio educativa do 

aluno. Entendemos que a Escola enquanto instituição social é responsável pela formação 

intelectual, social e afetiva do aluno, preparando-o para o exercício consciente no presente e 

no futuro enquanto cidadão, focalizando as relações e interação ambiente x homem. Discutir 

sobre o meio ambiente nas aulas de ciências faz-se necessário no sentido de avaliar a 

importância de apresentar novos parâmetros, idéias e conceitos advindos da experiência 

individual do sujeito, também para que possam valorizar os conhecimentos dos alunos que 

não são advindos de sua formação escolar, mas aqueles provenientes de sua relação com o 

ambiente, com o seu saber vivencial, e assim, perceber os direcionamentos de 

comportamentos sociais, valores, atitudes e ações de cada sujeito que convive numa 

comunidade. 
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Nesse sentido, nos parece ser extremamente significativo a investigação acerca da 

valorização dos saberes em ciências com os quais as crianças chegam à escola, conhecer 

como os conhecimentos são socialmente produzidos e assim apreendidos pelas crianças.  

Refletir sobre o meio ambiente na escola traz para a educação formal (ensino em 

instituições públicas), um novo olhar da realidade, uma (re) leitura social do sujeito.  Entende-

se que o processo educativo ambiental é gradativo e não comporta soluções imediatas, pois a 

sociedade se encontra numa problemática ambiental. Essa perspectiva abrange todas as 

esferas que compreende o homem e o meio ambiente, as (inter) relações que ocorrem dentro 

de um processo social de desenvolvimento educacional. 

Pensar na natureza dentro do espaço escolar é refletir sobre ela como elemento de 

reciprocidade inserida em todas as áreas de conhecimento. Segundo Diegues (1996), a 

separação entre o homem e a natureza ao extremo, leva-nos a perceber a natureza como algo 

que não tem valor em si, mas se constitui numa reserva de recursos naturais que estão ao 

dispor do homem, o que leva a concepção tecnológica para qual o mundo natural deve servir 

as necessidades do homem. Compreende-se a escola e o seu entorno onde está localizada 

como sendo o habitat, e principalmente o lugar da construção dos saberes dos alunos, e é o 

lugar habitado de significados por experienciais subjetivas, lugar de vivências construídas de 

matéria viva (LEFF, 2001). 

A Construção da Pesquisa: o Espaço e os Sujeitos  

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no bairro Soledade. A 

escola escolhida foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Jaime Araújo 

situada na Avenida Carlos Marques, n° 499. Esta atende à comunidade da região e bairros 

circunvizinhos, tais como: Loteamento Rosa do Sol, Jardim Bahia, e Santos Dumont. São 

oferecidos ao alunado os cursos de Ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), atendendo aos três turnos. Durante o turno diurno, a escola atende o ensino 

fundamental. Durante a noite, a escola se dedica à educação de jovens e adultos. 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar nas aulas de ciências a valorização dos 

saberes ambientais dos alunos do ensino fundamental na escola Deputado Jaime Araújo. A 

hipótese levantada foi a respeito da valorização do saber ambiental dos alunos que se 

desenvolve a partir de vivências escolares e extra-escolares e se estes saberes são resgatados 

nas aulas de ciências, através de práticas de educação ambiental.  
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A procura de uma metodologia para buscar e desvendar como estão sendo valorizados 

os saberes pertinentes à questão ambiental, oriundos das experiências de vida, na realidade 

escolar leva a utilização de procedimentos de pesquisa lógica e objetiva (BRANDÃO, 1984), 

que visem à obtenção de dados sistematizados.  

Utilizou-se o uso de questionários como método de pesquisa. De acordo com Marconi e 

Lakatos (1982, p.18), “os questionários tratam de buscar descobertas significativas, que não 

devem ter juízo de valor, mas deixar que os dados e a lógica levem a solução real, 

verdadeira”. Foi utilizado para tal um questionário aberto a partir dos quais foram feitas 

análises das respostas expressas pelos sujeitos da pesquisa: os alunos e professores. 

Entrevistas semi-estruturadas com a comunidade também foram utilizadas. A abordagem 

metodológica que estrutura o artigo está norteada pelos aspectos de organização quantitativa 

dos dados e em outros momentos da análise e discussão destes. 

A princípio, foi realizada uma revisão de literatura pertinente ao Ensino de Ciências e à 

Educação Ambiental e outros aspectos pertinentes ao tema, para aprofundamento teórico da 

pesquisa. Neste enfoque, em um segundo momento da pesquisa realizou-se observações do 

cotidiano sócio-educativo, no intuito de ter uma maior aproximação, conhecer a realidade a 

ser averiguada. Logo em seguida, os questionários foram adotados para destrinchar aspectos 

do ensino- aprendizagem, em dias e horários agendados pelas professoras e sempre em 

horários diferentes da aula. Essa etapa foi realizada na escola. Contudo, a observação se 

tornou imprescindível para perceber como é feita a leitura da realidade local pelos alunos e 

professores, e como eles o relacionam com sua bagagem de conhecimento social no decorrer 

de sua vivência escolar. 

Foram realizadas as entrevistas com roteiros semi-estruturados junto à amostra da 

comunidade. Foram registradas anotações para coletar dados que foram percebidos pela 

pesquisadora. Realizou-se cinco entrevistas com a comunidade próxima da escola pesquisada. 

Esses atores entrevistados não são necessariamente os pais dos alunos pesquisados. Eles 

foram escolhidos por terem filhos que estudam no ensino fundamental da escola EMEF. Dep. 

Jaime Araújo. Sendo três do sexo feminino e com idade acima de 41 anos e dois do sexo 

masculino e com idade inferior a 35 anos. As entrevistas foram estruturadas de modo flexível, 

com roteiros semi-estruturados, horários e datas agendadas junto à comunidade. A escolha por 

realizar um roteiro semi-estruturado foi no sentido de proporcionar flexibilidade das 

respostas, aproximando-se do cotidiano os eventos mais significativos. 
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A apresentação dos resultados obtidos será feita em duas etapas, à primeira descrevendo 

o percentual obtido pelas respostas dadas às questões, e a segunda analisando, procurando 

compreender o que estava contido no discurso. 

A valorização dos saberes ambientais dos alunos no Espaço Escolar 

Compreende-se que 90% dos alunos estão entre a faixa etária de 10 a 12 anos, e que 

todos são residentes do bairro Soledade, município de Aracaju-Sergipe. A pesquisa totalizou 

um percentual de 15 alunos que estavam no terceiro ano do ensino fundamental, todos 

estudando no turno da manhã. 63% destes do sexo feminino. 

Através da análise dos questionários observa-se que 70% dos alunos percebem a 

importância do meio ambiente para a sua vida (Figura 1). Estes alunos retratam seus saberes 

relacionando com aspectos do seu cotidiano, com o lugar onde nasceram, cresceram e 

convivem até os dias de hoje. Compreende-se que a relação com o saber é uma relação social 

estruturada por relações sociais, de forma a entender o sujeito como protagonista da 

construção do conhecimento (CHARLOT, 2000). 

 

Figura 1. Avaliação dos alunos da 3ª série da escola EMEF. Dep. Jaime Araújo quanto à 

importância do meio ambiente. (N = 15)  

Compreende-se que 60% dos alunos consideram que é muito interessante discutir sobre 

o meio ambiente na escola (Figura 2). O aluno acredita que vai aprendendo com tudo que está 

vivenciando, pelas sensações, pelo somatório de todas as vivências, por intermédio dos 

professores, pelos meios de comunicação, de livros, daquilo que vê, percebe e capta. 
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Os saberes ambientais que os alunos trazem em sua bagagem de vida, são importantes 

aliados para a construção de significados e dos valores intersubjetivos no cotidiano sócio 

educativo. Entende-se que há uma relação com o conhecimento que eles trazem do ambiente 

externo e a sua reconstrução na escola. 

 

60%

13%

27%

Muito Interessante

Pouco Interessante

Interessante

 

Figura 2. Avaliação dos alunos da 3ª série da escola EMEF. Dep. Jaime Araújo quanto 

ao interesse em discutir sobre o meio ambiente no espaço escolar. (N = 15)  

 

A grande maioria dos alunos cerca de 80% atribuíram aos pais importantes 

ensinamentos para se preservar o meio ambiente (Figura 3). Essa menção à família implica 

uma consideração ativa, persistente e cuidadosa dos ensinamentos que se acredita ou se 

pratica. Estes conhecimentos informais inserem-se em conversas sobre as plantas medicinais, 

estórias, lendas, superstições da região, oportunizando o resgate de seus saberes ambientais e 

de suas experiências de vida. Estes saberes correspondem à vida social local inserida na 

temática ambiental, no qual os assuntos pertinentes à comunidade e à qualidade de vida são 

discutidos em termos de valorização de saberes. 
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Figura 3. Avaliação dos alunos da 3ª série da escola EMEF. Dep. Jaime Araújo quanto 

aos ensinamentos de preservação do meio ambiente. (N = 15)  

Influência dos Saberes Ambientais na prática pedagógica do Professor 

Trazendo para análise o olhar do professor para discutir a relação entre saber ambiental 

e prática pedagógica, averiguou-se que esta relação configura-se nos exemplos das práticas de 

vida, que se incorporam no cotidiano sócio-educativo dos professores pesquisados, o que eles 

aprenderam durante a sua trajetória de vida pessoal e profissional. 

Aplicaram-se questionários com três professores do sexo feminino e um do sexo 

masculino (Tabela 1). Nota-se que todos os professores trabalham com aspectos ambientais 

da região em sala de aula, e que somente um assume como dificuldades em trabalhar em suas 

aulas com um conhecimento objetivo sobre o meio ambiente da região. Por isso, a pertinência 

de uma reflexão e de um questionamento sobre as práticas escolares dos professores.  

Série do Ensino 

Fundamental 

Abordagem do 

tema em sala de 

aula 

Valorização 

dos saberes 

Saberes 

oriundos da 

comunidade 

Dificuldades 

encontradas 

Primeiro Ano Sim Sim Sim Não 

Segundo Ano Sim Sim Sim Não 

Terceiro Ano Não Sim Sim Não 

Quarto Ano Não Não Sim Sim 

Tabela 1. Avaliação dos Professores da 1ª a 4ª série da escola EMEF. Dep. Jaime Araújo 

quanto ao saber ambiental e a prática pedagógica (N = 4) 
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Uma professora trouxe elementos de suas aulas, referia-se que no início de sua carreira 

no magistério, mantinha o hábito de abordar esses saberes em sala de aula, mas com o passar 

dos anos, os alunos perdiam o interesse em conhecer aspectos históricos da região, daí ela 

desmotivou-se e a aula deixou de ser prazerosa, para ser uma rotina, uma obrigação a ser 

cumprida. 

Constata-se que três professores consideraram interessante valorizar os saberes 

ambientais dos alunos nas aulas de ciências. Os relatos desses professores trazem as 

experiências de vida como forma de relacionar-se com o ambiente. Os professores referem-se 

ao meio ambiente de forma a relacionar com os hábitos de higiene, ambiente limpo e com os 

problemas da coleta de lixo e os dejetos que são encontrados no canal próximo da escola, e 

nas ruas. 

Os professores afirmaram que o respeito com o meio ambiente vem de casa e que o 

aluno leva para a escola. De acordo com Gomes (2004) e Veiga (2006) a prática pedagógica 

não deve esquecer a realidade concreta da escola e os determinantes sociais que a circundam. 

Teoria e prática não existem isoladas, uma não existe sem a outra, mas encontram-se em 

indissolúvel unidade. 

Três professores consideraram que em sua prática pedagógica procuram encontrar meios 

para trabalhar os problemas ambientais, de modo que informem aos seus alunos o que está 

acontecendo. Por isso, educação ambiental não pode estar desvinculada dos aspectos sociais. 

A saber, na pedagogia de Freire (1983) a vivência do indivíduo dentro de um grupo social é o 

centro desencadeador de uma prática pedagógica comprometida com a transformação social. 

O professor, nesta perspectiva educativa, não é o “dono do saber”, mas constrói junto com os 

alunos o conhecimento científico pautado no diálogo. Assim, o papel do professor é o de 

mediador, facilitador, que interage com os alunos por meio da linguagem num processo 

dialógico, numa intervenção com vista a uma conquista de um espaço mais democrático, onde 

a atividade docente parte do saber de pura experiência para sua superação e conhecimento do 

saber socialmente elaborado. 

Como coloca Ferreiro (2003) nenhuma prática pedagógica é neutra. Todavia estão 

apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa 

aprendizagem. Esse modelo de reprodução no qual as práticas ditas hoje de “normais” tem 

menosprezado sobremaneira o processo imaginativo, criativo e crítico dos alunos, limita 

possibilidades de experiências, faz com que eles reproduzam os conhecimentos impostos pela 
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escola e pela sociedade capitalista. Assim, o ensino de ciências reclama por uma nova 

abordagem de conhecimentos para que estudantes e professores possam construir novas bases 

de produção da ciência. 

Instigando o olhar de pesquisadora, como educadora, professora das séries iniciais, 

durante a pesquisa eram constantes as situações conflituosas entre professor e aluno, a 

exemplo o desestímulo dos alunos com a leitura e escrita e os problemas de sala de aula 

referentes à falta de significado em alguns conteúdos ministrados no ensino de ciências. No 

entanto, os professores relataram que o desestímulo em ser professor e estar em sala de aula, 

estimula a uma postura educativa tradicional, e como conseqüência dessa postura as aulas são 

desprovidas da integração dos aspectos sócios-educacionais. 

Reflexos das Representações da Comunidade 

Redirecionando a análise para a amostra da comunidade, percebe-se que os reflexos da 

comunidade sobre o meio ambiente tendem a retratar os seus saberes ambientais relacionando, 

paralelamente com aspectos do seu dia-a-dia, suas experiências de vida, com aspectos 

culturais da região, reduzindo à dimensão ambiental a vida doméstica, minimizando toda a 

amplitude do saber ambiental a maneira de viver local. Assim “os modos de vida humanos 

individuais e coletivos evoluem no sentido de uma progressiva deterioração” (GUATTARI, 

2001, p. 7). Contudo, os ensinamentos sobre a preservação ambiental foram postos de 

maneira a referenciar o próprio bairro: o saneamento básico, a coleta de lixo, os dejetos que 

são encontrados nas margens da maré, e nas estradas próxima da região. 

“O que falo pra eles é a questão de não jogar o lixo na rua, a questão da 
higiene no quintal, não jogar lixo na maré” (sic) – Dona do Lar, 37 anos.  

A reconfiguração dos saberes ambientais da comunidade sobre os pontos de 

particularidade do ser coletivo num território define-se pelas relações de identidade com o 

lugar onde vivem, penetrando nas “identidades coletivas que se constituem sempre a partir da 

diversidade cultural e da diferença, mobilizando os atores sociais para a construção de 

estratégias alternativas de reapropriação da natureza” (LEFF, 2006. p.213), onde seus saberes 

são construídos e relacionam-se com os modos de vida da região onde moram. 

 “Eu não tenho o hábito de fazer chá, quando estou doente ou alguém daqui 
de casa, eu vou a farmácia comprar remédio” (sic) – Pedreiro, 26 anos. 

“Gostaria de ter quintal pra plantar, gosto de plantas que fazem remédio, 
aqui só tenho erva cidreira e capim santo” (sic) – Lavadeira, 41 anos. 
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Nota-se que os conhecimentos informais, oriundos do cotidiano e das trajetórias de vida, 

moldam a história do ambiente, no sentido do “reconhecimento da função de suporte da 

natureza” (LEFF, 2001p. 15). Todavia, é de fundamental importância reconhecer esses 

conhecimentos populares (uso de plantas medicinais, rezas, superstições das mais antigas, 

entre outros). 

Outro aspecto revelou-se no decorrer das observações e entrevistas, foi quanto à 

preservação do ambiente local que se fortalece a partir de vivências múltiplas. Segundo 

Ignacy Sachs (2006, p 73) “(...) a dimensão da conservação dos recursos naturais em nome da 

solidariedade diacrônica com as gerações futuras” integra a visão de conservação do meio 

ambiente. 

 Algumas indicações a falta de conhecimento da população quanto à utilização da 

natureza no dia-a-dia como matéria prima foram destacadas. As diversas maneiras em 

diagnosticar os problemas referentes aos recursos naturais foram ressaltadas em forma de 

expressão de tensões na capacidade da população usufruir de seus patrimônios naturais, 

submetendo a natureza a “um recurso argumentativo a que atores sociais recorrem 

discursivamente através de estratégias de localização conceitual nas condições específicas da 

luta social por mudança ambiental” (ACSELRAD, 2004, p.19). O desenvolvimento simbólico 

do processo de percepção e compreensão do ambiente local legitimou-se em meios de 

conservação da natureza, de forma social e ecológica.  

“A falta de água é um dos grandes problemas do bairro. O rio que enche a 
maré, é que serve a população nesses dias, serve pra tomar água, lavagem 
de roupa, tanto banho de animais e pessoas utilizam. O certo é utilizar filtro, 
cloro. Por que a água é muito suja e não jogar lixo para não poluir ainda 
mais” (sic.) – Pintor, 35 anos. 

 

Quanto aos problemas ambientais do Bairro, realçou-se à importância de aprender com 

o próximo a resolver as situações problemas e o significado positivo de resolver as situações 

conflituosas num processo dialógico, compreende-se que “o aprendizado social é dito a 

envolver a resolução interna de conflito através da prática bem-sucedida da ação 

comunicativa” (HANNIGAN, 2006, p. 208). Desta forma, o cotidiano da comunidade é 

marcado pela interação dos conhecimentos informais como enriquecimento do saber 

ambiental, através de conversas informais sobre a poluição dos rios e marés, o lixo a céu 

aberto e a degradação ambiental.  
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Considerações Finais 

Conclui-se que os sujeitos da pesquisa possuem conhecimentos pertinentes à 

preservação da natureza, um conhecimento apenas informativo, de alerta sobre os problemas 

ambientais. Estes são conhecimentos pouco trabalhados na escola, passam despercebidos no 

cotidiano escolar. A escola entra nesse contexto como função formadora de sujeitos, mas as 

práticas dos professores entrevistados são superficiais e referenciam a educação ambiental 

apenas na perspectiva de perceber o contexto social que norteia o indivíduo no seu ambiente. 

Os conhecimentos, os saberes ambientais apresentados pelos professores e alunos 

pesquisados ficam numa esfera popular das práticas sócio educativas. Nesta visão, o professor 

apenas reconhece a importância de se trabalhar os conteúdos referentes à questão ambiental 

nas aulas de ciências. Contudo, o professor não tem consciência do sentido social em que suas 

atividades didáticas estão inseridas, tornando-se alheio ao processo de ensino-aprendizagem 

numa perspectiva sócio-política da educação, assumindo uma postura técnica, mecanizada e 

executora de uma visão de mundo, de uma postura educativa tradicional, favorecida pelos 

problemas pedagógicos (falta de material didático, alunos de uma mesma turma em níveis 

diferentes de aprendizagem, e falta de uma infra-estrutura adequada). Reintegrando o 

enfraquecimento das singularidades da região (a pesca, a lavagem de roupa no rio) diferenças 

que compõem o saber ambiental nas práticas de vida da comunidade. 

Esta relação entre a escola e cotidiano sócio educativo é percebida com pouca interação, 

a amostra de professores demonstra que as dificuldades em sala de aula impedem de abordar 

um pouco mais sobre a região onde trabalham e ficam restritos as atividades dos livros (de 

matéria de português e matemática), por que os alunos sentem mais dificuldades. No entanto, 

não podemos generalizar há professores que não assumem esta posição tradicional dentro da 

escola. 

A pesquisa buscou contribuir para ampliar os instrumentos teóricos sobre a valorização 

e inserção da educação ambiental nas aulas de ciências. É possível refletir que os saberes 

ambientais estão pouco vinculados ao cotidiano da comunidade, devido à falta de significado 

em alguns conteúdos ministrados no ensino de ciências. Pensar e dialogar sobre o meio 

ambiente na escola traz para as aulas de ciências um novo patamar para se reconstruir a 

realidade, uma (re)leitura social do mundo. 
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