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Resumo:  

Esta pesquisa em educação ambiental propõe uma análise diferente. Não se quer evidenciar os 
danos causados ao meio ambiente; como corriqueiramente é observado  midiaticamente. 
Pretende-se dar enfoque aos hábitos cotidianos da sociedade; e como a carga cultural e as 
atitudes terminam por regular o meio ambiente causando uma não-conservação ambiental. 
Propõe-se também uma reflexão a cerca de como a educação ambiental não tem sido eficiente 
no combate a tais agressões; terminando por assim apenas evidenciar os danos causados, sem 
nenhuma ação educativa construtora de mudança na realidade ambiental. A partir dos alunos 
da educação fundamental e educação superior foi analisado o cotidiano de famílias, e 
desenvolvidas  ações de eficientização. Ou seja, enfocou-se os hábitos como dano ambiental. 
Propor a redução das taxas de consumo e por fim a construção eficaz da educação ambiental. 

Palavras-Chave: Educação; Sociedade e Ambiente. 

 

Abstract:  

This research in environmental education proposes a different analysis. Do not want to 
highlight the damage caused to the environment, as is routinely observed media. It is intended 
to focus on everyday habits of society, and how the cultural attitudes and the end for 
regulating the environment causing a non-conservation. It also proposes a reflection about 
how environmental education has been effective in combating such attacks; ending so just 
highlight the damage caused, without any action manufacturer of educational change in the 
environmental reality. From the students of basic education and higher education was 
considered the routine of families, and developed efficiency improvement actions. That is, is 
focused on the habits and environmental damage. Proposed to reduce the rates of 
consumption and ultimately the construction of effective environmental education. 
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Introdução 

 

             Esta pesquisa surgiu com a disciplina de Educação Ambiental do curso de Pedagogia 

da Faculdade de Ensino Regional Alternativa – FERA, tendo sido aplicado por alunos, em 

equipe, em escola pública e particular, da cidade de Arapiraca/AL. A mesma se propôs a fazer 

uma abordagem social dos impactos ambientais e propunha ruptura com a cultura de 

quantificar danos causados ao meio ambiente.  

             Acredita-se que a forma como os trabalhos de educação ambiental vêm sendo 

conduzidos não tem atingido níveis de sucesso satisfatórios. Dessa forma, Pretendeu-se 

analisar os impactos ambientais não a partir de análises quantitativas ou verificações de níveis 

de degradação, mas enfocar os impactos ambientais a partir de uma sucessão lógica de 

hábitos; tendo o homem, agente social, com hábitos imprudentes que agride socialmente a 

natureza.  

             A partir da escola, pedagogicamente, reforça-se hábitos e costumes que culminarão 

por educar ambientalmente de forma efetiva, muito além do jargão “jogue lixo no lixo”, mas 

sob uma ótica de educação que proporcione o estímulo a uma cultura da preservação, desde os 

hábitos mais simples como tomar água, escovar os dentes e tomar banho, até a visualização de 

um sistema socioambiental complexo que culmina na visualização do dano; como fim, e não 

como engrenagem e motivação para campanhas de educação ambiental insipiente. Além de 

educar, efetivamente, para a preservação do meio ambiente, pretendeu-se evidenciar o ser 

social como principal agente regulador ambiental, sobretudo a partir dos vários níveis de 

educação social e cultura cotidianas. 

 

Revisão bibliográfica  

 

Partindo da proposta de Aloísio Ruscheinski (2002), no seu Livro Educação 
Ambiental: Abordagens Múltiplas, buscou-se abordar uma forma mais eficaz de educar para a 
preservação ambiental. Partiu-se então da análise dos hábitos do dia a dia para propor 
mudanças nas atitudes cotidianas e visualizar melhorias na forma de como os seres humanos 
percebem os danos que causam ao meio ambiente. 

O documento final da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, diz em um dos seus parágrafos, afirma que a educação ambiental deve 
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tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, 
em um contexto social e histórico (...) CNUMAD,1997 

 Desta forma pretendeu-se trabalhar com o homem social, responsável direto pela 
degradação ambiental do planeta. Mais que isso, procurou-se conscientizar a partir dos 
hábitos diários, visualizando assim a construção do planeta a partir do dia-a-dia. A partir da 
evolução social. Trabalhou-se com o recorte do homem  social; aquele que faz através da 
construção das relações afetivas a moldagem do meio natural. Para entender a dimensão da 
preservação ambiental, é preciso estar apoiado em relações sólidas, humanas e calcado na boa 
ética. Ter a consciência do cuidado com o planeta através do ecomunitarismo, o respeito ao 
diferente e a noção de justiça social. 

 

Material e método 

 

              Foi analisado o perfil da turma do segundo ano fundamental, de uma escola privada, 

a saber: Escola de Ensino Fundamental e Médio Alternativa no Município de Arapiraca e de 

uma Escola Municipal João XXIII, também em Arapiraca, durante o mês de março de 2010. 

A escola pública foi escolhida aleatoriamente e a particular por integrar, juntamente com a 

faculdade, o grupo Alternativa. 

             Após reuniões e orientações sobre a atuação dos alunos/docentes, foram visualizadas 

as características das crianças e suas interações com o meio ambiente e sociedade em que 

vivem. Partiu-se assim para a aplicação de questionários subjetivos com a finalidade de 

identificar qual a percepção que elas possuíam sobre o tema Educação Ambiental.  

             Como de praxe, o resultado demonstrou que o termo educação ambiental, remete 

culturalmente a danos e impactos ambientais, tidos como fim. Ou seja, não se analisa a causa, 

mas são evidenciadas, sobretudo as consequências causadas à natureza, guardando as devidas 

proporções a idade dos alunos pesquisados. Foram revelados, portanto os maus hábitos e a 

falta de cuidado com o meio natural.  

             Após a análise do material aplicado aos alunos, foram encaminhados questionários 

similares as suas famílias, com a finalidade de comprovar se a cultura de atrelar a educação 

ambiental aos impactos e não a maus hábitos cotidianos propriamente ditos se confirmariam. 

 Recolhidos os questionários, devidamente preenchidos, foi realizado um 

levantamento criterioso a fim de cruzar as informações e assim aplicar atividades que levasse 

pais e alunos a hábitos diferentes para que, num determinado espaço de tempo, fosse 
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quantificado e visualizado como os hábitos diários contribuiriam verdadeiramente para 

provocar os tão midiatizados impactos, visualizados como danos ambientais. 

Então, partindo desta análise, foi desenvolvido nas escolas atividades praticas e 

recreativas que focassem modificar antigas atitudes que, por força do dia-a-dia, acabariam 

virando hábitos. Grande parte das atividades pretendia que os próprios alunos fizessem com 

que seus pais, em suas casas, modificassem hábitos de má gestão dos recursos hídricos e 

energéticos, bem como deflagrar guerra ao uso de descartáveis.  

Uma das atividades consistia em fazer com que as faturas de energia elétrica e água da 

residência fossem reduzidas. Ressalta-se a garra com que as crianças assumiram as tarefas 

como obrigação, sobretudo no que tange a conscientizar sem focar os danos, mas os hábitos.  

Foram montadas fichas de acompanhamento, onde os resultados obtidos com os 

alunos e seus familiares eram anotados, analisados e, caso necessário, novas atividades eram 

aplicadas. 

Todo o processo foi acompanhado pela coordenação das escolas, em conjunto com os 

professores titulares das salas envolvidas, integrando mais uma forma de avaliar as atividades 

realizadas. 

 

Resultados 

A princípio alguns pais puderam perceber que mais importante que ensinar a seus 
filhos a reconhecer um rio de água poluída, era de suma importância que os filhos/alunos, 
pudessem efetivamente fazer a diferença com suas atitudes diárias, com seus hábitos 
conscientes, contribuindo de fato para o equilíbrio dos recursos naturais. Entender que cada 
regra social está diretamente atrelada ao cuidado/descuidado com o meio natural em que 
vivemos e visualizar o meio ambiente como uma rede de ações e interações do homem no 
espaço. 

A cada intervalo de cinco dias fichas de acompanhamento eram atualizadas e já se 

tornava perceptível algumas mudanças simples que fariam a diferença no decorrer do período 

avaliativo. Ao final do período de trinta dias foi montado e verificado, através de entrevistas 

orais, quais atitudes e hábitos tinham sido substituídos e o que cada um representava como 

parte de um processo de educar para prevenir.  
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No processo de avaliação, através das entrevistas orais, os pais se deram conta de quão 

grande pode ser a contribuição de suas famílias na luta para preservar o meio ambiente. Na 

grande maioria dos casos a ideia de educação ambiental como fim, remediando os males, foi 

desmistificada e o complexo emaranhado das relações socioambientais pode ser mais bem 

trabalhado e visualizado, nas ideias de racionamento, de coletividade, de altruísmo de cada 

indivíduo em relação ao mundo em que vive.   

 

Conclusões 

 

             Gratificante foi saber que após todo o trabalho, setenta por cento das crianças e pais 

modificaram seus hábitos diários, que as tarifas de água e energia foram reduzidas, 

evidenciando uma contribuição direta para a preservação dos recursos ambientais.  

 Mais que a racionalização dos recursos, é importante destacar a mudança no nível de 

percepção dos pais e mães de família. Antes, apenas se viam na obrigação de alertar seus 

filhos sobre os impactos e danos ao meio. Hoje, podem efetivamente construir, a partir de 

seus lares, a diferença; a preservação e, sobretudo o futuro de seus descendentes. 

 A pesquisa continua a ser desenvolvida com novas turmas e alunos; percebe-se que os 

resultados são sempre muito semelhantes. 

 Concluindo-se, pois que o ser social como agente de preservação ambiental é 

determinante para o equilíbrio de nossas reservas naturais bem como é elemento regulador 

primordial para o equilíbrio do planeta. 
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