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Resumo:

Este estudo apresenta uma discussão acerca do 
papel do professor de geografia como mediador 
do processo de ensino-aprendizagem. Como 
objeto central, utilizamos a educação ambiental 
como possibilidade de inserção de novas práticas 
educativas no cotidiano escolar. Neste sentido, 
apresentamos a pedagogia de projetos enquanto 
uma forma diferenciada de trabalhar os conteúdos 
transversais de forma crítica e analítica, uma 
vez que se torna de fundamental importância 
questionar os modelos atuais de formação 
adotados nas escolas. Nossa perspectiva parte 
da inserção de temas ações participativas 
desenvolvidas no ambiente escolar buscando 
dinamizar e aprofundar a formação de maneira 
que a interdisciplinaridade seja um contraponto 
a organização fragmentada do conhecimento. 
Com base nas discussões realizadas, definimos 
algumas competências necessárias à formação do 
professor de geografia num contexto da educação 
ambiental integradora e realista.
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ENVIRONMENTAL EDUCATION AND 
INTERDISCIPLINARITY IN THE 
CONTEXT OF TEACHER TRAINING IN 
GEOGRAPHY

Abstract:

This study presents a discussion about the role 
of the geography teacher as mediator of the 
teaching-learning process. As a central object, we 
use environmental education as a possibility of 
insertion of new educational practices in school 
every day. In this sense, we present the pedagogy 
of projects as a differentiated way of working 
cross - cutting content in a critical and analytical 
way, since it becomes fundamentally important to 
question the current models of training adopted in 
schools. Our perspective is based on the insertion 
of participatory action themes developed in the 
school setting; aiming to stimulate and intensify 
the formation in such a way that interdisciplinary 
is a counterpoint to the fragmented organization of 
knowledge. Based on the discussions, we defined 
some competences necessary for the formation of 
the geography teacher in a context of integrative 
and realistic environmental education.

Keywords: Environmental education. 
Geography. Teacher training.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL E 
INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL 
CONTEXTO DEL ENTRENAMIENTO 
EN GEOGRAFÍA

Resumen:

Este estudio presenta una discusión acerca del 
papel del profesor de geografía como mediador 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como 
objeto central, utilizamos la educación ambiental 
como posibilidad de inserción de nuevas prácticas 
educativas en el cotidiano escolar. En este sentido, 
presentamos la pedagogía de proyectos como 
una forma diferenciada de trabajar los contenidos 
transversales de forma crítica y analítica, una 
vez que se vuelve de fundamental importancia 
cuestionar los modelos actuales de formación 
adoptados en las escuelas. Nuestra perspectiva 
parte de la inserción de temas participativos 
desarrollados en el ambiente escolar buscando 
dinamizar y profundizar la formación de manera 
que la interdisciplinaridad sea un contrapunto a 
la organización fragmentada del conocimiento. 
Con base en las discusiones realizadas, definimos 
algunas competencias necesarias a la formación 
del profesor de geografía en un contexto de la 
educación ambiental integradora y realista.

Palabras clave: Educación ambiental. Geografía. 
Formación del profesor.

Introdução

O termo interdisciplinaridade desde a Grécia 
Antiga, quando Platão discutia que a filosofia 
deveria representar o saber unitário e a visão 
global do universo já se constituía como um 
amplo campo de questionamentos e acepções que 
caracterizam o próprio conhecimento. Porém, 
com a fragmentação das ciências humanas e 
sociais (Descartes e Galileu) e o surgimento das 
ramificações dos saberes institucionalizados, 
(THIESEN, 2008), somente é a partir da década 
de 60 do século passado, na Europa, que a 
interdisciplinaridade começa a ganhar destaque 
como novo modelo bastante distinto da lógica 
cartesiana que dominava a metodologia escolar 
coincidindo com o momento em que também a 
sociedade começa a despertar para a importância 
de se preservar e conservar o meio ambiente. 

Desde então, muitos pesquisadores vem 
discutindo sobre essa abordagem. Porém, ainda 
não há um consenso entre as distintas áreas do 
saber a respeito de uma conceituação, conforme 
afirma Siepierski (1998, p. 27), “[...] é na 
convivência com especialistas de outras áreas que 
o cientista submete suas teorias, impregnadas de 
particularismos de sua área específica, ao crivo da 
crítica de seus, por assim dizer, primos. Portanto, 
a característica principal da interdisciplinaridade 
é o conflito e não a harmonia”. 

Torna-se importante ressaltar que o conflito 
está associado à construção de pensamentos 
antagônicos, já que a base de muitas ciências está 
pautada na disciplina. Porém, as transformações 
e as preocupações da sociedade mundial faz 
com que haja uma necessidade de um diálogo 
interdisciplinar, em que os saberes específicos se 
aproximem, a fim de compreender tais mudanças 
sociais. 

Um dos principais teóricos do movimento da 
interdisciplinaridade foi Georges Gusdorf. Este 
pesquisador era considerado um humanista 
radical e realizou inúmeras discussões sobre 
o conceito em questão, afirmando que há 
necessidade de articulação entre os domínios das 
ciências humanas, sociais e naturais. Segundo 
Gusdorf (1977) este aspecto é uma exigência 
central epistemológica da ciência ocidental.

Desta forma, neste artigo iremos refletir sobre a 
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formação do professor de Geografia enquanto um 
educador que está preparado para inserir novas 
práticas e temáticas em suas aulas que estimulem 
o alunado a refletir, interagir, criar e assimilar 
novas descobertas e experiências oriundas dos/ 
nos processos de aprendizagem, pois conforme 
aponta Gouvêa (2006, p. 169) sobre a importância 
da educação ambiental no contexto escolar, 
temos a “necessidade de compreender educação 
ambiental como um processo educativo amplo e 
permanente, necessário à formação do cidadão”, 
não somente como componente escolar.

A discussão da interdisciplinaridade no Brasil

No Brasil, a discussão sobre interdisciplinaridade 
inicia-se ao final da década de 1960 e 
exerceu influência nas reformas educacionais 
desenvolvidas no país no período de 1968 a 1971, 
sobretudo, no processo de elaboração da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) Nº 5.692/71. Hilton 
Japiassú (1976) foi responsável por introduzir no 
Brasil, as concepções sobre interdisciplinaridade 
dentro de uma vertente epistemológica, 
decorrentes do Congresso de Nice, na França, 
em 1969. Ao apresentar a interdisciplinaridade 
enquanto uma proposta metodológica, Japiassú 
observa a importância do diálogo entre os sujeitos 
que compõem uma equipe interdisciplinar, 
principalmente, no momento de definição 
da delimitação do problema e comunicação 
dos resultados. Posteriormente, o estudo 
interdisciplinar recebeu a contribuição de Ivani 
Fazenda que defendeu a dissertação de Mestrado 
abordando o tema no ano de 1978. 

A partir dessas contribuições, as discussões sobre 
a temática foram se acentuando e em 1996, com 
a nova LDB Nº 9.394/96 e com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s), a temática 
interdisciplinaridade se intensificou no cenário 
escolar brasileiro. 

Segundo os elementos fundamentais presentes 
nos PCN’s, a interdisciplinaridade “deve partir da 
necessidade sentida pelas escolas, professores e 
alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, 
prever, algo que desafia uma disciplina isolada e 
atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários” 
(BRASIL, 2002, p. 88 - 89). 

Assim sendo, a interdisciplinaridade, entendida 

conforme a abordagem dos PCN’s deve ser 
pensada a partir da convivência harmônica das 
disciplinas que constituem o currículo escolar, 
sem que haja perda das especificidades de cada 
conteúdo, ou seja, mantendo a sua identidade, 
conforme afirma Luck (2003, p. 64), 

Interdisciplinaridade é o processo que 
envolve a integração e engajamento de 
educadores num trabalho em conjunto, 
de interação das disciplinas do currículo 
escolar entre si com a realidade, de modo 
a superar a fragmentação do ensino, 
objetivando a formação integral dos 
alunos, a fim de que possam exercer 
criticamente a cidadania, mediante uma 
visão global de um mundo e serem 
capazes de enfrentar os problemas 
complexos, amplos e globais da realidade 
atual. 

É certo que a prática interdisciplinar se constitui 
em um grande desafio para os modelos escolares 
tradicionais, em que não há um diálogo entre as 
disciplinas. Dentro do modelo interdisciplinar 
cada campo do conhecimento será respeitado e, 
sobretudo, devem ser detectadas as disciplinas 
que permitam estabelecer conexões a partir do 
desenvolvimento de práticas interdisciplinares. 

Klein (2002, p. 124) afirma que, 
Disciplinaridade e Interdisciplinaridade 
não são categorias incontestáveis. Sua 
pretensa clareza é desfigurada pela 
corrente complexidade, heterogeneidade 
e hibridez do conhecimento nos dias de 
hoje. A relação não é uma dicotomia, mas 
uma tensão produtiva em uma dinâmica 
constante de complementaridade, 
fertilidade cruzada, oposição e crítica. 

A interdisciplinaridade e a Educação 
Ambiental

A primeira Conferência das Nações Unidas para o 
meio ambiente e desenvolvimento (1972) marca 
um momento histórico, em que a sociedade 
e profissionais de diversas áreas passam a se 
preocupar e discutir questões referentes ao meio 
ambiente e a sustentabilidade. No entanto, apesar 
da educação ambiental (EA) ter sido oficializada 
na década de 70 do século passado, ainda se 
configura como um processo que precisa ser 
abordado com mais objetividade e eficiência em 
muitos países. 

A EA deve ser entendida como um processo 
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que visa o desenvolvimento de habilidades e 
competências dos cidadãos em relação ao meio. 
De acordo com Dias (2000, p. 523), a educação 
ambiental é “um processo permanente nos quais 
os indivíduos e a comunidade tomam consciência 
do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, 
valores, habilidades, experiências e determinação 
que os tornam aptos a agir e resolver problemas 
ambientais, presentes e futuros”. 

Partindo desse pressuposto, esta é uma dimensão 
que pode ser discutida e trabalhada no cotidiano 
escolar, uma vez que a escola tem uma importante 
função social e de transformação. É certo que 
se torna necessário o desenvolvimento de 
propostas pedagógicas que integrem disciplinas 
distintas através da interdisciplinaridade, a fim 
de formar e educar cidadãos críticos, engajados 
e comprometidos com as questões relacionadas 
ao meio. Carvalho (2004) ressalta que enquanto 
ação educativa, a educação ambiental deve 
ser trabalhada de uma forma que as esferas 
educacional e ambiental dialoguem, tendo como 
foco os problemas gerados pela crise ecológica, 
produzindo reflexões, concepções, métodos e 
experiências, que visem construir novas bases de 
conhecimentos e valores ecológicos às gerações 
atuais e futuras. 

Guimarães (1995, p. 9) corrobora com essa 
opinião ao afirmar que, “a EA apresenta uma 
nova dimensão a ser incorporada ao processo 
educacional, trazendo toda uma recente discussão 
sobre as questões ambientais, e as consequentes 
transformações de conhecimento, valores e 
atitudes diante de uma nova realidade a ser 
construída”. 

Ao considerar a educação enquanto processo, 
percebe-se que a implantação da educação 
ambiental nas escolas torna-se um grande desafio, 
uma vez que potencializa o repensar das relações 
homem – homem e homem-meio. De acordo com 
Luck (2003, p. 31-32), 

o desafio que é apresentado à educação, 
a fim de que contribua para formação de 
pessoas capazes de se defrontarem com 
os problemas do seu ambiente cultural 
e natural, consiste em que se apresente 
como uma ação educativa dinâmica e 
dialética, visando desenvolver entre seus 
participantes a consciência da realidade 
humana e social, da qual a escola 
faz parte mediante uma perspectiva 

globalizadora. 

Para atingir essa perspectiva globalizante, a 
educação precisa ser praticada no contexto da 
interdisciplinaridade. No entanto, como já falamos 
anteriormente, dependendo da metodologia 
adotada pelo sistema escolar, as práticas 
interdisciplinares não são favorecidas. De fato, 
para que os alunos possam construir uma visão 
da globalidade das questões ambientais torna-se 
necessário que cada profissional de ensino atue 
como um agente da interdisciplinaridade, ou 
seja, que cada especialidade encontre um ponto 
comum para trabalhar a totalidade. 

Dias (2003, p. 117) chama a atenção da necessidade 
de integração das disciplinas escolares ao afirmar 
que “precisamos praticar a EA de modo que 
ela possa oferecer uma perspectiva global da 
realidade e não uma perspectiva científica e 
biológica apenas. São importantes os aspectos 
sociais, históricos, geográficos, matemáticos, de 
línguas, da expressão corporal, da filosofia, etc.”. 

Desta forma, a abordagem interdisciplinar pode 
contextualizar uma nova perspectiva de trabalho 
pedagógico no cotidiano escolar, uma vez que 
os professores envolvidos na proposta adquirem 
uma grande importância dentro do processo de 
formação profissional e social. De fato, a inserção 
de novas práticas oferece ao ambiente escolar 
novas dimensões às atividades associadas à sala 
de aula, seja de pesquisa ou aulas reflexivas, 
fazendo com que o alunado adquira uma 
formação mais crítica e consciente, já que será 
desenvolvido um trabalho coletivo em busca de 
soluções para os problemas atuais, assim como, 
para prevenir os problemas futuros gerados pela 
crise ambiental global. 

Por isso, é importante que haja a contribuição 
de várias disciplinas através dos seus conteúdos. 
Reigota (2001, p.36) enfatiza que, 

a Educação Ambiental não deve priorizar 
a transmissão de conceitos específicos 
da biologia ou da geografia. No entanto, 
alguns conceitos básicos, tais como 
ecossistema, hábitat, nicho ecológico, 
fotossíntese, cadeia alimentar, cadeia de 
energia etc., devem ser compreendidos 
pelos alunos, e não decorados e repetidos 
automaticamente por eles. Os conceitos 
acima citados, entre outros, têm como 
função fazer a ligação entre a ciência 
e os problemas ambientais cotidianos. 
Dessa forma, cada disciplina tem sua 
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contribuição a dar nas atividades de 
educação ambiental, envolvendo os 
professores de biologia, português, 
educação artística, história, entre outros. 

Assim, Paredes (2000) afirma que toda boa 
educação é ambiental, uma vez que visa à 
formação de cidadãos globais com visão 
holística da realidade. A realização de atividades 
compartilhadas por diferentes campos de 
conhecimento faz com que cada disciplina tenha 
papel fundamental no enfoque interdisciplinar em 
educação ambiental, uma vez que esse método 
pode proporcionar intercâmbio de experiências 
e envolvimento da comunidade escolar e 
extraescolar. 

É certo afirmar que todo cidadão e todas as 
formas de organização humana deve estabelecer 
um papel crítico frente aos problemas ambientais 
globais. Neste sentido, a família e a escola tem 
papel fundamental nesse processo de formação, 
pois o meio ambiente é, portanto, o ambiente que 
nos cerca, faz parte de nosso cotidiano e pequenas 
iniciativas podem começar a modificar atitudes e 
modos de atuação. 

A educação ambiental parte do contexto que atuar 
localmente é pensar globalmente, pois conforme 
aponta o Ministério do Meio Ambiente, a educação 
ambiental trata-se de uma forma abrangente de 
educação, que se propõe atingir todos os cidadãos, 
através de um processo pedagógico participativo 
permanente, que procura incutir no educando 
uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental, compreendendo-se como crítica a 
capacidade de captar a gênese e a evolução de 
problemas ambientais (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE – MMA). 

O professor interdisciplinar e a sua formação

Para a execução da prática interdisciplinar 
torna-se necessário que o professor conheça 
e esteja preparado para participar de projetos 
interdisciplinares que devem ser entendidos 
como uma proposta elaborada por um grupo 
de professores que visem integrar um tema 
em comum às suas disciplinas específicas 
consolidando a prática interdisciplinar, ou seja, 
o professor precisa estar disposto a interagir 
com outros professores, pois conforme explicita 
Fazenda (1993), a cooperação é a atitude essencial 

para a interdisciplinaridade. 

A autora também enfatiza que “para a realização 
de um projeto interdisciplinar existe a necessidade 
de um projeto inicial que seja suficientemente 
claro, coerente e detalhado, a fim de que as 
pessoas nele envolvidas sintam o desejo de fazer 
parte dele” (FAZENDA, 1994, p. 86 - 87). 

Desta forma, é importante que os professores/
educadores sejam formados e preparados a atender 
os objetivos das práticas interdisciplinares. 
Carvalho (2004, p. 57) indica três dimensões 
fundamentais na formação do educador: 

1) a dimensão relacionada à natureza dos 
conhecimentos presentes nos diferentes 
programas de formação;

2) a dimensão relacionada aos valores éticos e 
estéticos que têm sido veiculados pelos mesmos; 
e,

3) o tratamento dado às possibilidades de 
participação política do indivíduo, tendo como 
meta a formação de cidadãos e a construção de 
uma sociedade democrática. 

É certo que a construção das práticas 
interdisciplinares não se configura em uma 
tarefa fácil, sobretudo, no contexto da educação 
ambiental, uma vez que como afirma Medina 
(2001) a formação voltada a EA necessária ao 
educador está relacionada a processos complexos 
de (re) construção de conhecimentos, valores, 
das suas disciplinas e da organização do trabalho 
docente. 

Fazenda (1996) enriquece a discussão ao enfatizar 
que os professores não devem apenas realizar 
trocas de seus conteúdos específicos ou métodos, 
mas também, trocas de visões de mundo, 
objetivando o enriquecimento mútuo. Esta ideia é 
corroborada por Leff (2003) ao afirmar que a EA 
supõe o diálogo de saberes, entre os diferentes 
sujeitos, as diferentes áreas do conhecimento, 
entre os saberes populares e científicos. 

Esta mesma autora afirma que existem quatro 
competências do professor interdisciplinar: 

1. Competência intuitiva - Sua característica 
principal é o comprometimento com um trabalho 
de qualidade – ele ama a pesquisa, pois ela 
representa a possibilidade da dúvida. O professor 
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que pesquisa é aquele que pergunta sempre, 
que incita seus alunos a perguntar e a duvidar; 
2. Competência intelectiva – A capacidade de 
refletir é tão forte e presente nele, que imprime 
esse hábito naturalmente a seus alunos. Analítico 
por excelência privilegia todas as atividades que 
procuram desenvolver o pensamento reflexivo; 
3. Competência prática – A organização espaço-
temporal é seu melhor atributo. [...] Ama toda 
a inovação. Diferentemente do intuitivo, copia 
o que é bom, pouco cria, mas, ao selecionar, 
consegue boas cópias, alcança resultados de 
qualidade; 4. Competência emocional – Ele 
trabalha o conhecimento sempre com base no 
autoconhecimento. [...] Existe em seu trabalho 
um apelo muito grande aos afetos. Expõe suas 
ideias por meio do sentimento, provocando uma 
sintonia mais imediata. A inovação é sua ousadia 
maior (FAZENDA, 2002, p. 15-16). 

No entanto, é importante ressaltar que o papel do 
professor frente às práticas interdisciplinares será 
definido a partir da proposta metodológica adotada 
pela escola. A escola deve adotar um modelo que 
permita o diálogo entre disciplinas e que aceite 
o alunado como seres pensantes que produzem 
conhecimento. Por outro lado, o professor 
necessita ser “mediador do conhecimento, 
sensível e crítico, aprendiz permanente e 
organizador do trabalho na escola, um orientador, 
um cooperador, curioso e, sobretudo, um 
construtor de sentido” (GADOTTI, 2000, p. 45), 
pois o resultado do seu trabalho dependerá da sua 
intervenção nas propostas educativas. 

Assim sendo, o papel do educador no processo 
interdisciplinar é bastante complexo, pois não 
pode ser exercido a partir de olhares fragmentados 
e requer mudança de paradigma. Dentro desse 
contexto, Riojas, em sua obra, aponta que a 
formação do professor deve ser pautada em 
dois princípios básicos “por um lado fazer ver a 
necessidade de mudança de paradigma e oferecer 
alternativa, e por outro lado, dar informação 
empírica que faça ver a problemática e a 
necessidade e pertinência do anterior” (RIOJAS, 
2003, p. 34). 

Desta forma, podemos afirmar que o professor 
precisa ter a sapiência para fazer uma análise 
crítica e uma releitura da realidade escolar e 
também da realidade da comunidade onde a 

escola está inserida, configurando-se assim 
em um sujeito analítico e observador, a fim de 
construir propostas interdisciplinares que sejam 
viáveis e compatíveis com o ambiente vivido. 

O professor de Geografia e a educação 
ambiental

Partindo do que foi exposto, o professor de 
Geografia deverá está apto a se inserir em ações 
pertinentes às práticas interdisciplinares, pois 
estas práticas estão pautadas na construção de 
novos esquemas de ação (PERRENOUD, 1993). 

Quando nos remetemos às práticas voltadas 
para a educação ambiental torna-se de suma 
importância que as ações sejam bem pensadas, 
pois a educação ambiental deve ser entendida 
como um processo, ou seja, não se faz a educação 
ambiental com ações isoladas e pontuais, como 
se observa em muitas práticas escolares da 
atualidade, em que as ações estão associadas aos 
calendários e datas comemorativas. 

De fato, a dimensão ambiental, a partir das 
legislações em vigor, entra nos currículos 
escolares, e, deve ser trabalhada por todas 
as disciplinas de forma articulada, ou seja, 
interdisciplinarmente. No entanto, o modelo 
escolar que está presente na maioria das escolas 
está focado no processo de ensino-aprendizagem 
tradicional, em que os conteúdos são transmitidos 
e reproduzidos sem articulação com o cotidiano 
do indivíduo e os alunos são percebidos como 
meros receptores de conteúdos. Nunes (2005, p. 
52) corrobora com essa afirmação ao enfatizar 
que “[...] é oportuno lembrar a importância da 
formação de educadores para trabalhar esta visão 
educativa, que supõe uma profunda reformulação 
de alguns dos modos do fazer pedagógico mais 
tradicional”. 

Neste contexto, ao abordar o tema transversal 
meio ambiente, os PCN’s propõem que “é 
interessante, ainda que se destaque o ambiente 
como parte do contexto geral as relações ser 
humano/ser humano e ser humano/natureza, 
em todas as áreas de ensino na abordagem dos 
diferentes conteúdos” (PCN’s, 1998, p. 194). 
Assim, parafraseando as ideias de Bortolozzi; 
Perez Filho (2000) torna-se de suma importância 
o redimensionamento das práticas escolares de 
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forma abrangente e integradora, permitindo aos 
alunos a compreensão da problemática ambiental 
e apontando para uma mudança paradigmática do 
saber. 

É necessário destacar que a lei 9795/99 que versa 
sobre a institucionalização da EA no Brasil, 
enfatiza que a dimensão ambiental deve constar 
nos currículos de formação de professores, 
fazendo com que os profissionais se tornem mais 
preparados quando inseridos no mercado de 
trabalho, sobretudo, nos ensinos fundamental e 
médio. 

Partindo desse pressuposto, cabe ao professor de 
Geografia: 

a) Perspectiva ética, uma vez que a dimensão 
ambiental, em muitos casos, já está arraigada 
na formação intelectual do cidadão a partir da 
concepção do senso comum; 

b) Apresentar disposição para participar de 
discussões que visem à construção de um trabalho 
interdisciplinar escolar, em que sejam respeitadas 
as especificidades inerentes a cada campo de 
conhecimento; 

c) Propiciar ao alunado uma visão global crítica 
do meio ambiente, a fim de que os mesmos 
possam manifestar-se de forma consciente; 

d) Inserir ações em suas aulas em que todos possam 
se perceber parte do processo interdisciplinar 
ambiental e, sobretudo, parceiros; 

e) Incentivar o processo de ensino-aprendizagem 
a partir de uma visão crítica e participativa, a fim 
de que o alunado passe da condição de pensante 
à atuante. 

No entanto, partindo desses princípios 
apresentados, observa-se que um dos grandes 
desafios para a inserção da Educação Ambiental 
nas escolas é justamente a falta de capacitação 
dos professores, no que diz respeito às questões 
ambientais. De fato, urge a necessidade de 
educadores, no contexto educacional, capazes 
de discutir, analisar, capacitar e proporcionar 
ao aluno buscar de modo contextual soluções 
locais. O grande desafio do educador está 
associado à inserção da educação ambiental no 
cotidiano escolar, pois além de ser uma proposta 
educativa também deve ser entendida como um 

compromisso ético do educador. 

Neste sentido, o trabalho com projetos possibilita 
o desenvolvimento de todas estas estruturas 
e promove na interdisciplinaridade uma 
preocupação reforçada pela aplicabilidade do 
conhecimento. Podemos afirmar que o aumento 
na complexidade dos problemas enfrentados 
pelas sociedades modernas e a preocupação 
com a aplicabilidade do conhecimento, saber 
fazer e para que, acirraram os questionamentos 
sobre a política de fragmentação disciplinar. Esta 
fragmentação foi resultado do positivismo e da 
racionalidade científica, que impôs metodologias 
de pesquisa e legitimação do conhecimento, 
favorecendo o reducionismo. Filosoficamente, 
a interdisciplinaridade está associada ao 
enfrentamento de problemas que preocupam toda 
a sociedade e exige um papel de negociação entre 
todas as pessoas que participam do processo de 
trabalho para debater as questões conceituais, 
metodológicas e ideológicas.

Projetos interdisciplinares na educação 
significativa da Geografia

Na justificativa para a implantação dos projetos 
na escola de Educação Básica, traçamos um 
panorama das demandas do mundo globalizado 
e a necessidade de dinamizar o currículo para 
tornar a aprendizagem mais interessante para os 
alunos, contextualizando os conteúdos e tornando 
o processo realmente significativo.

Segundo Hernández (998) essa perspectiva de 
intervenção pedagógica tem como objetivo 
desenvolver um novo conhecimento, diante 
de uma situação problema, cuja resolução será 
conduzida a partir da pesquisa ampla e dos diversos 
pontos de vistas envolvidos. Dessa maneira, 
um projeto gera situações de aprendizagem ao 
mesmo tempo, reais e diversificadas, permitindo 
que os alunos decidam, opinem e participem da 
construção do conhecimento, com autonomia no 
papel de sujeitos de sua própria aprendizagem. 
Segundo Abrantes (1995, p. 62), os projetos 
apresentam as seguintes características:

* Um projeto é uma atividade intencional 
com objetivos formulados pelos autores e 
executores;

* Um projeto requer responsabilidade e 
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autonomia dos alunos como condição essencial. 
Os alunos são corresponsáveis pelo trabalho e 
pelas escolhas ao longo do desenvolvimento do 
projeto.

* A autenticidade é uma característica 
fundamental de um projeto: o problema a resolver 
é relevante e tem caráter real para os alunos. Não 
se trata de mera reprodução de conteúdos prontos.

* Um projeto envolve complexidade e 
resolução de problemas. O objetivo central do 
projeto constitui um problema ou uma fonte 
geradora de problemas, que exige investigação 
para sua resolução.

* Um projeto tem etapas, percorre várias 
fases: escolha do objetivo central e formulação 
dos problemas, planejamento, execução, 
avaliação, divulgação do trabalho.

Os passos para a escolha do tema interdisciplinar 
são vários; pode surgir de uma dúvida, uma 
curiosidade ou um material trazido por algum 
aluno para a sala de aula, ou até mesmo de 
uma experiência particular vivida por algum 
aluno (por exemplo, uma viagem, observações 
em seu lugar de moradia, nas proximidades da 
escola, etc.). O tema deverá necessariamente, ser 
discutido com o grupo sobre a sua relevância e 
as etapas necessárias para o desenvolvimento da 
aprendizagem. É importante que a escolha do 
tema não seja aleatória ou alijada do processo 
de conhecimento precedente ou contextualizado 
ao trabalho realizado. Após a escolha do tema, 
caberá ao professor realizar as atividades de 
mediação especificando qual será o motor do 
conhecimento, o fio condutor que permitirá que 
o projeto vá além dos aspectos informativos ou 
instrumentais imediatos e possa ser aplicado a 
outros temas e problemas das demais disciplinas.

Este exercício é bastante interessante para a 
internalização destes elementos desde cedo, 
desenvolvendo nos alunos a estrutura básica para 
a realização de qualquer experimento científico.

Vale ressaltar que o comportamento dos alunos 
também deve ser diferenciado durante o processo 
de realização dos projetos, eles são coautores do 
processo. Depois da escolha do tema, os alunos 
também deverão realizar seu próprio percurso na 
condução do projeto, considerando uma avaliação 

inicial (o que sabemos e o que precisamos saber 
sobre o assunto), busca de fontes e referências 
sobre o tema, organização dos conteúdos e 
distribuição das tarefas em grupo, tratamento das 
informações adquiridas considerando princípios 
de classificação e organização, compartilhamento, 
socialização e apresentação do conhecimento 
adquirido, auto avaliação.

Partindo desse pressuposto, as práticas 
desenvolvidas no ambiente escolar devem 
contemplar seminários permanentes, discussão 
de novos métodos, de práticas e conhecimentos 
ambientais (LEFF, 1993), a fim de que algumas 
ações possam ser desenvolvidas, como 
pontuaremos a seguir: 

a) Exibição de Filmes – Alguns filmes que 
abordam a temática ambiental podem ser exibidos 
nas aulas de geografia. No entanto, vale ressaltar 
que antes do professor adotar essa prática, é 
necessário que ele assista atentamente antes da 
exibição junto ao aluno, a fim de que discussões 
possam ser realizadas no contexto da aula; 

b) Trabalho de Campo – Conhecer o bairro onde a 
escola está inserida. Esta pode ser uma estratégia 
de interligação da escola com a comunidade. 
Neste tipo de atividade podem ser desenvolvidos 
vários tipos de ações que vão desde o próprio 
(re) conhecimento do bairro a seleção de temas 
ambientais (conservação de praças e espaços 
públicos, coleta seletiva de lixo, desmatamento, 
lixo urbano, etc.) que podem ser abordados nas 
diversas disciplinas que compõem a estrutura 
curricular. 

c) Elaboração de material visual – Confecção de 
banners, cartazes, faixas, em que sejam inseridos 
símbolos ou mensagens educativas; 

d) Construção de maquetes – Este tipo de ação 
pode auxiliar a compreensão do meio ambiente 
de forma mais concreta; 

e) Realização de cursos, oficinas, palestras, grupos 
de discussões – São atividades permanentes que 
podem integrar a escola e a comunidade. Tais 
eventos podem surgir a partir da identificação de 
temas ambientais em sala de aula. Estes temas 
podem ser abordados nos eventos citados, a fim 
de que a comunidade escolar e o bairro possam 
definir outras ações coletivas que visem à 
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minimização dos problemas detectados no bairro. 

Estas experiências são importantes para nos levar 
a refletir acerca dos problemas na esfera local, 
mas associada ao mundo global. No entanto, 
torna-se necessário que o professor de geografia 
entenda que a prática interdisciplinar implica 
na participação de outras áreas do saber. Desta 
forma, antes da inserção dessas ações é importante 
a definição dos procedimentos a serem adotados, 
a fim de que a ação ambiental realmente perpasse 
pelo contexto interdisciplinar e os resultados 
sejam logrados com êxito. 

Considerações finais

Como já mencionamos anteriormente, a 
Geografia, enquanto ciência, já apresenta em 
sua própria estruturação um diálogo intenso 
como outras disciplinas, que se constituem como 
base do pensamento geográfico. Esta proposta 
permite a construção de uma estrutura curricular 
integrada, onde os aspectos interdisciplinares e a 
aprendizagem significativa sejam os elementos 
norteadores de todo o processo de construção do 
conhecimento. As sugestões de projetos apontam 
para a construção de inúmeros caminhos 
possíveis, já que a Geografia por sua característica 
interdisciplinar permite a realização de diversos 
experimentos, cada qual mais interessante, 
investigativo e motivador para os alunos da 
Educação Básica.

Também balizamos que educar para o meio 
ambiente configura-se como tarefa extremamente 
complexa, uma vez que parcela da sociedade 
acredita que ações que visem à minimização dos 
problemas ambientais são utópicas. Porém, cabe 
ao educador insistir na inserção da educação 
ambiental no cotidiano escolar, pois é importante 
lutar e acreditar nas possíveis mudanças globais 
através das ações desenvolvidas pelos diversos 
agentes sociais. 

Dessa forma, torna-se importante também que 
repensemos os cursos de formação de professores, 
assim como, as atividades de planejamento nas 
escolas, a fim de que se permitam discussões 
e inter-relações entre os diversos campos do 
saber. De fato, o educador deve ser consciente 
da necessidade de assimilação de novos 
conhecimentos para aprimorar o processo 

ensino-aprendizagem, pois os resultados de um 
processo educativo não são consequência de uma 
única atividade, mas de um conjunto de ações 
que em longo prazo poderão apresentar-se como 
positivo. Além disso, como afirma Sanmartí 
(1994), o tempo dedicado ao ensino não coincide 
necessariamente com o tempo de aprendizagem, 
ou seja, o que se ensina em um determinado 
período pode influenciar o comportamento 
de uma pessoa em outro momento. Esse é o 
verdadeiro papel transformador da educação. 
Assim, a EA poderá se converter em alternativa 
de ensino-aprendizagem que oferecerá a escola 
um diferencial. 
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POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
TRÍPLICE: A DIALÉTICA DO ENSINAR, 
PESQUISAR E EXTENSIONAR NO 
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE 
NOVA IGUAÇU, RJ

Edileuza Dias de Queiroz 
Gabriel dos Santos Martins 

Resumo

O artigo em tela intenciona trazer à baila reflexões 
acerca da amplitude da Educação Ambiental 
(EA), e como esta pode se materializar através 
de ações em diferentes espaços onde a instituição 
universitária atua. Para tal, foi utilizada literatura 
do campo da EA em sua vertente crítica e análise 
de experiências formativas em espaços formais – 
escola e universidade – e, não formais – Parque 
Natural Municipal de Nova Iguaçu/RJ. Ressalte-
se aqui a importância da integração de diferentes 
atores para a implementação das atividades de 
EA nesses espaços, visto que isto possibilita 
a amplitude e a totalidade que favorecem a 
efetividade do processo formativo do cidadão.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Espaços 
formais e não formais. Processos formativos. 

Recebido em: 04/06/2018
Publicado em: 23/11/2018

FOR A TRIPLE ENVIRONMENTAL 
EDUCATION: THE DIALECTICS OF 
TEACHING, RESEARCHING AND 
EXTENSIONING IN THE MUNICIPAL 
NATURAL PARK OF NOVA IGUAÇU, RJ

Abstract

The article on screen intends to bring to light 
reflections on the scope of Environmental 
Education (EA), and how this can materialize 
through actions in different spaces where the 
university institution operates. For that, literature 
from the field of EA was used in its critical 
aspect and analysis of formative experiences in 
formal spaces - school and university - and non - 
formal - Municipal Natural Park of Nova Iguaçu 
/ RJ. It is important to emphasize the importance 
of the integration of different actors in the 
implementation of EE activities in these spaces, 
since this allows the amplitude and totality that 
favor the effectiveness of the formative process 
of the citizen.

Keywords: Environmental Education; Formative 
processes; Formal and non-formal spaces.
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POR UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
TRÍPLICE: LA DIALÉCTICA DE LA 
ENSEÑANZA, BUSCAR Y EXTENSIONAR 
EN EL PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
DE NOVA IGUAÇU, RJ INTRODUÇÃO 

Resumen:

El artículo en pantalla pretende traer a la reflexión 
sobre la amplitud de la Educación Ambiental 
(EA), y cómo ésta puede materializarse a través 
de acciones en diferentes espacios donde la 
institución universitaria actúa. Para ello, se utilizó 
literatura del campo de la EA en su vertiente crítica 
y análisis de experiencias formativas en espacios 
formales - escuela y universidad - y, no formales 
- Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu / RJ. 
Se resalta aquí la importancia de la integración 
de diferentes actores para la implementación de 
las actividades de EA en esos espacios, ya que 
esto posibilita la amplitud y la totalidad que 
favorecen la efectividad del proceso formativo 
del ciudadano.

Palabras clave: Educación Ambiental. Espacios 
formales y no formales. Procesos formativos.

Introdução

Sabemos que a construção da educação ambiental 
(EA) crítica se faz de suma importância no 
tempo presente (GUIMARÃES, 2004a, 2004b; 
LOUREIRO, 2004), para o enfrentamento do 
quadro da crise socioambiental proporcionada 
pela estrutura paradigmática do sistema-
mundo moderno-colonial (HAESBAERT e 
PORTO-GONÇALVES, 2006; QUIJANO, 
2005; MIGNOLO, 2008), pois seu fundamento 
filosófico-político e teórico-metodológico é o da 
formação de sujeitos ambientalmente responsáveis 
que se comprometam, de forma crítica, com a 
construção de sociedades sustentáveis (TOZONI-
REIS, 2007) frente às mazelas, desigualdades, 
explorações, injustiças, em suma, da destruição 
da vida que imperam o conjunto das relações 
sociais, políticas, econômicas e culturais. 

Sabemos, também, que o próprio campo da EA 
é diverso, constituído por muitas concepções, 
ideologias, arcabouços teórico-metodológicos 
e práticas (LAYRARGUES, 2003), e por isso 
mesmo a importância da intencionalidade política 
na afirmação de que, aqui, tratamos de uma 
concepção de educação forjada pela participação, 
pela sensibilidade e horizontalidade, instituídas 
pelo processo dialógico em amorosidade 
(FREIRE, 1987) com a comunidade. Acreditamos 
que esse tipo de EA tem muito a contribuir com 
a construção de novas relações sociais, pois não 
passamos por uma crise da natureza, e sim, da 
sociedade (LEFF, 2008). Ou seja, afirmamos 
e defendemos uma EA tríplice, construída por 
ensino, pesquisa e extensão, categorias de ações 
em dialética, sem qualquer grau de hierarquia 
entre tais. 

O rigor da pesquisa advém com o compromisso 
teórico e metodológico, onde o campo 
epistemológico se inventa e reinventa de forma 
constante, mas a pesquisa pela pesquisa não é o 
suficiente, há de enfatizarmos a importância do 
ensino (das relações de ensino-aprendizagem) e 
da extensão, esta última que sempre é deixada de 
lado pela academia, mas que pode revelar grandes 
potenciais para a construção de uma ciência 
renovada, atenta às demandas e problemáticas dos 
sujeitos subalternizados e que pode, certamente, 
contribuir mais efetivamente para um mundo 
ambientalmente mais justo.
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O presente escrito objetiva trazer algumas 
experiências formativas por vias político-
pedagógicas intencionadas com a construção 
de uma EA crítica tríplice no Parque Natural 
Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI), localizado 
no mapa 1. Atividades que só puderam ser 
realizadas com a participação da comunidade 
acadêmica e escolar do entorno da Unidade de 
Conservação (UC), que visaram a busca de um 
quadro diferente no que se refere ao uso público 
do Parque. A realização do que se segue no 
trabalho foi proporcionada dentro do projeto 
piloto do Programa de Voluntários, que foi parte 
da tese de Doutorado intitulada Uso Público no 
Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu-RJ: 
trilhando entre possibilidades e dificuldades, 
defendida na Universidade Federal Fluminense, 
pela segunda autora do presente artigo, em abril 
de 2018.

 O trabalho de voluntariado é uma prática muito 
comum em muitas UC do Brasil e do mundo, 
constitui-se de um conjunto de ações e medidas 
que têm como objetivo central a participação das 
pessoas de diversas áreas em trabalhos voltados 
à garantia e manutenção das atividades de 
educação e conservação ambiental. O trabalho 
deve envolver a construção da consciência sobre 
a importância da busca por novas relações com 
os aspectos socioambientais através das ações 
diretas com as áreas de proteção ambiental, 
mantidas pelo compromisso ético-político e o 
rigor crítico. O projeto piloto teve alguns eixos 
de orientação para a concretização dos trabalhos: 
a) Educação Ambiental; b) Monitoramento e 
orientação aos visitantes; c) Apoio à Gestão; d) 
Mutirão. Cada num desses eixos com uma sub-
coordenação, formada por alunos de Graduação 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/
Instituto Multidisciplinar (UFRRJ/IM).

A EA é uma das ações que se inserem com grande 
relevância no conjunto do trabalho voluntariado, 
com medidas efetivas para o trabalho de base 
realizado com a comunidade, para a construção 
de renovadas concepções acerca do meio em que 
estão inseridos. Um trabalho que mostra seus 
resultados, paulatinamente, para a concretização 
de um ideal da relação entre sociedade e a 
natureza mediados pela educação. 

Apresentaremos 3 atividades realizadas no ano 

de 2016, planejadas e executadas por alunos e 
professores da UFRRJ/IM, funcionários do Parque 
e estudantes e professoras da Escola Municipal 
Ondina Couto (Mesquita, RJ) localizada na zona 
de amortecimento da UC. A primeira, Corrida 
de Orientação no Parque; a segunda, cartas para 
a comunidade; e a terceira, a realização do I 
Mine Curso para futuros educadores ambientais. 
A descrição e resultados das atividades serão 
descritas com a intenção de contribuir para o 
campo teórico-metodológico em EA, fornecendo 
categorias prático-formativas acerca do processo 
grupal, da pesquisa em participação, da EA 
comunitária e escolar. 

Mapa 1 – Localização do PNMNI

Fonte: Oliveira e Costa, 2013.

Corrida de Orientação no Parque: 
possibilidade prático-reflexiva

A elaboração do trabalho teve como método 
de investigação a realização de um trabalho 
de campo no PNMNI, e dentro do conjunto de 
atividades do campo foi realizada uma Corrida de 
Orientação (CO) com fins didático-pedagógicos 
para a EA crítica com alunos do 4º e 5º ano do 
ensino fundamental da Escola Municipal Ondina 
Couto. 

Apesar das variadas modalidades e meios para a 
realização do desporto, no geral, a CO é praticada 
dentro de um mesmo padrão: por meio da busca 
de pontos de controles – pontos previamente 
marcados no terreno em que a atividade é realizada 
-, onde o orientista (nome do praticante), através 
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da orientação pelo mapa e suporte da bússola, 
deve achar tais pontos enumerados e marcar em 
um registro, chamado de cartão de controle. Dada 
a partida, vence aquele que conseguir marcar 
corretamente na sequência numérica todos os 
pontos de controle no menor tempo (DONELLES, 
2010; FIGUEIREIDO, 2003). 

Para além de um desporto, a CO está ganhando 
cada vez mais espaço como metodologia de 
ensino, pois, de forma geral, “cada jogo requer 
o esforço de uma ou várias funções intelectuais: 
observação, atenção, memória, julgamento, 
imaginação, vocabulário, invenção de ordens, 
rapidez de espírito [...]” (JACQUIN, 1960, p. 
73 apud PASINI, 2007, p. 40). É uma atividade 
que instiga a curiosidade nos educandos que, 
para o nosso trabalho desenvolvido com a EA 
escolar, foi inspirada em Freire (1996, p. 54) 
ao afirmar que “o exercício da curiosidade 
convoca a imaginação, a intuição, a emoções, 
a capacidade de conjecturar, de comparar”. 
Por meio da diversidade de materiais que se 
empregam para a realização da Corrida, estes que 
já despertam certa curiosidade nos educandos 
(bússolas, mapas) porque não são cotidianamente 
manuseados na escola, o professor terá certa 
facilidade de introduzir a atividade. Outro fator 
se refere ao campo de realização da atividade, 
que pode ser (e preferencialmente deve ser) em 
um espaço totalmente novo para o aluno, distante 
da realidade dos espaços tradicionais de ensino. 
Em um ambiente diferente de atuação, o aluno 
ficará mais curioso de descobrir e conhecer, e “ao 
descobrir o mundo maravilhoso da natureza, acaba 
por comparar, relacionar, deduzir, classificar, 
analisar, sintetizar” (ANTUNES, 1998, p. 63).  

A CO é uma metodologia de ensino que tende 
a ajudar a enriquecer as temáticas desenvolvidas 
e trazidas pela EA. Mas é para ser posta como 
instrumento que subsidiará as temáticas 
ambientais, não deve ser tratada como única 
no processo de ensino, sem suporte e apoio de 
arcabouço teórico. Se a atividade for realizada 
dessa maneira, será uma prática da EA 
conservadora, uma armadilha paradigmática, 
que apenas tende a conservar o pensamento 
hegemônico, dicotomizado, fragmentado, em 
consonância com ideais ideológicos dominantes 
(GUIMARÃES, 2004a). Proposta totalmente 

divergente da que optamos, propõe-se a CO 
alicerçada nos preceitos da EA crítica, voltada para 
a práxis da transformação, que visa o educando 
sujeito ativo/participativo de intervenções nas 
realidades para os processos de superação das 
crises ambientais (GUIMARÃES, 2004a). A 
CO deve ser fomentada como meio a facilitar a 
construção de conteúdos (e temas ambientais) 
que devem ser trabalhados cotidianamente em 
sala, sempre com diálogo e questionamentos, 
no exercício de pensar a interação do local 
com o global para o desvelar das dinâmicas/
problemáticas socioambientais.   

Antes da realização da CO, em julho de 2016, foi 
realizada uma dinâmica introdutória na sala de 
aula com os educandos, iniciado por um debate 
crítico-reflexivo sobre a percepção ambiental de 
cada um, onde foi exposto e construído com os 
mesmos um conceito de ambiente e de natureza 
mais complexo e totalizante, não os definindo 
como apenas o verde, a natureza intocável, o 
que não pertence ao cotidiano do ser humano. 
A discussão se ampliou para identificação/
diagnóstico das problemáticas socioambientais 
presentes no local, dentro de um processo 
definido por Meyer (1991, p. 16 apud TOZONI-
REIS, 2007, p. 99) de mapeamento ambiental:

O mapeamento significa um inventário, 
um levantamento e um registro da 
situação ambiental do bairro e da cidade 
em seus múltiplos aspectos como: 
saneamento (água, esgoto e lixo), flora 
e fauna, recursos hídricos minerais, 
indústria e comércio, organização social 
do trabalho, serviço de saúde, patrimônio 
histórico, artístico e arquitetônico, áreas 
de lazer, agricultura, pecuária, hábitos 
alimentares e crenças. Enfim, inventariar 
as relações sociais que os seres humanos 
vão estabelecendo entre si e os demais 
seres vivos, quem se apropria e como se 
apropria dos elementos naturais (água, 
ar, terra, fogo), do céu, da flora e da 
fauna. 

Inicialmente, a discussão foi centrada na 
degradação do rio Dona Eugênia (que tem seu 
curso em frente à escola), debatemos sobre as 
práticas predatórias (queimadas, lixos no leito, 
programa de saneamento da prefeitura que 
direcionou o esgoto para o rio) e as possíveis 
ações para a transformação da realidade vigente. 
A mudança de hábitos individuais foi mais citada 
por eles para a busca da transformação, mas após 
algumas perguntas instigadoras sobre o fato de 
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ser possível fazer isso apenas com mudanças 
particulares (centradas no indivíduo), outras 
ações emergiram como possibilidades: conversas 
com amigos e familiares para terem outra relação 
com o meio; ideia da elaboração de uma carta ao 
prefeito; entre outros. Guimarães (2004a) afirma 
que as ações mediadas pela concepção crítica em 
EA não podem ser individuais, pois seus ideais 
políticos (que consideram a transformação da 
realidade do paradigma moderno-colonial) só 
podem ser efetivamente consolidados com o 
princípio da relação, da ação conjunta, coletiva, 
movimento e exercício por meio da cidadania. 

Esse movimento tem por base a perspectiva 
complexa da realidade, negando a EA 
desideologizada1   (LAYRARGUES, 2003). 
Loureiro (2004, p. 67), por sua vez, complementa 
afirmando que entende a EA transformadora 
a partir de uma matriz que enxerga a educação 
“como elemento de transformação social 
(movimento integrado de mudança de valores e de 
padrões cognitivos com ação política democrática 
e reestruturação das relações econômicas)”, que 
tem por base os princípios já mencionados acima 
(exercício da cidadania, participação dos sujeitos 
na coletividade), para a superação das formas de 
dominações e injustiças, com a compreensão do 
mundo a partir da complexidade como totalidade. 

Após dois dias, os educandos foram levados ao 
PNMNI para a realização da CO e consolidação 
das temáticas abordadas em sala de aula. Houve 
a divisão em duas equipes com um número 
estimado de 10 crianças para cada. As esquipes 
ganharam um croqui2  de uma área específica do 
Parque (que foi selecionada para a CO, podendo 
ser observada no mapa 2, no caminho das águas), 
além de pranchetas e canetas. Cada equipe 
deu a largada em tempo diferente, mas houve 
cronometragem do percurso para averiguação 
da equipe “vencedora”. Foram orientados pelos 
croquis até os pontos de controle (que estavam 
representados por garrafas pet, no mapa 2, esses 
pontos estão numerados como os poços), além 

1  EA que se constitui apenas pela sua função moral socia-
lizadora relativa à mudança ambiental, que omite (negando 
ao mesmo tempo) a sua função ideológica de reprodução 
das condições sociais.
2   Ressaltamos que esse croqui pode ser realizado de for-
ma improvisada, até mesmo à mão, caso não haja condições 
técnicas para tal. Importa que haja algumas informações 

do acompanhamento por alguns monitores. 
Havia quatro pontos de controle, três com uma 
frase trazendo um ideal positivo para as relações 
socioambientais e um com desenho realizado por 
uma educanda após a atividade realizada em sala 
(um desenho contendo aspectos ditos naturais 
e uma menina, promulgando um ambiente 
em perspectiva ampla, com interação entre 
sociedade-natureza). A passagem pelos pontos de 
controles consistiu na transcrição da frase para 
uma folha, o que serviu como avaliação para 
saber se, de fato, todos passaram pelos pontos na 
ordem correta.

Quando a CO terminou, foi realizada uma breve 
discussão e resgaste dos aspectos tratados durante 
a atividade, debate norteado pelas frases dos 
pontos de controle: “O meio ambiente é o meu 
lar, minha família, meus amigos”; “Cite uma ação 
boa para o rio que vocês fazem”; “Precisamos 
lutar para ter um ambiente bom!”. 

Foi reiterado o conceito de ambiente de forma mais 
integral, que abarcam tanto os aspectos naturais 
como antrópicos, uma relação não dicotomizada. 
No PNMNI, eles foram convidados a observarem 
alguns aspectos da vegetação, do microclima, da 
fauna e na interação de todos esses fatores para 
a vida humana. Aspecto bastante ressaltado foi 
o sentido empregado ao verbo “lutar” da frase 
acima. Pois a luta é constante, diária, e podemos 
fazê-la de muitas formas possíveis, mas sempre 
pautados na reflexão crítica acerca das relações 
sociais, políticas e econômicas do nosso sistema.

Segue abaixo um modelo de carta que pode ser 
usada para a CO no PNMNI, contendo pontos 
dos geossítios que podem ser usados como os 
pontos de controle. 

Segue abaixo um modelo de carta que pode ser 
usada para a CO no PNMNI, contendo pontos 
dos geossítios que podem ser usados como os 
pontos de controle.

básicas: título, legenda e, se for possível, a escala.
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Mapa 2 – Geossítios no PNMNI

Fonte: Oliveira e Costa, 2013.

Cartas para a comunidade: outros “papeis” 
da EA

A interação dos alunos com a comunidade é 
uma tática possível para pensarmos uma EA 
efetiva, com o compromisso de estabelecer 
novas relações com o ambiente. Nessa etapa do 
trabalho, os educandos estiveram em processo de 
atu(ação), sendo sujeitos participativos, agentes 
mensageiros para a aquisição de posturas e 
hábitos renovados, além de disseminadores de 
valores, concepções e ações.

A percepção das problemáticas ambientais 
no local (bairro Coreia, Mesquita, RJ) pelos 
moradores da comunidade se apresenta como 
insatisfatória, essa foi uma constatação oriunda 
de um questionário realizado em campo com os 
moradores. Sendo assim, ações educativas devem 
ser pensadas para isso. A interação dos alunos com 
a comunidade pode auxiliar em uma percepção 
mais crítica/olhar mais atento para as questões 
ambientais inerentes ao local. O trabalho tem 
início nas aulas de EA fornecidas para os alunos 
da Escola Municipal Ondina Couto, por meio 
do Programa Mais Educação, que proporcionou 
aulas/oficinas extras, no horário integral. Nesse 
intervalo de tempo, alguns conteúdos referentes 
às percepções, análises e questionamentos 
da realidade socioambiental puderam ser 
trabalhados com de cine-debates, jogos lúdicos, 
confecção de maquetes do lugar. Esse trabalho 
inicial se constituiu de máxima importância 
para o desenvolvimento do projeto das cartas, 
visto que a importância de tal atividade a ser 

realizada na comunidade ficou mais clara após o 
(re)conhecimento das problemáticas do lugar na 
construção de consciência crítica com os alunos. 

O projeto foi realizado em dois dias, um para 
a confecção das cartas pelos alunos e outro 
destinado à entrega delas para a comunidade. 
Estiveram presentes as turmas do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental. As cartas foram feitas no 
dia 28 de setembro de 2016, com a presença de 
dois voluntários em cada sala para monitorar a 
construção (imagem1).

Imagem 1- Monitores ministrando a atividade da 
carta

Fonte: Martins, 2016.

A primeira etapa em sala de aula consistiu na 
explanação da importância dos alunos estarem 
levando para os seus vizinhos a importância 
da conservação, o contato da escola com os 
moradores do entorno pode facilitar a construção 
de uma consciência ambiental mais justa com 
o equilíbrio das relações naturais. Sendo assim, 
levamos algumas frases já prontas para eles 
escreveram, tais como: 

Conservar o meio ambiente é cuidar da nossa 
gente.
Se cuidarmos da natureza, nosso bairro terá 
grande beleza.
Conservar o meio ambiente é conservar a vida.
Precisamos amar, respeitar e cuidar do nosso 
ambiente.
Meu meio ambiente é meu lar, preciso cuidar.
Um pássaro em liberdade é bonito de verdade.
Vote com consciência, a prefeitura não está 
cuidando bem do nosso local.
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O rio Dona Eugênia tem uma história incrível: 
Você o conhece? Procure o Parque Natural!

Além dessas frases, os alunos ficaram à vontade 
para escreverem outras ou para desenharem o 
que eles queriam de diferente para o rio para 
a comunidade (imagem 2). Havia cartas com 
apenas uma frase; outras, apenas desenhos; mas a 
maioria conteve uma frase e um desenho. Lemos 
algumas frases conjuntamente, fazendo reflexões 
e as adequando para a realidade local. As cartas 
foram finalizadas no mesmo dia por um método 
de dobra que permite a confecção de uma carta 
com apenas uma folha de ofício, com o conteúdo 
centralizado e as pontas do papel servindo para 
moldar o formato tradicional de carta. 

Imagem 2 – Educanda da EM Ondina Couto 
confeccionando uma carta

Fonte: Martins, 2016.

No dia 25 de outubro retornamos para fazer 
a entrega das cartas. Contamos com a ajuda 
dos funcionários da escola para fazer o trajeto 
(imagem 3). Antes da saída, fizemos o resgate da 
importância daquela ação e orientamos a forma 
ideal que a entrega deveria ser feita, com um 
“Bom dia!”, um “Oi!” e explicar o que aquela 
carta significava. 

Os alunos se animaram muito com a atividade, 
muitos ficaram com vergonha pelo contato com 
outras pessoas, mas alguns foram muito bem na 
abordagem, sem vergonha, rindo, brincando e 
alertando para os cuidados com a riqueza natural 
do local. Os moradores do entorno foram bem 
receptivos com a proposta, gostaram de ver os 
educandos na rua e prestaram atenção nas nossas 
falas. 

Imagem 3 – Entrega das cartas na comunidade da 
Coreia/Mesquita,RJ

Fonte: Martins, 2016.

O fechamento da atividade se deu na escola, no nosso 
retorno, onde realizamos uma roda de diálogo para 
levantamento de alguns pontos importantes, uma 
conversa para ressaltar a importância da conservação 
promovida pelo Parque e uma relação mais íntima dos 
moradores locais com a UC.

I Minicurso para futuros educadores ambientais

O curso foi voltado para os alunos do curso de 
formação de professores do ensino fundamental I 
(Curso Normal). Teve como proposta a inserção 
da dimensão ambiental crítica na formação dos 
futuros profissionais da educação. Felizmente, 
a procura pelo curso foi de um público muito 
variado, o que tornou a experiência como um 
todo muito mais significativa, pois se inscreveram 
alunos do curso de formação de professores; 
professoras que já atuam na rede; estudantes de 
graduação dos cursos de geografia, biologia e 
pedagogia; além de profissionais de outras áreas. 

Partimos do pressuposto que há grandes 
lacunas que envolvem os processos de ensino-
aprendizagem da EA nos cursos de formação 
(GUIMARÃES, 2004b). Professores se formam 
sem o domínio crítico das múltiplas relações 
que envolvem as dinâmicas socioambientais 
nas variadas escalas entre o global-local. Com 
uma formação fragilizada, sem o domínio 
dessas abordagens, os professores formados 
tenderão a perpetuar os paradigmas da moderno-
colonialidade, em suas práticas pedagógicas.

Sendo assim, o grupo do Programa de 
Voluntariados no Parque, apresentou o I 
Minicurso de Formação de Educadores 
Ambientais, visando a aquisição de múltiplas 



26

experiências para os futuros educadores, com 
mais uma oportunidade para que revisassem as 
práticas didático-pedagógicas em EA por meio 
dos momentos para discussões teóricas e práticas 
que o curso proporcionou.

Imagem 4 – Minicurso de EA em Unidades de 
Conservação

Fonte: Queiroz, 2016.

O minicurso foi realizado em dois dias, um 
primeiro momento mais teórico-conceitual e 
outro destinado ao trabalho de campo no Parque. 
O primeiro dia teve duas turmas (manhã e tarde) na 
UFRRJ-IM, com a participação do professor Dr. 
Mauro Guimarães e da professora Dr.ª Cristiane 
Cardoso, ambos da UFRRJ/IM, que fomentaram 
rodas de diálogo com temas cruciais da EA e sua 
inserção no cotidiano escolar enquanto prática 
transformadora (imagem 5). A agenda temática 
elaborada previamente foi cumprida com êxito, 
contendo a seguinte estrutura: 

Paradigmas vigentes da relação sociedade-na-
tureza
O papel da educação para o enfrentamento das 
problemáticas socioambientais;
(Re)pensar nas práticas educativas ambientais
Demandas e possibilidades da educação para a 
inserção crítica da prática educativa
Possíveis ações didático-pedagógicas, como o 
trabalho de campo no Parque

Uma pequena bibliografia foi estruturada para 
embasamento teórico do curso:

Temáticas gerais Referências
Paradigmas vigen-
tes da relação ho-
mem-natureza. 

O atual sistema de 
produção capita-
lista. 

*PORTO-GONÇALVES, 
Carlos Walter. Os des-ca-
minhos do meio ambien-
te. Editora Contexto – SP, 
1989. Capítulo VI (os (des)
caminhos do conceito de 
natureza no ocidente)
*GUIMARÃES, Mauro. A 
natureza do problema. 

O papel da educa-
ção e do professor 
nas problemáticas 
socioambientais

*GUIMARÃES, Mauro. A 
formação de educadores 
ambientais. Papirus, 2004. 
Capítulo VI (A formação 
de educadores ambientais)

(Re)pensar nas 
práticas educativas 
ambientais

*MELO, Gutemberg. No-
ções práticas de educa-
ção ambiental para pro-
fessores e outros agentes 
multiplicadores. IBAMA, 
2007.

Bibliografias com-
plementares

*GUIMARÃES, Mau-
ro. Educação Ambiental 
Crítica. In Identidades 
da educação ambiental 
brasileira / Ministério do 
Meio Ambiente. Diretoria 
de Educação Ambiental; 
Philippe Pomier Layrar-
gues (coord.). – Brasília: 
Ministério do Meio Am-
biente, 2004. p. 25-35
*FREIRE, Paulo. Pedago-
gia da Autonomia: Sabe-
res necessários à pratica 
educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1996. 
*CASCINO, Fabio. Edu-
cação Ambiental: princí-
pios, história, formação 
de professores. São Paulo: 
Editora Senac, 1999.

Professores convidados e os monitores do 
voluntariado dividiram as falas para este 
primeiro momento tão importante do minicurso, 
a consolidação teórica para a abordagem em EA 



27

é de suma importância. No momento da tarde 
uma convidada contribuiu para pensarmos em 
algumas formas e ações que não se inserem na 
lógica do sistema econômico, cultural e social do 
capitalismo. Janaína de Mattos Farias, aluna do 
curso de educação do campo, explicou um pouco 
sobre as abordagens desse campo epistemológico 
e de suas ligações com preceitos renovados acerca 
da relação sociedade-natureza, tão essenciais na 
contemporaneidade.

Imagem 5 - Professor Dr. Mauro Guimarães 
conversando com os cursistas do turno da manhã

Fonte: Martins, 2016.

O objetivo maior do segundo dia de atividades foi 
demonstrar a potencialidade didático-pedagógica 
que um trabalho de campo pode fomentar nas 
UC para a EA (MARTINS e QUEIROZ, 2017). 
Os cursistas foram convidados a pensar o como 
a relação mais íntima com aquele determinado 
ambiente pôde ser essencial para a construção e 
aquisição de renovadas estruturas de pensamentos, 
além de associarem diretamente os parâmetros 
teórico-conceituais na prática.

A convidada professora Drª Flávia Lopes de 
Oliveira (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro) realizou uma interessante trilha guiada 
levantando os aspectos da geodiversidade e de 
suas potencialidades para o ensino, dando ênfase 
aos atributos geológicos e geomorfológicos. 
Para além das potencialidades ditas naturais, 
analisamos desde o início da trilha de acesso 
da entrada do Parque as relações entre 
sociedade e natureza ali presentes, discutimos a 
urbanização que “afoga” cada vez mais a zona 
de amortecimento da UC, a grande quantidade de 

lixo dispersa nas margens do rio Dona Eugênia, 
a falta de atenção do poder público municipal, as 
relações entre a degradação do meio ligada aos 
ciclos histórico-econômicos do Município de 
Nova Iguaçu, RJ, entre outros.

Imagem 6 - Segunda parte do curso na Unidade de 
Conservação

Fonte: Queiroz, 2016.

O Minicurso se constituiu de um trabalho de 
base, voltado para a comunidade escolar de 
Nova Iguaçu, para os habitantes interessados em 
aliar as concepções da EA crítica com a UC do 
Município. A maioria dos cursistas não conhecia 
o Parque, se surpreenderam com os atributos do 
mesmo. Aos que já conheciam, foram convidados 
a construir novas concepções com o espaço, um 
novo olhar para o mesmo substrato material 
que faz emergir o lócus paisagístico que reúne 
múltiplos fenômenos culturais e históricos.  

Considerações finais

Através das atividades que foram realizadas, 
acreditamos que apesar dos obstáculos existentes 
para a implementação de atividades de EA 
voltadas para os diversos públicos/espaços 
existem caminhos possíveis para vencê-los. 
Exige muito comprometimento e vontade política 
e representam grandes desafios Atividades de EA 
contribuem muito, pois “pode ser considerada a 
porta que abre várias possibilidades no cenário 
onde o uso público é inserido nas Unidades de 
Conservação” (PIMENTEL; MAGRO, 2014, p. 
4). Assim, abrange diferentes espaços de atuação, 
seja no entorno ou no interior dos Parques, seja 
nas escolas ou universidades.

Nesta direção, consoante Mellazo (2005, p. 
50) as atividades de EA “devem proporcionar à 
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comunidade uma maior sensibilização em relação 
ao meio ambiente com o propósito de fortalecer o 
exercício da cidadania e as relações interpessoais 
com a natureza”, isso pode desenvolver “atitudes 
capazes de produzirem novas ações coerentes 
com a sustentabilidade ambiental, cultural, 
econômica, social e espacial”. 
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REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE 
MATEMÁTICA A PARTIR DA RELAÇÃO 
ENTRE A ETNOMATEMÁTICA E A 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA
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Resumo

O presente estudo teve como objetivo analisar a 
prática do ensino de Matemática do curso Técnico 
Integrado em Edificações do Instituto Federal 
de Sergipe (IFS), a partir da relação entre a 
Etnomatemática e a Educação Ambiental Crítica. 
Para isso, foi realizada uma pesquisa de cunho 
qualitativo, desenvolvida através de intervenção 
na disciplina de Matemática II, do Curso 
Integrado em Edificações em que atividades 
de ensino do conteúdo da Matemática, foram 
elaboradas pautadas nas concepções teóricas 
da Etnomatemática e da Educação Ambiental 
Crítica. Os resultados indicam o entendimento 
mais complexo da importância e do significado 
da Matemática; motivação para participar e 
assistir às aulas de Matemática; interesse em 
continuar pesquisando mais informações sobre 
os problemas abordados nas aulas; aumento 
da autoestima relacionada à capacidade e ao 
conhecimento que possuem; desenvolvimento 
do pensamento crítico para entender os 
problemas de seu cotidiano; responsabilidade 
e desenvolvimento da autonomia enquanto 
cidadãos ativos da sociedade.

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica. 
Educação Matemática. Etnomatemática. 

Recebido em: 11/11/2017
Publicado em: 23/11/2018

REFLECTIONS ON THE TEACHING OF 
MATHEMATICS FROM THE RELATION 
BETWEEN ETHNOMATHEMATICS 
AND CRITICAL ENVIRONMENTAL 
EDUCATION

Abstract

The objective of this study was to analyze the 
mathematical teaching practice of the Federal 
University of Sergipe (IFS) integrated engineering 
course in buildings, based on the relationship 
between ethnomathematics and critical 
environmental education. For that, a qualitative 
research was developed, developed through 
intervention in the Mathematics II course, of the 
Integrated Course in Buildings in which activities 
of teaching the content of Mathematics, were 
elaborated based on the theoretical conceptions 
of Ethnomathematics and Critical Environmental 
Education. The results indicate the most complex 
understanding of the importance and meaning 
of Mathematics; motivation to attend and attend 
Mathematics classes; interest in continuing to 
research more information about the problems 
addressed in class; increased self-esteem related 
to the capacity and knowledge they possess; 
development of critical thinking to understand 
the problems of their daily life; responsibility 
and development of autonomy as active citizens 
of society.

Keywords: Critical Environmental Education. 
Ethnomathematics. Mathematical Education.
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REFLECTIONS EN LA ENSEÑANZA DE 
LAS MATEMÁTICAS DE LA RELACIÓN 
ENTRE ETHNOMATHEMATICS 
Y CRITICAL ENVIRONMENTAL 
EDUCATION

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo analizar 
la práctica de la enseñanza de Matemáticas del 
curso Técnico Integrado en Edificaciones del 
Instituto Federal de Sergipe (IFS), a partir de la 
relación entre la Etnomatemática y la Educación 
Ambiental Crítica. Para ello, se realizó una 
investigación de cuño cualitativo, desarrollada 
a través de intervención en la disciplina 
de Matemática II, del Curso Integrado en 
Edificaciones en que actividades de enseñanza del 
contenido de la Matemática, fueron elaboradas 
pautadas en las concepciones teóricas de la 
Etnomatemática y de la Educación Ambiental 
Crítica. Los resultados indican el entendimiento 
más complejo de la importancia y el significado 
de las matemáticas; motivación para participar 
y asistir a las clases de Matemáticas; interés en 
continuar investigando más información sobre 
los problemas abordados en las clases; aumento 
de la autoestima relacionada con la capacidad 
y el conocimiento que poseen; desarrollo del 
pensamiento crítico para entender los problemas 
de su cotidiano; responsabilidad y desarrollo 
de la autonomía como ciudadanos activos de la 
sociedad.

Palabras clave: Educación Ambiental Crítica. 
Educación Matemática. Etnomatemáticas.

Introdução

Ao revisarmos trabalhos de Etnomatemática 
publicados observamos que estes buscavam 
investigar o conhecimento etnomatemático de 
determinada cultura, sem levar em consideração 
o ambiente de produção desses conhecimentos. E 
também pela escassez de pesquisas práticas sobre 
essa temática relacionada ao ensino da Matemática 
em escolas urbanas. Essas constatações suscitou 
a necessidade de investigarmos as possibilidades 
metodológicas para relacionar a Etnomatemática 
e a Educação Ambiental Crítica no ensino da 
Matemática. 

Araujo (2004) destaca que as questões sociais 
e ambientais não podem ser trabalhadas apenas 
como um elemento ilustrativo nas aulas, mas 
devem ser abordadas como parte inerente à 
educação do indivíduo. Nesta perspectiva, 
temas como o consumo de energia elétrica, a 
produção de lixo, a reciclagem, o desmatamento, 
a poluição do ar, o consumo de água, entre tantas 
outras temáticas, podem ser abordados nas aulas 
de Matemática, mas levando-se em consideração 
a relação desses temas com o cotidiano dos 
estudantes. 

Nessa perspectiva, e para viabilizar a pesquisa, 
optamos por trabalhar no segundo ano do Curso 
Técnico Integrado em Edificações do Instituto 
Federal de Sergipe (IFS). E com o intuito de 
contribuir com a discussão relativa ao ensino 
da Matemática, a Etnomatemática e a Educação 
Ambiental desenvolvemos esse trabalho com 
o objetivo geral de analisar a prática do ensino 
de Matemática do curso Técnico Integrado 
em Edificações a partir da relação entre a 
Etnomatemática e a Educação Ambiental Crítica.

Metodologia da Pesquisa

Por identificarmos nas propostas pedagógicas da 
Etnomatemática, na concepção de D’Ambrosio 
(2001), e da Educação Ambiental Crítica, na 
concepção de Araujo (2004), a influência de 
Paulo Freire (1967; 1994), entendemos que elas 
podem ser trabalhadas juntas. Mas como fazer 
isso? Para responder a esse problema de pesquisa 
realizamos uma investigação com o 2º ano do 
curso Técnico Integrado em Edificação do IFS, 
a fim de viabilizarmos o desenvolvimento dessa 
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metodologia no ensino de Matemática. Enquanto 
preocupação instrumental, desenvolvemos uma 
investigação de abordagem qualitativa que 
segundo Richardson (1999, p. 90),

[...] pode ser caracterizada como a tentativa 
de uma compreensão detalhada dos 
significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar 
da produção de medidas quantitativas de 
características ou comportamento.

Optamos por trabalhar com uma pesquisa 
qualitativa por partimos da prerrogativa de não 
ficarmos prisioneiros a números, estatística, 
quantidades de ocorrências, e sim, de buscarmos 
dados não quantificáveis que qualifique, 
considere, caracterize, ou mesmo conceitue, os 
dados levantados na pesquisa. Para isso, buscamos 
dados para: construir a perspectiva da realidade 
dos alunos do 2º ano desse curso; entender como 
os alunos e professores do 2º ano compreendem 
a Educação Ambiental; mapear os problemas 
ambientais que eles vivenciam; identificar o 
que é trabalhado de Educação Ambiental no 2º 
ano do curso; investigar quais conhecimentos 
etnomatemáticos os alunos do 2º ano possuem; 
entender como a disciplina de Matemática é 
ensinada no 2º ano; verificar qual a importância 
dessa disciplina para o curso; e investigar o que os 
alunos do 2º ano compreendem por Matemática.

Os dados foram levantados a partir das 
observações realizadas em sala de aula; aplicação 
de questionário composto por perguntas abertas 
e fechadas, aplicado aos alunos do 2º ano; 
entrevistas semiestruturadas realizadas com 
oito professores, destes, quatro de Matemática 
que ensinam ou ensinaram no curso, e quatro de 
disciplinas da área técnica do curso.

Analisamos, ainda, os documentos do IFS como: 
o Projeto Pedagógico do Curso Integrado 
em Edificações; o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI); as ementas das disciplinas 
do Curso Integrado em Edificações; os planos 
de ensino; os planos de aula do referido curso; 
a Regulamentação da Organização Didática 
do IFS (ROD); a Regulamentação de Encargos 
Docentes do IFS (RED); a revisão geral da 
legislação sobre as obrigações legais do IFS, a 
oferta dos cursos técnicos e sobre o ensino de 
Matemática.

As atividades de ensino foram estruturadas 

metodologicamente da seguinte forma:

• um assunto que indica o conteúdo 
matemático geral abordado;

• um título que indica o tema central da 
Matemática a ser investigado na aula;

• um conteúdo que descreve tanto o 
conhecimento matemático a ser trabalhado, 
como o conhecimento da Educação Ambiental 
e da Etnomatemática, sendo destacados 
separadamente.

O conteúdo da Educação Ambiental escolhido 
para cada aula foi determinado pela perspectiva 
de relação com o conteúdo matemático a ser 
trabalhado na aula e também pela relação do 
tema com a área de edificações, por constatarmos 
que os estudantes fazem o curso por gostar e se 
identificar com essa área. Outro fator importante 
para a escolha do tema foi a relevância deste no 
cotidiano dos discentes, por identificarmos, no 
período de observação e nos questionários, uma 
fragilidade deles em relação a esses temas, tanto 
conceitual como pelo grau de importância da 
temática, ou ainda pela falta de opinião e atitude 
em relação ao tema.

Em relação ao conteúdo da Etnomatemática, 
este foi escolhido a partir dos conhecimentos 
etnomatemáticos identificados no grupo cultural 
dos estudantes do Curso Técnico Integrado 
em Edificações do IFS, tanto a partir das 
observações realizadas, como pelas respostas 
nos questionários. A partir dessas informações e 
após a escolha do tema da Educação Ambiental, 
foi possível mapearmos quais conhecimentos 
etnomatemáticos poderiam ser explorados 
dando prioridade para esses conhecimentos em 
detrimento de trabalhar a forma tradicional da 
Matemática acadêmica. Essa forma de trabalho 
nos permitiu aproximar as questões da Educação 
Ambiental à forma como os estudantes agem e 
pensam sobre a temática. Ou seja, possibilitou 
discutirmos as questões ambientais no cotidiano 
dos estudantes, valorizando os processos 
cognitivos desenvolvidos pelos mesmos, 
proporcionando uma maior liberdade para os 
estudantes se expressarem da forma que sabem, 
sem se preocuparem inicialmente com o caráter 
científico do problema.
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Somente após um debate inicial sobre o tema, 
levantando os conhecimentos etnomatemáticos 
dos estudantes sobre o mesmo, é que foi previsto 
a realização de uma avaliação diagnóstica 
oral momentânea, para decidirmos se os 
conhecimentos etnomatemáticos da turma eram 
suficientes para analisar o tema. A partir disso, 
prevíamos a continuidade de duas formas: i) 
mostrando como os conhecimentos da Matemática 
podem ajudar no debate sobre o tema; ii) caso 
o conhecimento etnomatemático dos estudantes 
fosse suficiente para o debate sobre o tema, seria 
apresentado o conteúdo matemático através 
de uma comparação entre o conhecimento 
matemático e o conhecimento etnomatemático 
dos discentes.

É importante destacarmos que nessa proposta 
metodológica não há o objetivo de substituir 
os conhecimentos etnomatemáticos dos 
estudantes pelos conhecimentos da Matemática 
acadêmica, e nem vice-versa. O objetivo é 
ensinar a Matemática acadêmica a partir dos 
conhecimentos etnomatemáticos dos estudantes, 
por acreditarmos que dessa forma, é possível 
dar significado e sentido a esses conhecimentos, 
mostrando a importância deles na vida do 
estudante e na sociedade. As diretrizes desse 
momento foram norteadas pelos seguintes 
ingredientes:

• Objetivos – para cada encontro foi 
previsto as principais finalidades da realização do 
mesmo, sendo destacados também, os objetivos 
pretendidos em relação ao conteúdo da Educação 
Ambiental e da Etnomatemática. 

• Um roteiro de ensino que descrevia de 
forma sucinta como cada conteúdo e objetivo 
podia ser desenvolvido e as possíveis formas de 
tentar alcançá-los, servindo como um roteiro pré-
estabelecido para cada atividade. No final de cada 
atividade, era recomendado explorar exercícios 
do livro didático como maneira de aprofundar a 
habilidade dos estudantes em resolver questões. 
Além disso, o livro didático era utilizado como 
uma leitura complementar sobre o assunto 
que, quando possível e necessária, deveria ser 
realizada em sala de aula ou indicada para ser 
feita como atividade extraclasse. 

• Uma metodologia proposta para ser 

utilizada durante a realização das atividades, 
pautada no diálogo com os estudantes e não pela 
imposição de regras, uma vez que a condução 
dessas atividades dependia diretamente da 
participação dos discentes durante as aulas.

A análise dos dados coletados foi realizada 
mediante a concepção da Análise do discurso de 
Orlandi (2008, p. 23), o qual explica que “(...) 
o objetivo da análise do discurso é descrever o 
funcionamento do texto. Em outras palavras, 
sua finalidade é explicar como um texto produz 
sentido.” Apesar de parecer simples, pela forma 
como ela apresenta o objetivo da análise do 
discurso, essa se constitui em uma tarefa árdua 
e complexa, por ser um método que não busca 
simplesmente comparar ou enumerar os dados, 
mas sim, compreender como eles fazem sentido, 
através de interpretação subjetiva dos mesmos. 
Essa opção ocorreu por considerarmos que, uma 
análise técnica dos dados coletados, interpretando 
apenas o que foi dito sem um contexto, não seria 
o mais adequado para alcançar as respostas que 
procurávamos na pesquisa.

Resultados e discussão

Através das opções metodológicas escolhidas, 
caracteriza-se a realização de todas as aulas, 
de forma geral, através de quatro momentos 
diferentes:

Aulas realizadas a partir de temas geradores de 
problematização

Esse tipo de aula ocorreu com maior frequência, 
pois foi utilizado para o desenvolvimento de sete 
dos oito conteúdos matemáticos trabalhados, só 
não sendo utilizado para o desenvolvimento do 
assunto Determinantes. A metodologia proposta 
nessas aulas partiu sempre da discussão de 
um problema ambiental pertinente à área de 
Edificações e da realidade dos estudantes, a partir 
de um texto básico atual sobre o tema, cuja leitura 
era realizada em voz alta por um estudante que 
se candidatava espontaneamente para fazê-la. 
Após a leitura do texto, perguntávamos a opinião 
deles sobre esse assunto, seguindo o roteiro de 
ensino pré-definido para cada aula. Nas primeiras 
atividades realizadas, percebemos uma timidez ou 
preocupação dos estudantes em manifestar suas 
opiniões, situação rapidamente superada a partir 
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da segunda e terceira aulas, quando aumentou 
consideravelmente o trabalho para controlar as 
falas dos estudantes após a leitura do texto, pois 
muitos deles queriam falar ao mesmo tempo.

Essas reações iniciais de timidez dos estudantes 
haviam sido observadas nas aulas assistidas 
dos outros professores, em que os estudantes 
só se manifestavam após o professor apresentar 
sua opinião. Nesses momentos observados, os 
estudantes se limitavam a manifestar sua opinião 
concordando com o ponto de vista do professor, 
sendo que em nenhum momento, presenciamos 
um estudante apresentando uma opinião contrária. 
Esse dado nos remete a questões trabalhadas por 
Freire (1994) sobre a opressão que os estudantes 
estão acostumados a passar. O professor sempre 
quer que os mesmos prestem atenção e aprendam 
apenas o que ele quer ensinar; concorde com 
ele, com seus pontos de vista, enquanto que 
o conhecimento dos estudantes não possui 
relevância, pois o que importa e tem valor é a 
opinião ou conceito do professor.

Destacamos que o importante após a fala do 
estudante, ao invés do professor fazer qualquer 
comentário sobre ela, foi insistirmos para os 
outros falassem, mostrando que o papel do 
professor era apenas o de mediador dos debates. 
Eles rapidamente entenderam isso, adaptaram-
se a esse novo posicionamento pedagógico e 
começaram a fazer questão de expressar suas 
opiniões sem se preocuparem com a opinião do 
professor.

Outro fator importante que identificamos após a 
leitura dos textos foi a falta de conhecimento dos 
estudantes sobre as questões abordadas. Apesar de 
terem sido escolhidas a partir de suas realidades 
e estarem relacionadas à área de interesse dos 
mesmos, os estudantes demonstraram não 
possuir outras leituras sobre o problema. Suas 
colocações se baseavam na opinião ou discurso 
de outras pessoas, ou mesmo em reflexões 
que eles formulavam logo após a leitura. Essa 
questão provocou constantemente troca de 
posicionamentos produzidos pelo efeito do ponto 
de vista contrário expresso por outro colega que 
levava o estudante a abandonar seu conceito 
original e a concordar com a ideia do outro. Isso 
evidenciou um lado positivo, por mostrar que os 
estudantes estão abertos a opiniões contrárias 

e, negativo, por expor a falta de criticidade e 
argumentos para defender suas opiniões.

Mudar de ponto de vista e de opinião sobre um tema 
é algo bom, benéfico, que evidência criticidade. 
No entanto, ao observarmos um estudante 
apresentando uma opinião, outro apresentando 
um argumento contrário e imediatamente ver 
aqueles que concordavam com a opinião inicial 
concordarem com a ideia contrária, evidencia 
fragilidade em relação aos argumentos que se 
aceitam como verdades, bem como a falta de 
conhecimento sobre o que está sendo discutido. 
Por isso, enquanto os estudantes apresentavam 
seus argumentos, o professor sintetizava as 
ideias principais no quadro, evidenciando os 
argumentos favoráveis e contrários, até que todos 
expressassem suas ideias e opiniões sobre o tema, 
não obrigando ninguém a falar. Entendemos 
que o papel do professor era o de indagar os 
estudantes sobre a validade da afirmação que 
os mesmos estavam fazendo e questionando os 
demais colegas a concordarem ou não com as 
afirmações feitas.

Essa metodologia de ensino com temas geradores 
no início das aulas provocou uma mudança de 
hábitos, aguçando a curiosidade dos estudantes 
para os problemas e questões ambientais 
existentes, bem como uma necessidade de 
buscarem mais informações e um entendimento 
de que os problemas existentes na sociedade 
necessitam ser discutidos mais profundamente 
para poderem ser resolvidos ou minimizados.

Em média, o procedimento de leitura e debate 
durou 25 minutos, sendo 5 minutos para a leitura 
do texto, com alguma informação complementar 
introduzida pelo professor, seguidos de 20 
minutos de debate. Os debates eram encerrados ao 
observarmos que todos os argumentos já haviam 
sido expostos e começava a ocorrer repetição. 
O encerramento ocorria através da explicação 
que cada um deveria ter sua opinião e o máximo 
possível de argumentos favoráveis a ela, não 
existindo verdade absoluta, apenas pontos de 
vista diferentes que deviam ser respeitados.

Nos últimos 60 minutos de aula realizávamos 
a leitura coletiva do assunto no livro didático, 
sistematizando-se todo o conhecimento discutido 
em sala de aula, fazendo algumas observações 
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complementares quando pertinentes e, por 
fim, resolvendo questões propostas no livro, 
indicando outras para serem resolvidas em casa 
como atividade complementar.

Aulas realizadas a partir da manipulação de 
material concreto

Para desenvolvermos o conteúdo de Geometria 
espacial, além da utilização de temas geradores 
de problematização, discutindo a questão do 
lixo urbano, realizamos uma oficina na própria 
sala de aula, reutilizando alguns materiais 
previamente solicitados aos estudantes: latas de 
milho, de ervilha, de leite condensado (abertas, 
utilizadas e lavadas); caixas de sapato, e outros 
materiais novos e usados, como laranja, chapéu-
gorro de aniversário, massa de modelar, palitos 
de churrasco, cartolina e papéis usados, bolas e 
outras figuras esféricas; tesoura, cola, régua e 
compasso. Com esses materiais foram trabalhados 
a construção de todos os sólidos geométricos 
previstos para serem estudados como também 
alguns casos de inscrições e circunscrições entre 
os sólidos. Para complementar as ilustrações 
das figuras, foram utilizados ainda o datashow 
para facilitar a visualização de determinadas 
situações- problema.

A opção metodológica de se trabalhar com a 
confecção de materiais manipulativos, no caso 
os sólidos geométricos, ocorreu não devido 
à dificuldade que os estudantes normalmente 
possuem em visualizar figuras tridimensionais 
no plano, pois os estudantes do curso Integrado 
em Edificações do campus de Aracaju possuem 
facilidade nessas visualizações. Isso por causa 
da área de aptidão deles, algumas disciplinas 
e conteúdo da área técnica que exercitam a 
capacidade de visualização e imaginação de 
figuras tridimensionais, mas ocorreu devido à 
dificuldade do professor em representar no quadro 
em sala de aula essas figuras. As mesmas acabam 
sendo construídas de forma distorcida, sem padrão 
nem proporcionalidade. Tal situação exige dos 
estudantes uma capacidade de abstração elevada 
para a compreensão do conteúdo matemático e 
também a possibilidade metodológica em se 
discutir e mostrar como materiais podem ser 
reutilizados para o ensino. Exige-se também como 
proporcionar a manipulação pelos estudantes 

dos sólidos geométricos estudados, uma vez que 
dessa forma, deixa-se de trabalhar apenas com o 
sentido da visão e utiliza-se também o sentido do 
tato.

Ao estudar, por exemplo, o cone, os estudantes 
puderam fazer um corte num chapéu-gorro de 
aniversário e observar sua planificação lateral, 
pois ele é formado por um setor circular que pode 
ser observado com o corte do chapéu-gorro e sua 
base preenchida com um círculo de papel feito 
previamente para representá-la. Todos os sólidos 
estudados teoricamente foram manipulados pelos 
estudantes através dos materiais solicitados. 
Através desse processo, foram deduzidas as 
fórmulas, possibilitando-se que os estudantes 
fizessem e refizessem a manipulação dos objetos 
da forma que quisessem. Os estudantes não 
tiveram que entendê-las apenas no campo da 
suposição, imaginação e abstração, como ocorre 
tradicionalmente nas aulas desse conteúdo 
quando o assunto é desenvolvido, utilizando-
se apenas o quadro ou a projeção de imagens, 
através do datashow ou de retroprojetores.

Para evidenciar melhor como ocorreram essas 
aulas, detalha-se o desenvolvimento da Aula 08: 
Prismas, que começou com a leitura do texto de 
Lelis (2013), Prefeitura Municipal de Aracaju 
trabalha para acabar com o lixo indevidamente 
depositado nas ruas da cidade. Esse texto deu 
continuidade à discussão iniciada na aula anterior 
sobre reciclar, reutilizar e reduzir. Após a leitura 
do texto, verificamos que os estudantes estavam 
trazendo informações novas sobre o problema 
do lixo. Isso mostrou que eles buscaram mais 
informações desde a última aula. Por isso, foram 
utilizadas as informações trazidas e eles foram 
provocados sobre o que achavam de Aracaju 
produzir tanto lixo. Após alguns minutos de 
discussão e vários argumentos apresentados, 
foi lançado o seguinte desafio: Segundo o 
texto, Aracaju produz aproximadamente 367 
toneladas de lixo por dia. Todo esse lixo é 
coletado por caminhões que possuem uma 
carroceria em formato de um paralelepípedo de 
4 m de comprimento, por 1,6 m de largura e 1,5 
m de altura. Determine quantas viagens esses 
caminhões têm que fazer para recolher todo esse 
lixo, sabendo que uma tonelada de lixo equivale 
a um metro cúbico?
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Após alguns minutos, nenhum estudante 
conseguiu resolver a questão e por isso foram 
questionados sobre qual era a dificuldade. Eles 
disseram que não sabiam dizer a capacidade 
de carga de um caminhão. Foi solicitado para 
eles pegarem uma caixa de sapato e a régua 
e questionados sobre como fazer para saber 
a quantidade que cabe dentro dessa caixa. As 
respostas começaram a surgir, com um tom de 
voz de incerteza, mas começaram a dizer que 
tinha que multiplicar os lados, referindo-se ao 
comprimento, largura e altura, e foi perguntado 
o porquê disso. Qual a diferença entre o cálculo 
de área e o volume? Como fazer para calcular a 
área de um retângulo? A partir da ideia da área do 
retângulo que é base vezes altura, foi explicado 
que, da caixa de sapato, seria base vezes altura, 
vezes comprimento, pois estava trabalhando 
com uma figura tridimensional e que a área é 
trabalhada em figuras bidimensionais. Por isso, 
sempre é expressa ao quadrado, enquanto que o 
volume, ao cubo.

A partir dessa discussão, os estudantes calcularam, 
com a ajuda da calculadora, o volume da caixa 
de sapatos que tinham em mãos. Esse momento 
foi aproveitado para mostrar outros prismas que 
haviam construído sido construídos previamente 
e questionados sobre quais eram as características 
comuns entre os prismas construídos. Como 
poderia definir o que é um prisma? Como poderia 
classificar os prismas construídos? Os estudantes 
foram dando respostas a essas perguntas, dizendo 
que era pelas figuras que formam o prisma, 
pois um era formado por retângulos, outros por 
triângulo, quadrados e hexágonos. A partir das 
diversas respostas, foi possível construir no 
quadro um resumo de tudo que eles estavam 
observando e assim, sintetizar as respostas para 
as três perguntas feitas.

Faltava ainda saber como calcular a área de um 
prisma e, para isso, foram orientados a recortar 
cada um dos prismas apresentados na sala, 
obtendo uma planificação dos mesmos. A partir 
disso, deduziu-se com os estudantes como seria 
o cálculo da área de cada um desses prismas, 
que logo perceberam que era a soma das áreas 
das figuras planas que formam esses prismas. 
Após todas essas observações, foi solicitado que 
resolvessem o problema proposto no início. Após 

alguns minutos um estudante pediu para ir ao 
quadro resolver à questão, calculando primeiro a 
capacidade de carga de um caminhão que era de 
9,6 m³ e depois dividindo a quantidade de lixo 
produzido em um dia pela capacidade de carga de 
um caminhão, obtendo aproximadamente 38,23 
viagens.

Após parabenizar o estudante, este foi 
questionado sobre o que significa essa resposta 
encontrada, pois é possível terem ocorrido 38,23 
viagens? Os estudantes responderam “não” e 
disseram que ocorreram 38 ou 39 viagens. A 
discussão começou no sentido de apontar qual 
seria a resposta correta. A conclusão deles foi 
que seria mais lógico terem ocorrido 38 viagens 
e ficar um caminhão com um pouco de lixo para 
ser lotado completamente no dia seguinte, o que 
geraria economia para a empresa. Esse momento 
foi aproveitado para chamar a atenção sobre a 
exatidão da Matemática, sua precisão, que em 
muitos casos, inclusive nesse, necessita de um 
raciocínio complementar para se chegar à melhor 
resposta possível, mas como o problema queria 
saber número total de viagens para levar o lixo, a 
resposta seria 39 viagens, pois em 38 viagens não 
seria possível levar todo o lixo.

Para provocá-los ainda mais, foram informados 
que em Aracaju tinham sido usados, em 2013, 
vinte e oito caminhões diariamente para recolher 
o lixo de toda a cidade. Essa coleta foi realizada 
por uma empresa contratada pela Prefeitura que 
pagou por esse serviço R$ 60 milhões de reais. 
Esses dados despertaram bastante a atenção dos 
estudantes e, por isso, foi solicitado, como dever 
de casa, que eles pesquisassem sobre os maiores 
gastos da Prefeitura de Aracaju e analisassem o 
que poderia ser feito se ela não tivesse que gastar 
nada com a coleta de lixo diária.

Como ainda restavam 50 minutos de aula, foi 
feita a leitura do livro didático referente ao estudo 
dos prismas, evidenciando a sistematização 
matemática do conteúdo e trabalhando a 
resolução de algumas questões propostas no 
livro. No entanto, os estudantes continuaram 
fazendo perguntas sobre a coleta de lixo, sobre os 
aterros sanitários, e principalmente demonstrando 
muita curiosidade sobre quanto a Prefeitura de 
Aracaju arrecada por ano e como ela consegue 
tanto dinheiro assim. A cada questão levantada 
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ressaltava-se a importância em procurar mais 
informações sobre os dados financeiros da 
Prefeitura, como o prefeito usa esse dinheiro, 
e que eles conseguiriam facilmente na internet 
informações sobre os valores arrecadados pela 
Prefeitura de Aracaju e os gastos realizados.

Essa aula se caracterizou pela dificuldade em 
sistematizar o conteúdo matemático devido os 
estudantes não conseguirem focar na aula após a 
apresentação dos valores gastos pela Prefeitura. 
Esse problema reflete a falta de informações 
dos discentes de assuntos ligados diretamente 
à sua realidade, e como algumas dessas 
informações impactam imediatamente neles, 
fazendo-os refletir sobre sua realidade. Mesmo 
assim, a aula foi finalizada com a resolução de 
algumas questões percebendo o impacto que as 
informações trabalhadas trouxeram-lhes.

Aulas de resolução de exercícios

As aulas de revisão de conteúdo, realizamos uma 
semana antes da avaliação escrita, destacaram-se 
por um clima de tensão dos estudantes em saber 
tudo que iria ser exigido nas provas, bem como 
constantes pedidos para diminuir o conteúdo a ser 
cobrado na avaliação. Essas aulas constituíram-
se em resoluções de questões referente a todo 
o conteúdo trabalhado no bimestre como uma 
preparação para a prova seguindo o modelo 
tradicional de trabalho dos professores de 
Matemática nas turmas dos cursos integrados.

Aulas de avaliação

Realizamos quatro avaliações bimestrais, com 
quatro avaliações de recuperação destinadas aos 
estudantes que obtiveram notas inferiores a seis, 
seguindo a metodologia de avaliação padrão 
dos professores de Matemática para os cursos 
Integrados.

Considerações Finais

Ao longo da pesquisa nos questionamos diversas 
vezes: Quais são as vantagens e desvantagens em 
trabalhar a Etnomatemática numa perspectiva 
ambiental? Depois de termos realizado e analisado 
essas atividades, destacamos os seguintes pontos 
que ajudam a responder a essa pergunta:

1. Sobreposição de conteúdos: refere-se à situação 
de se agregar à aula de Matemática outros 
conteúdos, tanto relativos à Etnomatemática 
quanto à Educação Ambiental, gerando 
dificuldade em focar no ensino da Matemática que 
é o objetivo da aula. No entanto, esse argumento 
não procede pois o objetivo da aula continuou 
sendo ensinar o conteúdo de Matemática, e não 
poderia ser outro numa aula dessa disciplina. 
Apesar de ter destacado, nos roteiros de ensino 
das atividades, o conteúdo não só de Matemática, 
mas também de Etnomatemática e de Educação 
Ambiental, estes referem-se a conhecimentos 
utilizados para auxiliar metodologicamente o 
desenvolvimento do conteúdo de Matemática, 
ou seja, são conteúdos secundários que emergem 
da discussão da situação-problema. Eles são 
fundamentais tanto para contextualizar o 
conhecimento matemático como para discutir o 
conhecimento dos alunos sobre o problema.

O conteúdo da Etnomatemática e da Educação 
Ambiental, apesar de chamarmos de secundários, 
não são menos importantes, apenas não são 
conteúdos trabalhados sistematicamente nas 
aulas, como o conteúdo matemático, sendo 
conteúdos fragmentados abordados das duas 
áreas, utilizados para desenvolver o conteúdo 
matemático. Não estamos dizendo com isso, que 
eles não são importantes, muito pelo contrário, 
enfatizamos apenas que a preocupação de ter 
mais conteúdos para o professor de Matemática 
trabalhar não é legítima, pois os conteúdos de 
Etnomatemática e de Educação Ambiental estão 
ligados à metodologia da aula e não a inserção de 
conteúdos curriculares adicionais.

Essa última afirmação é reforçada pela legislação 
educacional que determina que a Educação 
Ambiental não se constitua numa disciplina, 
podendo ser trabalhada como tema transversal no 
currículo escolar. A Etnomatemática é considerada 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais também 
como um tema transversal recomendado para ser 
trabalhado no ensino da Matemática. Dessa forma, 
a legislação educacional entende que ambas não 
são conteúdos adicionais, mas conteúdos a serem 
explorados metodologicamente nessas aulas.

2. Tempo de duração das aulas: está relacionado 
a questão anterior no sentido que ao se trabalhar 
a Educação Ambiental e a Etnomatemática na 
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aula de Matemática, acabamos diminuindo o 
tempo disponível para se ensinar o conteúdo 
da Matemática. Esse problema é visto pelos 
professores pessimistas como algo extremamente 
prejudicial, por terem cada vez menos tempo 
de ensinar tudo o que considera importante. No 
entanto, os professores otimistas veem nesse 
momento a oportunidade de refletir sobre o 
que realmente é importante ensinar ao aluno e 
como se pode ensinar. A forma de se entender e 
encarar esse problema depende do ponto de vista 
ideológico que a pessoa enxerga. 

O que verificamos é que com essa metodologia 
é possível trabalhar todos os conteúdos previstos 
dentro do tempo previsto para o Curso, não 
proporcionando nenhum prejuízo ao conteúdo 
de Matemática. Sendo assim, esse argumento de 
que não é possível desenvolver atividades como 
as realizadas por não haver tempo não é válido. 
Mas fica a questão: Como isso é possível? A 
explicação é que o tempo destinado à apresentação 
e discussão de um problema ambiental não é um 
assunto a mais a ser trabalhado com os alunos. 
Esse enfoque constitui-se numa nova forma de 
introduzir e desenvolver o conteúdo matemático. 
Na verdade, não estamos ensinando Educação 
Ambiental, mas Matemática, a partir da Educação 
Ambiental. Ou seja, trabalhando apenas um 
conceito mais amplo de educação.

O mesmo ocorre com a Etnomatemática, 
pois quando abordamos o conhecimento 
etnomatemático dos alunos não estamos 
trabalhando outro assunto, mas trabalhando 
a Matemática; não apenas a Matemática 
acadêmica, mas o conhecimento etnomatemático 
dos alunos. Com isso, ao analisarmos uma 
questão ambiental a partir dos conhecimentos 
etnomatemáticos dos alunos, discutimos diversas 
possibilidades de resolução e interpretação do 
problema e não apenas uma única através da 
Matemática acadêmica. Essa questão de tempo 
para o ensino da Matemática não se constitui, 
nem se fundamenta num problema em relação ao 
desenvolvimento dessas atividades.

3. Motivação: possui duas faces, uma de ser 
obstáculo para o ensino da Matemática, quando 
o aluno não se interessa pela aula e além de 
não aprender, gera dificuldades adicionais para 
o aprendizado dos demais colegas, através 

de conversas paralelas até ao extremo de se 
rebelar contra a aula. A outra face aparece 
quando a motivação é despertada nos alunos 
e estes proporcionam um ambiente favorável 
para o desenvolvimento do conteúdo, ou seja, a 
motivação pode ser a fonte de inúmeros problemas 
ou gerar um ambiente favorável ao ensino.

É difícil motivar um aluno a determinar o valor do 
“x” de uma questão que não faz nenhum sentido 
para ele referente a um conteúdo que o mesmo 
não entende a importância nem a relevância para 
sua vida. Não adianta o professor justificar que 
o conteúdo é necessário e que o estudante vai 
precisar dele mais à frente, ou que o discente 
precisará para ingressar em um curso superior. 
Segundo o Ministério da Educação e Cultura, 
apenas 30% dos alunos chegam a iniciar um 
curso superior, ou seja, de cada 10 alunos que 
terminam o ensino médio, apenas 3 ingressam em 
curso superior. Além disso, uma coisa é motivar o 
aluno a estudar por querer adquirir conhecimento, 
outra é motivar o aluno por precisar adquirir o 
conhecimento para conseguir alcançar outro 
objetivo.

A proposta metodológica de ensinar a 
Matemática a partir da Etnomatemática pautada 
na Educação Ambiental Crítica mostrou possuir 
a seu favor a questão motivacional dos alunos, 
ao desenvolvermos o conteúdo matemático 
a partir de problemas que interessam a eles, 
presentes no cotidiano deles, e discutir, antes de 
apresentar e desenvolver o conteúdo matemático 
em si, o conhecimento etnomatemático que 
eles possuem sobre o problema, evidenciando o 
conhecimento que eles já possuem, valorizando 
esses conhecimentos, e mostrando a necessidade 
de novos para entender e buscar soluções para os 
problemas de sua realidade.

Observamos, através das atividades de ensino, 
as seguintes características nos alunos: 
motivação para assistir a aula de Matemática 
e a participação nela; interesse em continuar 
pesquisando mais informações sobre os 
problemas abordados nas aulas; aumento da 
autoestima relacionada à capacidade e ao 
conhecimento que possuem; desenvolvimento de 
uma forma crítica de entender os problemas de 
seu cotidiano; desenvolvimento da autonomia e 
da responsabilidade enquanto cidadãos ativos da 
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sociedade. Essas características mostraram que 
as atividades proporcionaram o desenvolvimento 
do fator motivacional nos alunos e este contribuiu 
positivamente para o ensino e aprendizagem na 
disciplina de Matemática II do 2º ano Integrado 
em Edificações.

4. Contextualização: tem uma estreita relação 
com a motivação. Verificamos que uma forma 
de conseguir motivarmos os alunos é através da 
contextualização do ensino à realidade deles. 
Também, pela utilização dos conhecimentos já 
adquiridos por eles. Muito já foi discutido sobre 
esse tema, porque a ideia inicial de contextualizar 
é colocar em um contexto, e os livros didáticos 
de Matemática, de modo geral, têm feito isso, 
mas questionamos: De quem é esse contexto? De 
que é esse contexto? Para quem é esse contexto? 
Para que é esse contexto? Essas perguntas 
deixam esse tema mais complexo, e é nesse 
cenário que falamos em contextualização, pois 
só consideramos um ensino contextualizado se 
responder a essas perguntas.

Observamos que com as atividades de ensino 
desenvolvidas, conseguimos respondê-las. Por 
isso, consideramos que trabalhamos um ensino 
contextualizado a partir de seus conhecimentos 
etnomatemáticos: De quem é esse contexto? Dos 
alunos da turma de 2014 do 2º ano Integrado 
em Edificações do campus de Aracaju. De que 
é esse contexto? Da área de interesse deles, a 
Edificações. Para quem é esse contexto? Para 
alunos que atuarão como técnicos em Edificações 
ou que continuarão seus estudos nessa área. Para 
que é esse contexto? Para ajudá-los e estimulá-
los a atuar na área de Edificações ou continuar 
estudando nessa área.

Para conseguirmos responder essas perguntas, 
inicialmente identificamos: os objetivos dos alunos; 
seus interesses, inclusive a área de interesse de 
seus estudos; os conhecimentos etnomatemáticos 
que possuem; os problemas que vivenciam. A 
partir de todas essas informações, planejamos as 
atividades de ensino contextualizadas à realidade 
deles e desenvolvemos o conteúdo matemático 
nesse cenário. Isso possibilitou identificarmos 
qualitativamente as vantagens em trabalhar um 
ensino contextualizado a partir das falas, gestos, 
ações, reações e comentários dos alunos, sendo 
a principal vantagem identificada a motivação 

deles para estudar.
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DO TEMA “EDUCAÇÃO AMBIENTAL” 
PELOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS 
DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE 

Luzia Cristina de Melo Santos Galvão-UFS 
Crislaine Suellen Santos de Araújo-UFS

Resumo

Considerando que a prática da Educação Ambiental 
de forma permanente e contínua ainda é um 
grande desafio para muitos professores, o presente 
trabalho é resultado da pesquisa desenvolvida 
com 10 docentes de ciências de algumas escolas 
municipais de Aracaju – SE, a fim de verificar 
as concepções e as práticas pedagógicas destes 
a respeito da Educação Ambiental. Baseando-se 
na premissa que a escola é um local adequado 
para que a Educação Ambiental (EA) seja posta 
em prática de forma continua, permanente e 
interdisciplinar, apresentamos no respectivo 
trabalho um pouco das concepções e práticas dos 
docentes com relação ao tema. Com a pesquisa 
comprovamos que alguns professores apresentam 
certa dificuldade para trabalhar o tema em sala de 
aula e isso remete a vários fatores como: a falta 
de recurso, projetos, tempo e o não envolvimento 
da escola com o tema.
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de Ciências; Formação de Professores.
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A LOOK AT THE USE OF THE THEME 
"ENVIRONMENTAL EDUCATION" BY 
THE SCIENCE TEACHERS OF THE 
MUNICIPALITY OF ARACAJU-SE

Abstract

Considering that the practice of Environmental 
Education in a permanent and continuous way 
is still a great challenge for many teachers, 
the present work is the result of the research 
developed with 10 science teachers from some 
municipal schools of Aracaju - SE, in order to 
verify the conceptions and their pedagogical 
practices regarding environmental education. 
Based on the premise that the school is a suitable 
place for Environmental Education (EA) to be 
put into practice in a continuous, permanent and 
interdisciplinary way, we present in the respective 
work a little of the teachers' conceptions and 
practices regarding the theme. With the research, 
we verified that some teachers present some 
difficulty to work the theme in the classroom 
and this refers to several factors such as: lack of 
resources, projects, time and non-involvement of 
the school with the theme.

Keywords: Environmental Education; Science 
teaching; Teacher training.
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UNA MIRADA SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL TEMA "EDUCACIÓN AMBIENTAL" 
POR LOS PROFESORES DE CIENCIAS 
DEL MUNICIPIO DE ARACAJU-SE

Resumen:

Considerando que la práctica de la Educación 
Ambiental de forma permanente y continua sigue 
siendo un gran desafío para muchos profesores, el 
presente trabajo es el resultado de la investigación 
desarrollada con 10 docentes de ciencias de 
algunas escuelas municipales de Aracaju - SE, a 
fin de verificar las concepciones y las prácticas 
pedagógicas de estos respecto a la Educación 
Ambiental. En base a la premisa que la escuela es un 
lugar adecuado para que la Educación Ambiental 
(EA) sea puesta en práctica de forma continua, 
permanente e interdisciplinaria, presentamos en 
el respectivo trabajo un poco de las concepciones 
y prácticas de los docentes con relación al tema. 
Con la investigación comprobamos que algunos 
profesores presentan cierta dificultad para trabajar 
el tema en el aula y eso remite a varios factores 
como: la falta de recurso, proyectos, tiempo y el 
no involucramiento de la escuela con el tema.

Palabras clave: Educación Ambiental; 
Enseñanza de Ciencias; Formación de profesores.

Introdução

A Educação Ambiental (EA), tem se tornado 
um tema de suma importância nos últimos 
anos, devido a vários fatores, sendo um deles 
a preocupação com o consumo exagerado de 
recursos naturais e o cuidado com as gerações 
futuras. Como tentativa de minimizar esses 
problemas ambientais, faz-se necessário a 
busca de ações ou intervenções que diminuam 
essas dificuldades, de forma que formemos 
cidadãos críticos e informados sobre as questões 
socioambientais.

Sendo assim, a escola tem um papel de extrema 
importância nesse processo de formação e 
sensibilização de cidadãos, fazendo os alunos 
aprenderem novos conceitos, saberes, a fim de 
terem mudanças de hábitos. Além disso, o estudo 
do tema possibilita que eles saibam buscar e 
problematizar questões ambientais, indo além do 
conhecimento pedagógico, contribuindo assim 
para as mudanças de atitudes, provocando-os 
reflexões sobre essa problemática ambiental.

De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), a Educação Ambiental deve 
ser implantada nos currículos de maneira 
interdisciplinar e transversal, aliando assim o 
ensino, a aprendizagem, a teoria e a prática para 
o melhor entendimento e assimilação sobre o 
cuidar dos recursos naturais (BRASIL, 1998).

Mas, nem sempre isso ocorreu (ou até mesmo 
ocorre), devido a vários fatores, em especial, a 
falta de qualificação e preparação dos docentes 
para ministrar aulas com esse tema em suas 
disciplinas, por nosso modelo de ensino-
aprendizagem não se enquadrar ao modelo teoria 
e prática e por muitas vezes não haver tempo 
suficiente para desenvolver este assunto em aula, 
afinal a Educação Ambiental ainda é considerada 
um tema transversal.

Para que a EA seja desenvolvida de forma 
eficaz, os professores precisam estar preparados 
e qualificados para transmitir esse conteúdo 
de forma correta, adequada e contextualizada, 
fazendo assim a ligação da teoria e a prática 
com seus alunos. Tendo em vista que muitos 
professores não são capacitados e aptos apenas 
com o seu curso de formação superior, pois 
muitas vezes este ensino não traz uma disciplina 
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específica na matriz curricular dos cursos. Além 
disso, a EA é tratada como um tema transversal, e 
por isso não tem a devida importância, com isso 
muitos professores não sabem como transmitir 
esse conteúdo de forma correta e segura, pois 
muitas vezes eles nem têm esse conhecimento.

A escolha de professores como sujeitos da pesquisa 
se deu pelo reconhecimento da importância das 
aulas de EA em todas as disciplinas, em especial 
na disciplina de ciências naturais. Nesse cenário, 
veio um questionamento a respeito das concepções 
e as práticas pedagógicas dos professores de 
ciências naturais a respeito desse conteúdo, com 
o intuito de conhecer as principais dificuldades 
enfrentadas pelos docentes em incluir e ministrar 
essas aulas de EA.

Como sabemos da importância dos professores 
na formação de cidadãos críticos e reflexivos, 
o propósito desta pesquisa procurou responder 
ao seguinte questionamento: qual o grau de 
abordagem que os professores de ciências, de 
escolas da rede municipal de ensino em Aracaju 
– SE, dão ao tema “Educação Ambiental” em sala 
de aula? Com isso, o objeto geral deste trabalho 
foi verificar o grau de abordagem da “Educação 
Ambiental” pelos professores da disciplina de 
ciências no município Aracaju-SE. Para isso, 
foi importante também verificarmos o enfoque 
da Educação ambiental na formação destes 
professores.

Referencial teórico

Importância das aulas de educação ambiental 
no ensino de Ciências

Com o início da revolução industrial, houve um 
agravamento das questões ambientais, sendo 
notória perpetuação desses problemas atualmente, 
principalmente decorrente do capitalismo e 
da globalização que estamos vivendo. Esses 
problemas geram o mau uso e exploração dos 
recursos ambientais pelo homem, devido ao seu 
excesso de consumo. Em decorrência desses 
agravos, o tema “Educação Ambiental” tem sido 
alvo de muitas pesquisas e discussões perante a 
sociedade.

De acordo com Medeiros, Ribeiro e Ferreira 
(2011), o mundo está progressivamente 

globalizado, a violência na sociedade 
aumentando continuamente, os espaços verdes 
diminuindo gradualmente nas cidades, devido 
ao grande crescimento urbano, reduzindo assim 
o contato direto das crianças com elementos da 
natureza. Como consequência desses fatores, 
as crianças passam a ter cada vez mais espaços 
restritos com o meio ambiente, ficando, a maior 
parte do tempo, em casa, possuindo lazer com as 
tecnologias atuais, não percebendo, muitas vezes, 
o mundo ao seu redor (MEDEIROS; RIBEIRO; 
FERREIRA, 2011). Com isso, a natureza 
passa despercebida por elas, resultando na não 
observação dos problemas ambientais existentes 
ao seu redor. Sendo assim, a Educação Ambiental 
está sendo paulatinamente considerada por toda a 
sociedade como um instrumento utilizado a fim 
de promover a conscientização nos alunos. 

De acordo com Ferreira (2010), atualmente, 
a sociedade vem passando por uma crise 
socioambiental, relacionada à degradação do 
meio natural. Com isso, há uma preocupação 
mundial para novas buscas por ações que possam 
minimizar esse processo de degradação do 
ambiente, a fim de usufruirmos por mais tempo 
dos recursos naturais para o nosso processo de 
desenvolvimento. Como tentativa de minimizar 
esses impactos ambientais, a Educação 
Ambiental deve ser inserida no meio escolar 
com o intuito de diminuir esse agravamento, 
combatendo esse consumo exploratório do meio, 
a fim de construirmos um ambiente de mudança 
e reflexão.

A EA no Brasil foi regulamentada pela Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
instituída pela Lei 9.795, de 27 de abril de 
1999 (BRASIL, 1999). A PNEA refere-se 
à Educação Ambiental como um processo 
contínuo e permanente, devendo estar presente 
em todos os níveis, sendo no caráter formal ou 
não formal, levando em consideração sempre a 
problematização sobre as questões ambientais 
em nossa sociedade.

Sendo assim, a escola tem um papel primordial 
nesse processo de promover a Educação 
Ambiental, pois esta deve ser desenvolvida de 
forma contínua e interdisciplinar. Sendo assim, 
segundo Ferreira (2010, p. 18), “a EA está 
intimamente ligada a uma proposta complexa de 
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mudança social, que envolve diferentes instâncias 
da sociedade tanto política, como econômicas, 
sociais e ambientais”. De acordo com estudos 
realizados por este autor, pondera-se que:

Em meio a estes conflitos, a pesquisa 
em ensino de ciências ganha força 
e novas vertentes, onde a Educação 
Ambiental constitui um dos braços dessa 
pesquisa e vem crescendo nos últimos 
anos. Contudo, a prática da Educação 
Ambiental, de forma interdisciplinar, 
crítica e emancipatória, configura 
um desafio para muitos educadores. 
Neste cenário de crise e de busca por 
alternativas para o modelo econômico 
capitalista, a Educação Ambiental é 
considerada uma ferramenta de grande 
importância para enfrentamento da crise 
(FERREIRA, 2010, p. 13-14).

Dessa forma, o processo educativo deve contribuir 
para um pensamento crítico, com a necessidade 
de propor respostas para o futuro, analisando 
assim às relações existentes entre o ser humano 
e o ambiente, respeitando as diversidades 
socioculturais (NETO; AMARAL,2012). De 
acordo com Oliveira, Obara e Rodrigues (2007), 
a Educação Ambiental é de suma importância 
no ensino de ciências, pois ela assume um valor 
consciente, ao formar indivíduos mais críticos 
e aptos para exercerem a cidadania, além de 
reavaliar as suas práticas nas questões ambientais.

Medeiros, Ribeiro e Ferreira, enfatizam que:
Pode-se entender que a Educação 
Ambiental é um processo pelo qual o 
educando começa a obter conhecimentos 
acerca das questões ambientais, onde 
ele passa a ter uma nova visão sobre 
o meio ambiente, sendo um agente 
transformador em relação à conservação 
ambiental (2011, p.2).

Visto que a Educação Ambiental está cada vez mais 
inserida em nosso cotidiano, devido a inúmeras 
transformações que ela vem desenvolvendo, a 
inserção desses conteúdos em sala de aula, como 
tentativa de ter uma nova visão do ambiente, pode 
melhorar as práticas e as concepções dos alunos.

De acordo com Medeiros, Ribeiro e Ferreira 
(2011), a cada dia que passa as questões 
ambientais devem ser trabalhadas com toda a 
sociedade, principalmente nas escolas, pois as 
crianças bem informadas no aspecto ambiental 
vão ser adultas mais preocupadas com o meio 
ambiente. Além disso, elas também vão ser 
transmissoras dos conhecimentos obtidos na 

escola, sobre as questões ambientais, levando 
estes conhecimentos para o seu meio familiar e 
social.

Observamos que a temática educação ambiental 
é um conteúdo tão importante a ser trabalhado 
nas aulas de ciências, devido a inúmeros fatores 
citados anteriormente, a escola e as instituições 
de ensino tem o seu papel de reconhecer a 
importância de se trabalhar e incorporar esses 
temas de forma que haja contextualização e 
integração do sistema de ensino, pois, assim, 
contribuirão de forma eficiente para a formação 
de pessoas mais conscientes e comprometidas 
com as questões socioambientais.

A abordagem do tema Educação Ambiental no 
contexto escolar e a formação dos professores 
para o ensino da EA

Sabemos que um dos principais papéis da escola 
é formar cidadãos críticos, de maneira que os 
alunos saibam tomar suas próprias decisões, 
fazendo-os lidarem de forma correta com o meio 
onde vivem. Portanto, há a necessidade que a 
escola assuma práticas pedagógicas adequadas, 
que ela saiba como tratar com seus alunos a 
Educação Ambiental, de forma clara, objetiva, 
continuada e interdisciplinar e que envolva 
também a participação da comunidade. De acordo 
com as propostas das diretrizes curriculares 
nacionais para a educação ambiental, para lei 
9.795/99, de 27 de abril de 1999, a EA é tida 
como um processo, ou seja, uma vez iniciada, 
ela deve percorrer indefinidamente por todas as 
fases da vida, aprimorando sempre os seus novos 
significados tanto sociais quanto científicos. 
A questão ambiental no processo educativo, 
deve começar, portanto, na infância, ou seja, 
nas primeiras séries da educação básica, e ser 
integrada continuamente e permanente no seu 
desenvolvimento, sem interrupções (BRASIL, 
1999).

Contudo, segundo pesquisa de Mello (2007), no 
cenário real não é isso que acontece nas instituições 
de ensino. De acordo com esta pesquisa, a 
motivação inicial para a implementação da EA nas 
escolas está relacionada à iniciativa dos docentes 
e em segundo lugar está ao estímulo propiciado 
pela implementação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN). Atualmente, no contexto 
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escolar, nota- se a abordagem dessa temática 
somente em algumas disciplinas e não de forma 
interdisciplinar como propõe o PCN, uma vez que 
as temáticas ambientais são observadas somente 
nas disciplinas de Ciências e de Geografia, por 
serem disciplinas que se referem ao meio1.

Com isso, observa-se que a abordagem da 
Educação Ambiental nas escolas, na prática, é 
contraditória, quando analisamos os princípios 
gerais da EA proclamados em todos os 
documentos oficiais (diretrizes, parâmetros 
curriculares) disponíveis e divulgados nos 
últimos anos. Segundo esses princípios, a EA 
deve ter como base a promoção de uma iniciativa 
da sociedade, sendo que esta deve se envolver 
nesse processo de formação e isenção. Portanto, 
nesse sentido as escolas mostram uma prática de 
ensino totalmente contraditória, principalmente 
quando se trata da participação da comunidade 
nesse processo, onde os indivíduos devem ser 
participantes ativos na construção desse saber 
(MELLO, 2007).

Partindo dessa proposta, há a necessidade de 
os professores abordarem a temática da EA 
nas suas aulas, ou até mesmo em projetos 
extracurriculares, visto que eles são um dos 
responsáveis para tornar essa prática possível. 
De acordo com Junior (2003), embora 
saibamos da importância do professor como um 
facilitador na construção do processo de ensino-
aprendizagem, há muito que se questionar em 
relação a suas práticas educativas. Sabemos que 
para desenvolvermos um pensamento crítico e 
inovador, é importante ter espaço para se pensar, 
manifestando assim sentimentos e sabedorias 
a respeito de determinado conteúdo. Portanto, 
é preciso repensar as práticas pedagógicas que 
envolvem as aulas, pois os alunos muitas vezes 
são simples ouvintes, não podendo expor suas 
ideias, nem debater e opinar sobre os assuntos 
que lhes são transmitidos (JUNIOR, 2003).

O que ocorre muitas vezes é o acumulo de 
conteúdos teóricos, sem promover a interação 
dos discentes no processo de ensino, o qual torna 
mais difícil a compreensão, comprometendo o 
envolvimento dos alunos nas aulas cujos temas 
abordam a EA. Talvez o motivo dessa falta de 
interação ocorra devido à falta de preparação 
1Quando essa abordagem ainda é feita.

por parte dos professores com relação a essa 
temática. Outra situação posta por Oliveira, 
Obara e Rodrigues (2007), diz respeito à forma 
como se trabalham os conhecimentos científicos, 
relacionando estes com a EA.

Sendo assim, os autores verificaram uma 
deficiência no contexto educacional e 
principalmente no ensino de ciências, quando se 
trata de Educação Ambiental, sendo que isso é 
notado devido a não haver clareza nos conceitos 
relacionados ao meio ambiente e a própria 
Educação Ambiental. Para isso, devemos levar 
em consideração as diversas discussões que diz 
respeito a formação e a construção dos conceitos 
relevantes, para que a Educação Ambiental 
seja considerada um tema importante para ser 
desenvolvida na sala de aula (OLIVEIRA; 
OBARA; RODRIGUES,2007).

A Educação Ambiental deve também permear 
pelas diversas disciplinas, fazendo os alunos 
perceberem a importância das mudanças de 
seus hábitos, tendo em vista o impacto destes 
no contexto ambiental. É necessário tornar esse 
tema interdisciplinar (assim como abordado 
atualmente nos documentos oficiais), tratar essa 
temática de maneira ampla, para que os alunos 
percebam o agravamento ambiental. Porém, 
as pesquisas mostram que nem sempre essa 
interdisciplinaridade acontece, como podemos 
observar na realizada por Pereira, ao falar que:

Quando ocorre a não implementação 
da interdisciplinaridade na escola, 
normalmente o professor é considerado 
um dos principais responsáveis. Mas, 
em geral, parece existir um descompasso 
entre a formação e a atuação dos 
professores e as necessidades vividas 
pela educação contemporânea. 
Possivelmente porque grande parte dos 
professores em exercício não teve uma 
formação (inicial e/ou continuada) que 
contemplasse esse aspecto. Todas essas 
questões apontam para a importância da 
abordagem interdisciplinar nos cursos de 
formação de professores, com especial 
destaque aos cursos de formação 
continuada (2013, p. 2).

Assim, o conhecimento de novas informações, 
permite repensar a prática. Portanto, é necessário 
reconhecer a capacitação permanente dos 
professores, assim como também é importante 
a elaboração de um material de apoio para esse 
conhecimento, pois sem esse comprometimento 
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a qualidade da educação ficará apenas nas 
intenções, em um campo virtual, em que não é 
posta aquilo que deveria ser ensinado na prática 
(BRASIL, 2016). Além disso, se o professor não 
vivenciou durante a sua formação o conceito, ele 
não terá subsídios para desenvolver no ambiente 
escolar, restando-o, por conta própria, o interesse 
de buscar este conhecimento por meio da 
formação continuada

De acordo com estudos realizados por Gouvêa:
Trabalhar com Educação Ambiental 
significa reunir não apenas a capacidade 
de superar desafios que nos sãos 
cotidianamente apresentados no mundo 
moderno, como também esperar que seus 
militantes/ defensores se reconheçam 
e ajam como cidadãos, para também 
inspirar a construção/garantia desse 
processo em seus educandos/aprendizes 
(2006, p. 165).

Mas, nem sempre essa Educação Ambiental é fácil 
de conseguir, pois os professores são marcados 
pela desvalorização, por baixos salários, pelo 
descaso com a sua formação, estão mais 
preocupados em sobreviver do que transformar 
seus alunos. Por isso, a valorização na formação 
dos professores deve ser priorizada e colocada em 
questão, porque as diversas categorias (política, 
profissional, técnica e humana) tornam-se 
indissociáveis no plano profissional (GOUVEA, 
2006).

Devemos assim reavaliar como as questões 
ambientais são tratadas no ensino de ciências, 
quais os conceitos e as práticas pedagógicas 
que são abordados nesse processo de ensino-
aprendizagem, para que assim formemos gerações 
mais conscientes e críticas sobre este e qualquer 
outro tema. Contudo, devemos também olhar 
para a base de formação dos nossos profissionais 
a fim de verificar as deficiências dentro do 
processo de formação e sana-las antes que estas 
não influenciem o ambiente da Educação Básica.

(Re) pensando as práticas pedagógicas nas 
aulas de EA

A Educação Ambiental deve ser encarada como 
um exercício de cidadania, onde todas as pessoas 
da sociedade possam participar integralmente 
desse processo educacional, uma vez que cada 
um de nós tem um papel fundamental na proteção 
do meio ambiente. 

Ao analisarmos esse contexto, verificamos a 
necessidade de construir e implementar uma 
Educação Ambiental nas escolas, a fim de 
promovermos a sensibilização da sociedade 
de um modo geral, permitindo que as pessoas 
incluídas no processo de ensino-aprendizagem 
saibam solucionar os problemas ambientais, 
possuindo atitudes corretas e críticas. Mesmo 
sabendo da importância da Educação Ambiental 
nas escolas, e da necessidade de formar cidadãos 
críticos, conscientes e solucionadores de 
problemas, percebemos muitas vezes que não é 
isso que ocorre.

De acordo com estudos realizados por Ferreira, 
observa-se que:

Boa parte dos professores, não se 
preocupam em trabalhar uma Educação 
Ambiental que esteja incumbida em 
formar um cidadão consciente das 
consequências de seus atos negativos 
sobre o meio ambiente, que reflita 
sobre as questões socioambientais e que 
entenda que ao se preservar a fauna, 
flora e todo o ecossistema, conserva sua 
própria vida (2010, p. 86).

A PNEA apresenta algumas relações de como 
deve ser a abordagem da EA na escola. Neste 
documento, no seu artigo 10, § 1º observamos 
que a EA deve ser promovida de forma integrada, 
não devendo ser obrigatória uma disciplina 
especifica no currículo, mas deve ter como 
base a interdisciplinaridade e o pluralismo de 
concepções (BRASIL, 1999).

Sendo assim, a EA deve ser tratada de forma 
que vá além dos conhecimentos isolados, 
permitindo a relação dos conteúdos com o dia 
a dia do alunado, relacionando teoria (conceitos 
científicos) a prática, de forma que esse processo 
de construção de aprendizagem facilite a 
compreensão das relações do homem com a 
natureza e que produzam significados para os 
indivíduos envolvidos nesse processo.

Além dos PCN, e da PNEA, outro documento de 
relativa importância para a correta implementação 
da EA na educação básica são as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental (DCNEA) a qual estabelece algumas 
concepções a respeito de esclarecer como este 
tema deve ser desenvolvido no âmbito escolar. 
Sendo assim:

A Educação Ambiental envolve o 
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entendimento de uma educação cidadã, 
responsável, crítica, participativa, em que 
cada sujeito aprende com conhecimentos 
científicos e com o reconhecimento dos 
saberes tradicionais, possibilitando a 
tomada de decisões transformadoras, 
a partir do meio ambiente natural 
ou construído no qual as pessoas se 
integram. A Educação Ambiental 
avança na construção de uma cidadania 
responsável voltada para culturas 
de sustentabilidade socioambiental 
(BRASIL, 2013, p.02).

Dessa maneira, o documento mencionado acima 
também afirma que deve ser considerado todo 
o contexto que fortaleça o papel desafiador e 
transformador da EA, exigindo a revisão da 
referência superficial de interdisciplinaridade 
e transversalidade que consta em suas normas 
para o ensino formal, que se apresenta muitas 
vezes de maneira desconexa, desarticulada e 
insuficiente. Além disso, faz-se necessário uma 
prática pedagógica desafiadora que exija uma 
nova organização dos tempos e dos espaços da 
escola e a adequação de sua matriz curricular 
(BRASIL, 2013).

Vale ressaltar também, como discutido em 
momentos anteriores, a importância do processo 
de formação do professor com a temática EA, 
tanto na formação inicial quanto na continuada. 
Faz-se necessário que os docentes vão em 
busca de novas informações à medida que as 
necessidades vão surgindo. Pesquisando sozinho 
ou com seus próprios alunos, fazendo cursos de 
aperfeiçoamento, para que esse conhecimento seja 
sempre contínuo e que se ajustem as necessidades 
do cenário atual. Devendo promover na escola 
uma maior interação dos participantes internos 
(professores, alunos, direção) e dos externos 
(participação da comunidade).

De acordo com Neto e Amaral, considera-se que:
As concepções dos professores de 
Ciências sobre Educação Ambiental 
se configuram não só como um dos 
pressupostos básicos para avaliar como 
vem se desenvolvendo a Educação 
Ambiental no contexto das salas 
de aula de Ciências, mas também 
como um parâmetro norteador para o 
planejamento da formação continuada 
desses professores. Uma formação que 
busque superar visões reducionistas que 
dificultam e interferem na formação de 
uma consciência ambiental voltada para 
a sustentabilidade do planeta (2012, p. 
6).

A importância do aprofundamento na temática 
EA pelos professores faz-se necessário devido 
a inúmeros motivos, sendo um deles a maior 
facilidade em identificar e discutir os valores 
éticos e apreciar os estéticos (paisagens 
observadas, formas de expressão cultural). E 
também ter disponível esse conhecimento para 
melhorar a abordagem dos assuntos gerais ou 
específicos da própria disciplina, podendo fazer a 
interação com outras matérias, tornando o campo 
de visão mais amplo.

Materiais e métodos

A pesquisa abrangeu um caráter qualitativo, 
descritivo e exploratório. Segundo os conceitos 
de pesquisa expostos por Triviños (1987) esse 
tipo de pesquisa não se preocupa com dados 
estatísticos, pois ela compreende atividades de 
investigação, contudo, torna-se mais específica 
do que as pesquisas quantitativas, a qual se 
preocupa com números, fazendo assim a 
explicação e a compreensão dos fenômenos 
sociais (TRIVIÑOS, 1987).

Realizamos esta pesquisa com professores de 
escolas municipais de Aracaju-SE, pois há 
uma preocupação em saber como os conteúdos 
relacionados à Educação Ambiental estão 
inseridos nos currículos destes docentes e como 
são transmitidos para seus alunos, pretendendo 
assim ter uma visão geral de como o tema está 
inserido, se está sendo aplicado na escola (e de 
qual forma), em especial na disciplina de Ciências 
Naturais. 

Segundo os dados da Secretária Municipal de 
Educação (SEMED), a rede municipal de Aracaju 
é composta por 21 escolas que possuem o ensino 
fundamental maior (do 6º ao 9º ano), com o 
total de 19 professores de Ciências. A pesquisa 
contou com a participação de 10 professores, 
sendo este um número relevante. No decorrer da 
análise e discussão dos dados, a fim de garantir o 
anonimato dos sujeitos, estes foram identificados 
com a letra “P” seguida de um número de ordem, 
exemplo: P1, P2, P3...P10. Além disso, os sujeitos 
assinaram um Termo de Consentimento para que 
ficassem cientes da natureza e da importância da 
participação deles na pesquisa.

Dos 10 professores, 4 eram homens e 6 mulheres, 
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tendo de 26 a 59 anos. Todos os sujeitos possuem 
graduação em Ciências Biológicas, sendo que 
destes, dois não possuem formação continuada 
na área da Educação Ambiental, mas sim na área 
de Gestão Escolar. Ainda sobre os aspectos dos 
sujeitos, estes foram questionados sobre o tempo 
de magistério. No geral, estes professores atuam 
no Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano, sendo 
que somente um leciona 7º e 8º anos. 

Para a coleta de dados desta pesquisa, utilizamos o 
questionário. Segundo Marconi e Lakatos (2010, 
p. 201), “questionário é um instrumento de coleta 
de dados, constituído por uma série ordenada 
de perguntas, que devem ser respondidas por 
escrito e sem a presença do entrevistador’’. Estes 
autores ainda destacam algumas vantagens do 
questionário, como técnica de coleta de dados, 
que seriam: a liberdade nas respostas devido 
ao anonimato; a economia de tempo; atinge 
grande número de pessoas simultaneamente; 
obtém respostas rápidas e precisas; mais tempo 
para responder; além de não ter as respostas 
influenciadas pelo pesquisador.

A pesquisa foi desenvolvida entre novembro e 
janeiro de 2016/2017. O questionário foi utilizado 
com o intuito de colher as informações necessárias 
para o alcance do objetivo desse trabalho. Com 
isso, ele possuía um caráter bastante claro nas 
suas perguntas, contendo questões abertas e 
fechadas, seguindo uma ordem de raciocínio 
para um melhor entendimento das questões a 
respeito do tema EA e de outros relacionados a 
ele. A análise dos dados a partir do questionário 
obedeceu a própria organização deste, sendo 
assim, no decorrer da análise, aprofundamos as 
concepções que emergiram das falas do sujeito 
da pesquisa procurando relacioná-las com a base 
teórica apresentada neste trabalho.

Resultados e discussão

Analisamos os dados com base na organização 
do questionário, visto que as perguntas foram 
organizadas em três categorias: sendo a primeira 
para identificação dos sujeitos (discutida 
anteriormente no tópico materiais e métodos), a 
segunda categoria trata-se das informações sobre 
o tema “Educação Ambiental” e sua abordagem 
em sala de aula e a terceira, o enfoque da Educação 
Ambiental na formação do professor. Dessa 

forma, iremos discutir as duas últimas categorias 
(bloco de questões) do questionário neste tópico.

Dando início a análise do segundo bloco de 
questões, a primeira pergunta levantada foi à 
concepção do professor sobre o tema “Educação 
Ambiental”. Em relação às respostas, dos 10 
sujeitos, apenas dois remeteram ao conceito do 
tema levando em consideração que a EA não está 
ligada somente a preservação da natureza, mas 
sim envolve outros aspectos, como por exemplo, 
o social. Como podemos ver na fala dos sujeitos 
P1 e P2 abaixo.

A educação ambiental consiste num dos 
temas bases para a formação de um 
indivíduo, levando em consideração que 
o homem é o ator fundamental dentro da 
sociedade, como também na natureza, 
sendo indissociável a abordagem desse 
tema em todos os anos do nível escolar 
(P1).

Crítica, política, transformadora (P2).

Com base no que foi dito por P1 e P2, observamos 
que há uma relação das suas falas com o que é 
exposto por Oliveira, Obara e Rodrigues (2007), 
segundo os autores, a EA deve contemplar tanto 
o conhecimento científico como outros aspectos 
subjetivos da vida, incluindo as representações 
sociais, levando também em conta que a questão 
ambiental requer da sociedade a busca de 
novas formas de pensar e agir , para suprir as 
necessidades humanas e ao mesmo tempo tenta 
garantir a sustentabilidade ecológica.

Os outros oito sujeitos relacionaram o tema 
à importância da EA e não ao seu conceito, 
mostrando assim uma falta de conhecimento 
sobre a definição do tema. Entre as respostas dos 
sujeitos, as que mais se destacaram foram:

Educar para a conservação do meio 
(P3).
É de fundamental importância para 
nossos alunos, conhecerem o ambiente 
em que vive e assim poder agir sobre ele 
com coerência e respeito (P4).

A priori, é importante salientar que de acordo com 
Oliveira, Obara e Rodrigues (2007) não existe 
um consenso nas definições de meio ambiente 
e Educação Ambiental dentro da comunidade 
científica ou fora dela, levando assim uma 
concepção muitas vezes difusa e variada, o que 
acarreta em uma incompreensão do verdadeiro 
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sentido da Educação Ambiental. Para muitos 
professores, educar para o meio ambiente 
apenas diz respeito à conservação da natureza 
não incluindo as questões sociais, culturais, 
econômicas, políticas e históricas, as quais estão 
inseridas nesta temática.

Dando continuidade, perguntamos aos sujeitos se 
eles trabalhavam com o tema EA na sala de aula, 
orientando que eles justificassem o “sim” ou “não”. 
Oito professores disseram que trabalhavam com 
o tema e apenas dois disseram que não. Quando 
foi perguntada qual a metodologia pedagógica 
adotada pelos docentes que abordam o tema, 
sete dos oito sujeitos que alegaram abordar a 
temática destacaram a utilização de vídeos, aula 
expositiva, documentários, roda de conversa e 
projetos na escola e apenas um relatou que utiliza 
a metodologia fazendo pesquisa na comunidade, 
levando o aluno a buscar exemplos de problemas 
ambientais do seu bairro. Algumas falas podem 
ser observadas abaixo:

As abordagens relacionadas ao tema 
são feitas de forma pontual, como temas 
de projetos realizados na escola, como 
a primeira feira da sustentabilidade, 
realizada no ano de 2015, na qual todas 
as salas fizeram projetos orientados pela 
equipe docente sobre o tema: Educação 
Ambiental e Sustentabilidade (P1).

Rodas de conversa e oficinas (P2).

De acordo com Medeiros, Ribeiro e Ferreira 
(2011), as instituições de ensino precisam 
trabalhar em suas aulas a problemática ambiental, 
pois essa temática já foi incorporada nos sistemas 
de ensino como tema transversal dos currículos 
escolares, permeando toda a prática educacional. 

Observamos pelos relatos dos professores, que 
dentre os oito que utilizam a EA em suas aulas, 
quatro abordam a temática de maneira isolada, 
uma vez que desenvolvem este tema apenas 
de forma conceitual, utilizando para isso aulas 
expositivas, vídeos e documentários, esquecendo 
muitas vezes de relacionar o meio ambiente com 
o ser humano, sendo assim o aluno é considerado 
apenas um sujeito passivo do processo educativo, 
ouvinte e pouco participativo, revelando um 
cenário de dificuldade na implementação da 
abordagem da EA nas aulas de Ciências. Os 
outros quatros sujeitos afirmaram trabalhar com 
a EA de maneira interativa, fazendo com que o 

aluno busque problemas da própria comunidade, 
desenvolvendo projetos na escola, oficinas com os 
alunos, de forma que eles participem do processo 
de construção da aprendizagem interagindo com 
o meio, não sendo apenas ouvintes e sim agentes 
participativos.

Os dois sujeitos que disseram não utilizar o tema 
em suas aulas, quando questionados sobre o 
motivo de tal situação, alegaram falta de recurso 
na escola e falta de tempo, pois preferem dar 
mais importância a outros assuntos da disciplina, 
sendo que o tempo já é bastante corrido.

Falta de tempo e recurso (P8).
Falta de recurso da escola, por achar ter 
mais importância outros assuntos (P9).

Para Ferreira (2010) muitos professores 
privilegiam os conteúdos mais específicos, 
aqueles assuntos que atendem principalmente 
as exigências do mercado de trabalho e, 
consequentemente, acabam esquecendo a 
importância da formação de um indivíduo crítico 
e reflexivo, com isso, acabam dificultando a 
inserção de uma prática reflexiva. Notamos na 
fala de P9 que a não utilização do tema EA em 
suas aulas está relacionado ao fato deste achar 
mais “viável” abordar os assuntos da disciplina, 
sendo estes relativamente mais importantes para 
ele.

Outra questão levantada para os professores foi 
se há dificuldades para a abordagem do tema EA 
nas aulas, sendo que cinco deles disseram que 
sim, citando: a falta de tempo, de recurso, falta 
de interesse por parte dos alunos com a temática 
e falta de apoio da direção. Do outro lado, cinco 
dos professores disseram que não há dificuldade 
de trabalhar esse tema, pois os alunos aprendem 
rápido e contextualizam com situações do dia a 
dia. Com relação aos sujeitos que afirmaram ter 
dificuldades para a abordagem do tema, segue 
alguns relatos abaixo.

No caso da escola em que leciono, não 
possuem condições necessárias tanto de 
material didático, entre outros recursos, 
como também condições estruturais, pois 
a escola passa por condições precárias 
relacionadas à estrutura física e também por 
falta de funcionário para limpeza (P1).

Sim, falta de tempo, recurso e interesse dos 
alunos (P2).
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Para Ferreira (2010) o educador que se dispõe 
a trabalhar com a EA, muitas vezes se vê 
isolado no seu trabalho, havendo também uma 
pressão no ambiente escolar para que haja 
uma homogeneidade no processo de ensino- 
aprendizagem. A reflexão e a crítica da prática 
dos professores às vezes não são vistas com bons 
olhos, com isso, as práticas da EA se tornam 
ainda mais difícil, assim como a transformação de 
ações pontuais numa educação não hegemônica.

Com relação aos sujeitos que relataram não ter 
dificuldade para a abordagem do tema em sala de 
aula, segue alguns relatos.

Não, é muito simples, pois o aluno se 
identifica rapidamente com as questões 
ambientais, por exemplo: Quando 
falamos do tema água, logo o aluno já 
aponta para a falta dela em seu bairro e 
até na escola (P4).
Não há muita dificuldade, pois, os alunos 
conseguem relacionar os conteúdos com 
o dia a dia deles (P5).
Não, os alunos gostam e aprendem 
rápido o tema, pois estar presente no dia 
a dia deles (P6).

De acordo com Medeiros, Ribeiro e Ferreira 
(2011) a educação nas escolas deve contribuir 
para a formação de cidadãos mais conscientes, 
de forma que sejam aptos para decidirem e 
atuarem na realidade socioambiental. Para isso, 
é importante a formação de valores com mais 
ações práticas do que teóricas.

A última pergunta desse bloco de questões foi se 
há projetos nas escolas sobre a temática. Dos dez 
sujeitos, oito deles disseram que não tem, sendo 
que dois relataram que nas escolas onde lecionam 
existem projetos que se relacionam com o tema. 
Dos professores que afirmaram que não há 
projetos na escola, quando perguntados sobre o 
motivo para a não elaboração destes, citaram a 
falta de planejamento de um cronograma para 
a execução (principalmente devido às greves), 
falta de comunicação e apoio da coordenação 
pedagógica, entre outras, como podemos observar 
nas falas abaixo: 

Falta de apoio da coordenação e de 
outros professores, pois os projetos 
devem abranger outras disciplinas, e 
outros professores não participam (P3).
A quebra da sequência e manutenção de 
um calendário, em virtude de greves ao 

longo do ano letivo (P10).

As situações expostas por P3 e P10 vão de 
encontro com o que é posto por Medeiros, Ribeiro 
e Ferreira (2011), ao mostrarem que a escola 
tem como função dar suporte para desenvolver 
uma EA de qualidade. Assim, é necessário que 
a escola desenvolva atividades extraclasse de 
forma a estimular os alunos e que eles participem 
da aprendizagem, para que o tema EA seja 
realmente discutido por todos deste ambiente.

Com relação aos dois professores que relataram 
participar de projetos na escola, um deles afirmou 
ter o projeto da horta escolar no colégio onde 
ensina e o outro relatou a abordagem do tema 
EA em projetos, que não só envolve a disciplina 
de Ciências, mas outras disciplinas, como 
observamos nas falas abaixo.

Utilizo na Horta escolar (P2).
Os projetos que existem fazem uma 
abordagem, não só de ciências, mas há 
uma integração com todas as disciplinas, 
são projetos interdisciplinares (P7).

Dando continuidade à análise das respostas dos 
sujeitos, no terceiro e último bloco de questões, os 
professores citaram qual o enfoque da educação 
ambiental na sua formação como professor. A 
primeira pergunta foi sobre os conhecimentos 
que eles têm em relação à EA e se estes foram 
adquiridos na graduação ou não. Seguindo a 
análise das respostas, apenas três dos professores 
disseram que seus conhecimentos sobre o tema 
partiram da graduação, sendo que sete revelaram 
que não. Com relação às pessoas que disseram que 
sim, elas afirmaram ter na graduação disciplinas 
com enfoque na EA. Abaixo, destacamos o que 
os sujeitos desse grupo revelaram:

Sim, as disciplinas de meio ambiente 1 e 
meio ambiente 2 (P4).
Sim, mas não lembro o nome da 
disciplina (P8).

De acordo com Ferreira (2010) a formação do 
professor é de mera importância para a prática 
da EA. Por isso, o tipo de formação inicial, tanto 
na graduação quanto numa formação continuada, 
irá fazer total diferença em sua prática em sala 
de aula. Quanto às pessoas que disseram que 
os saberes sobre a EA não foram adquiridos na 
graduação, foram indagados de onde vieram os 
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conhecimentos sobre o tema. Os sete disseram 
que fizeram especializações, cursos, palestras, 
pós-graduação e até mesmo buscaram na internet 
informações sobre o assunto. Veremos a seguir 
algumas das respostas dos sujeitos.

No curso de pós-graduação, na mesma 
área de conhecimento, pois o enfoque 
dado na graduação sobre o tema não foi 
suficiente na época (P1).
Durante os estágios e pesquisas que 
faziam pela sala verde (P2).

Ferreira (2010) afirma também que não é 
possível ter uma educação de qualidade sem se 
pensar em professores de qualidade. Para isso, 
temos a necessidade de defender uma formação 
inicial e continuada, a fim de proporcionar todas 
as informações necessárias a estes profissionais, 
sendo importante que estas tenham um caráter 
crítico e reflexivo.

Finalizando os questionamentos da pesquisa, 
foi perguntado aos professores se a formação 
inicial contribuiu para que eles tivessem 
todas as competências necessárias para o 
desenvolvimento dessa temática em sala de aula. 
Todos responderam que não.

Chamamos a atenção, levando em consideração 
a primeira pergunta deste bloco, que mesmo 
os sujeitos que revelaram ter visto o tema na 
graduação, falaram que a abordagem dada a 
ele não foi suficiente para que eles adquirissem 
todos os conhecimentos necessários para o 
desenvolvimento da temática na sala de aula. 
Fica evidente que existe uma falta de preparo 
dos professores na formação inicial quando nos 
referimos a EA.

Com isso, observamos que esta pesquisa remete 
ao que foi observado por Oliveira, Obara e 
Rodrigues (2007) ao mostrarem que a grande 
maioria dos professores não estão devidamente 
preparados para inserir-se numa discussão com 
os alunos quanto às questões ambientais. Dessa 
forma, a deficiência que se verifica no ambiente 
educacional, e principalmente com relação à 
disciplina de ciências ao trabalhar EA, se justifica, 
por muitas vezes, a não abordagem deste tema 
dentro dos cursos de formação.

Conclusão

Ferreira (2010) afirma também que não é 
possível ter uma educação de qualidade sem se 
pensar em professores de qualidade. Para isso, 
temos a necessidade de defender uma formação 
inicial e continuada, a fim de proporcionar todas 
as informações necessárias a estes profissionais, 
sendo importante que estas tenham um caráter 
crítico e reflexivo.

Finalizando os questionamentos da pesquisa, 
foi perguntado aos professores se a formação 
inicial contribuiu para que eles tivessem 
todas as competências necessárias para o 
desenvolvimento dessa temática em sala de aula. 
Todos responderam que não.

Chamamos a atenção, levando em consideração 
a primeira pergunta deste bloco, que mesmo 
os sujeitos que revelaram ter visto o tema na 
graduação, falaram que a abordagem dada a 
ele não foi suficiente para que eles adquirissem 
todos os conhecimentos necessários para o 
desenvolvimento da temática na sala de aula. 
Fica evidente que existe uma falta de preparo 
dos professores na formação inicial quando nos 
referimos a EA.

Com isso, observamos que esta pesquisa remete 
ao que foi observado por Oliveira, Obara e 
Rodrigues (2007) ao mostrarem que a grande 
maioria dos professores não estão devidamente 
preparados para inserir-se numa discussão com 
os alunos quanto às questões ambientais. Dessa 
forma, a deficiência que se verifica no ambiente 
educacional, e principalmente com relação à 
disciplina de ciências ao trabalhar EA, se justifica, 
por muitas vezes, a não abordagem deste tema 
dentro dos cursos de formação.
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SERGIPE, CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO

Genésio Tâmara Ribeiro 
Maria da Conceição Viana Invenção 
Joana Camila de Santana Oliveira

Resumo

O copo plástico descartável é um utensílio 
utilizado pelo setor de prestação de serviços 
alimentícios como forma de facilitar a 
manipulação e armazenamento de líquidos. O seu 
descarte em altas quantidades, como ocorre em 
muitos restaurantes universitários (RESUNs) que 
apresentam grande fluxo de usuários no almoço 
e janta, gera um grande impacto na natureza. 
Diante disso, o presente trabalho tem como 
objetivo promover a sensibilização dos usuários 
do RESUN, campus São Cristóvão, através de 
campanhas sobre as consequências ambientais 
e socioeconômicas do uso excessivo de material 
descartável, como copo plástico. Para tanto, 
foram realizadas entrevistas com funcionários 
do RESUN e campanha de sensibilização nesse 
espaço. Com base nos resultados obtidos foi 
observado que a campanha de sensibilização 
para o uso do copo próprio no RESUN foi 
significativa, pois a parte dos(as) usuários(as) 
aderiram o uso do seu próprio copo e pretendem 
continuar trazendo seu copo contribuindo com o 
meio ambiente. 

Palavras-chave: Copo Plástico. Educação 
Ambiental. Sensibilização. 

Recebido em: 20/09/2018
Publicado em: 23/11/2018

USE OF THE OWN CUP AS A WAY TO 
REDUCE THE USE OF DISPOSABLE 
MATERIAL FROM THE UNIVERSITY 
RESTAURANT OF THE FEDERAL 
UNIVERSITY OF SERGIPE, CAMPUS 
SÃO CRISTÓVÃO

Abstract

The plastic disposable cup is a utensil used by 
the food service industry as a way to facilitate 
the handling and storage of liquids. Its discard in 
high quantities, as it happens in many university 
restaurants (RESUNs) that present great flow 
of users at lunch and dinner, generates a great 
impact in the nature. Therefore, the objective of 
this study is to promote the awareness of RESUN 
users, São Cristóvão campus, through campaigns 
on the environmental and socioeconomic 
consequences of excessive use of disposable 
material, such as plastic cups. For that, interviews 
were conducted with RESUN’s workers and 
an awareness campaign in this space. Based 
on the results obtained it was observed that 
the awareness campaign for the use of the own 
glass in the RESUN was significant, since the 
part of the users adhered to the use of their own 
glass and intend to continue bringing their glass 
contributing with the environment.

Keywords: Environmental education. Plastic 
Cup. Awareness.
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USO DEL PROPIO VASO COMO FORMA 
DE REDUCIR LA UTILIZACIÓN 
DE MATERIAL DESECHABLE DEL 
RESTAURANTE UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE 
SERGIPE, CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO

Resumen:

El vaso plástico desechable es un utensilio utilizado 
por el sector de prestación de servicios alimenticios 
como forma de facilitar la manipulación y 
almacenamiento de líquidos. Su descarte en altas 
cantidades, como ocurre en muchos restaurantes 
universitarios (RESUNs) que presentan gran flujo 
de usuarios en el almuerzo y cena, genera un gran 
impacto en la naturaleza. Por ello, el presente trabajo 
tiene como objetivo promover la sensibilización de 
los usuarios del RESUN, campus São Cristóvão, 
a través de campañas sobre las consecuencias 
ambientales y socioeconómicas del uso excesivo de 
material desechable, como vaso plástico. Para ello, se 
realizaron entrevistas con funcionarios del RESUN y 
campaña de sensibilización en ese espacio. Con base 
en los resultados obtenidos se observó que la campaña 
de sensibilización para el uso del vaso propio en el 
RESUN fue significativa, pues la parte de los usuarios 
se adhirieron el uso de su propio vaso y pretenden 
continuar trayendo su vaso contribuyendo con el vaso 
medio ambiente.

Palabras clave: Educación ambiental. Taza de 
plástico. La conciencia.

Introdução

A compreensão sobre os conceitos de educação 
ambiental e as práticas de atividades sobre esse 
tema são questões essências para a formação 
de qualquer cidadão, em especial estudantes de 
licenciatura que estão em contato direto com o 
público discente durante o período de Estágio 
Supervisionado. A partir disso, a disciplina de 
Estágio Supervisionado em Educação Ambiental 
tem sua contribuição no que diz respeito à 
formação de professores como há, por exemplo, 
na grade do curso de licenciatura em Ciências 
Biológicas, para que sejam futuros profissionais 
que saibam trabalhar a temática sustentabilidade 
durante suas práticas docentes, assim como, fora 
do espaço escolar.

A experiência do Estágio Supervisionado em 
Educação Ambiental necessita inicialmente da 
compressão do que corresponde à educação 
ambiental, em seguida, em quais espaços 
ela pode ser trabalhada como, por exemplo 
empresas, escolas, universidades, entre outros. 
Por conseguinte, se faz necessário conhecer 
as características socioeconômicas e os 
aspectos socioambientais desses locais para 
compreender quais as lacunas frente à temática 
da sustentabilidade que podem ser debatidas para 
determinada realidade.

Sobre as características socioeconômicas, há 
uma diversidade, visto que os(as) usuários(as) 
do Restaurante Universitário (RESUN) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), campus 
São Cristóvão, por exemplo,  é composto por parte 
da comunidade acadêmica, como professores(as), 
discentes de graduação, mestrado, doutorado, 
os(as) técnicos(as) da UFS e aqueles que são 
contratados(as) por empresas terceirizadas e 
alunos(as) do Colégio de Aplicação (CODAP). 
Desta forma, evidencia-se que os(as) usuários 
fazem parte de uma sociedade consumista que visa 
a praticidade nas refeições em geral e esquecem-
se das responsabilidades de cuidar do bem-estar e 
do meio ambiente de modo consciente. 

Através dessa prática, o uso do copo descartáveis 
torna-se comum e cada vez mais abundante. 
Milhares de copos descartáveis são jogados fora 
em pouco tempo de uso. Nota-se que o hábito 
do uso desses resíduos de forma excessiva é 
estimulado pela empresa responsável pelos 
serviços do RESUN da UFS, campus São 
Cristóvão, por disponibilizarem durante as 
refeições os copos plásticos descartáveis. Vale 
salientar que os esses copos trazem sérios danos 
ao ambiente e à saúde. 
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Desta maneira, o presente trabalho justifica-se 
pela necessidade de diminuir e/ou erradicar o uso 
de copos plásticos descartáveis nas refeições do 
RESUN da UFS, campus São Cristóvão, visto 
que, neste local há um grande número de usuários 
por dia e uma limitação de reuso do material. 
Estes por sua vez, quando descartado em local 
inadequado gera inúmeros problemas ambientais, 
sociais e econômicos.  

 Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como 
objetivo geral promover a sensibilização das 
pessoas que utilizam o restaurante universitário 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
campus São Cristóvão, através de campanhas, 
sobre as consequências ambientais, econômicas 
e sociais do uso excessivo de material descartável 
como, por exemplo, o copo plástico. Os objetivos 
específicos foram reduzir o uso de copos 
descartáveis no restaurante universitário da UFS, 
campus São Cristóvão; incentivar os usuários do 
restaurante universitário a trazerem seu próprio 
copo e usarem em quaisquer refeições; e refletir 
sobre o uso de materiais não recicláveis e suas 
formas de descartes. 

Fundamentação teórica

Um dos grandes obstáculos da humanidade é 
desenvolver táticas e criar novas tecnologias que 
permitam promover um fortalecimento social e 
econômico no âmbito de uma esfera global, sem 
destruir a biodiversidade. Esse desafio tornou-se 
uma questão socioambiental, assim também, vem 
ocorrendo desde o momento em que o ser humano 
precisou modificar o ambiente para melhor 
se adaptar e completar as suas necessidades 
(BERTOLINO, 2007). 

Contudo, as novas tecnologias cada vez mais 
vêm desenvolvendo recursos que tragam 
praticidade e comodidade para as pessoas. 
Dessa forma, o uso de objetos portáteis está se 
tornando indispensável e é alvo de produção das 
indústrias, no entanto, sabe-se que a criação de 
novas tecnologias independente do setor, traz 
benefícios e malefícios à sociedade, ao ambiente 
e à própria economia (CAMPOS & CAVASSAN, 
2001).

A relação entre o ser humano e a natureza, vem 
passando por um relacionamento complicado, 
visto que, muitos usufruem erroneamente dos 
recursos naturais. Diariamente toneladas de 
resíduos são jogadas em locais inapropriados, 
como em terrenos baldios, praias, rios, bem 
como afeta-se à vida marinha, manguezais e 

entre outros. Assim, essas alterações ocorridas 
implicam na geração de agentes poluentes e 
resíduos, logo, pode-se citar o plástico como algo 
revolucionário e ao mesmo tempo algo que para 
o ambiente torna-se um vilão (NETO, 2010). 

Como consequência, as economias de mercado 
mundial, em geral, criam falsas necessidades, 
uma vez que o consumidor é estimulado à compra 
de produtos desnecessários ou a troca cada vez 
mais constante de bens, antes duráveis, isto é, 
uma obsolescência programada (OLIVEIRA, 
2005). Desta feita, os custos supérfluos com 
empacotamentos, bem como a poluição de 
rios, mares, solos e demais ecossistemas é 
afetada por objetos descartáveis e a produção de 
quantidades exacerbadas de lixo estão entre os 
principais efeitos dos modos de consumo optados 
contemporaneamente (MMA, 2004).

Assim, o plástico tem seu auge de produção em 
meados do século XX, desenvolvido de forma 
sintético, e é usado como fonte de embalagem 
e está presente em todos os tipos de produtos 
(RECICLOTECA, 2017). Se não bastasse a 
proporção a qual é produzida, este tipo de material 
na maioria das vezes não tem um processo de 
reciclagem acessível a todos. Tal como, um 
elemento químico ou produto qualquer só deixará 
de ser um problema quando houver para ele uma 
associação, empresa que os recolha e lhes der o 
devido fim (RIBEIRO & LIMA, 2000).

Restaurante universitário (RESUN) e Núcleo 
de Gestão Ambiental (NGA) da UFS, campus 
São Cristóvão – Locais do estágio

O local de desenvolvimento das ações seguiu-se 
no hall do RESUN. Este, por sua vez, tem um 
sistema informatizado de vendas de refeições e 
acesso ao refeitório. Os horários de funcionamento 
são de 10:45 hrs. às 14:00 hrs. para o almoço e das 
17:00 hrs. às 19:00 hrs. para o jantar. Diante disso, 
todas as ações foram realizadas durante o horário 
de funcionamento para que atingisse o maior 
número possível de usuários(as). De acordo com 
a direção são fornecidas cerca de 5.000 refeições 
por dia, 3.000 no almoço e 2.000 na janta, porém, 
o número de copos descartáveis é maior do que 
a quantidade de refeições, 7.500 copos por dia, 
pois há usuários(as) que consomem mais de um 
copo de suco e/ou café, mesmo sendo contra ao 
regulamento da empresa de 1 copo de suco e/ou 
café por usuário(a). 

As refeições são fornecidas por uma empresa 
alimentícia terceirizada que produz a maior parte 
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dos alimentos fora do campus e transporta-os da 
sua cozinha externa para o RESUN diariamente, 
exceto os frios como, saladas, sucos entre outros 
que são produzidos na cozinha do próprio 
Restaurante Universitário; esse deslocamento 
demanda tempo e dinheiro. Além disso, a 
empresa fornece utensílios para armazenar as 
comidas e bebidas sendo estas as únicas que são 
depositadas em material descartável que não é 
utilizado posteriormente como, por exemplo, 
o copo plástico. Esta prática apesar de otimizar 
o tempo utilizado para servir cada refeição 
é economicamente mais cara, visto que, são 
adquiridos milhares de copos por ano para servir 
a todos(as) e também prejudica o meio ambiente, 
pois esse material demora cerca de 400 ou 450 
anos para se decompor (LIXO.COM.BR, 2018).

A UFS, atualmente, possui o Núcleo de Gestão 
Ambiental (NGA), órgão responsável pela 
administração de seis linhas de preservação 
ambiental, são elas: Gestão de Resíduos Sólidos, 
Gestão de Sustentabilidade, Licenciamento 
Ambiental, Flora e Fauna, Mobilidade e Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P), 
sendo essa última um programa do Ministério 
do Meio Ambiente que pretende estimular os 
órgãos públicos do país a aderirem práticas de 
sustentabilidade. O núcleo é coordenado pelo 
professor Dr. Genésio T. Ribeiro que trabalha 
atividades sustentáveis em todos os campi, 
procurando se adaptar às realidades de cada 
ambiente.

Devido ao NGA ser um órgão criado pela 
Reitoria destinado a organizar e fiscalizar 
questões relacionadas a temática sustentabilidade 
entre os campi, a fim de, evitar descasos com 
os espaços e materiais utilizados neles. A 
partir disso, esse núcleo fornece o arcabouço 
necessário para produção de cartazes, folders, 
adesivos entre outros materiais importantes 
para o desenvolvimento de campanhas de 
sensibilização. Diante dessa perspectiva, o apoio 
do NGA como órgão de práticas de estágio em 
educação ambiental teve sua importância no 
desenvolvimento da campanha do presente 
estudo para evitar o uso de copos descartáveis no 
RESUN.

Descrição da experiência da campanha

Levantamento de dados

Inicialmente foi feito um diagnóstico 
socioambiental através de entrevistas aos 
funcionários(as) da direção do RESUN e da 

empresa que fornece serviços alimentícios 
terceirizados para o RESUN, sobre a justificativa 
para o uso dos copos plásticos descartáveis 
utilizados nas refeições e a quantidade de copos 
que são utilizados no almoço e no jantar por 
dia. Posteriormente, foi feita a estimativa para 
a quantidade de copos descartados após uma 
semana, um mês e um ano. Diante dos valores 
apresentados, foi calculado que foram utilizados 
7.500 copos por dia (R$: 236,78), 150.000 por 
mês (R$: 4.735,56) e 1.500.000 por ano (R$: 
47.355,60) (Quadro 1). Além disso, foi feita 
uma filmagem de cerca de 10 minutos do ato de 
descarte de cada usuário(a) do serviço do RESUN 
na caixa coletora para saber quantos copos são 
descartados por minuto, e foram observados que 
são cerca de 10 copos por minuto.

Quadro 1. Valores do quantitativo de copos 
descartados durante as refeições no RESUN. 
Tais valores foram estimados a partir do preço 
de mercado. Dados coletados e verificados em 
parceria com o Departamento de Secretariado 
Executivo (DSE) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), campus São Cristóvão. (Quadro 
produzido e fornecido por alunos(as) do DSE – 
UFS).

COPOS 300ml – utili-
zado para suco

COPOS 200ml – utili-
zado para café

CAIXA/QUANTIDA-
DE: 2.000 unidades

CAIXA/QUANTIDA-
DE: 2.500 unidades

VALOR/CAIXA: R$: 
68,80

VALOR/CAIXA: R$: 
54,63

VALOR/UNITÁRIO: 
R$: 0,034

VALOR/UNITÁRIO: 
R$: 0,021852

QUANTIDADE/DIA: 
6.000 unidades
(03 caixas/dia)

QUANTIDADE/DIA: 
1.500 unidades

VALOR/DIA: R$: 204,00 VALOR/DIA: R$ 32,778
QUANTIDADE/MÊS: 
120.000 unidades
(20 dias úteis)

QUANTIDADE/MÊS: 
30.000 unidades
 (20 dias úteis)

VALOR/MÊS: R$: 
4.080,00

VALOR/MÊS: R$: 
655,56

QUANT/ANUAL: 
1.200.000 unidades
(10 meses)

QUANT/ANUAL: 
300.000 unidades
(10 meses)

VALOR/ANUAL: R$: 
40.800,00
(10 meses)

VALOR/ANUAL: R$: 
6.555,60
 (10 meses)

Valores tão elevados sobre as quantidades de 
copos que são descartados estão sintetizados 
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no Quadro 2. Já as informações sobre os 
destinos dos copos, a não reutilização destes e 
a impossibilidade de reciclagem no estado de 
Sergipe foram informações utilizadas nos vídeos 
produzidos, como forma de educomunicação, 
para exposição da campanha de sensibilização 
denominada “Não use copo descartável. Traga 
seu copo para o RESUN”.

Quadro 2. Valores finais de acordo com as 
quantidades de copos comprados pelo RESUN da 
UFS, campus São Cristóvão.

TOTAL
Quantidade Valores R$
Diária: 7.500 unidades Diária: R$236,78
Mensal: 1500.000 uni-
dades

Mensal: R$4.735,56

Anual: 1.500,00 unida-
des

Anual: R$ 47. 355,60

A partir desses valores foi feito um levantamento 
do que poderia ser investido no RESUN com 
esse dinheiro que é utilizado na compra de copos 
descartáveis. Desse modo, com o valor anual 
gasto na compra de copos (R$: 47.355,60) é 
possível comprar 9 refresqueiras no valor de R$ 
5.100,00, totalizando R$ 45.900,00, assim, tem 
como saldo positivo R$ 1.455,60 reais. Supondo 
a contratação de um novo funcionário, poderia-se 
ter os seguintes valores: R$: 2.200,00 (média de 
salário com impostos que uma empresa costuma 
pagar ao mês) x 12 (meses trabalhados) = R$: 
26.400,00 + R$: 2.200,00 (décimo terceiro) = 
R$: 28.600,00 (ao ano).

Algumas sugestões são passíveis de serem feitas 
para que seja reduzido os gastos com copos 
descartáveis, consequentemente, reduzindo os 
danos à natureza se planejado com antecedência 
e apresentado a maiores instâncias. As propostas 
que foram sugeridas ao NGA para apresentar 
nas reuniões na reitoria da UFS foram realizar 
a compra de 2 refresqueiras e a contratação 
de 1 novo funcionário. Sendo que, de acordo 
com os cálculos anteriores seriam gastos R$: 
28.600,00 (funcionário) + R$: 10.200,00 (duas 
refresqueiras), totalizando R$: 38.800,00 por 
ano. De acordo com o valor gasto anualmente 
na compra de copos descartáveis, o lucro com a 
nova adesão seria de R$: 8.555,60 reais.  Todavia, 
levando em consideração que esse material é um 
bem durável por mais de um ano, esse valor gasto 

da compra das refresqueiras não seria novamente 
investido no ano seguinte, desse modo, o saldo 
positivo aumentaria para R$: 18.755,60.

Confecção dos materiais para campanha

Para este espaço e demais localidades da 
UFS foi confeccionado um cartaz (Figura 1) 
para divulgação da campanha posicionado 
em diversos pontos estratégicos para maior 
visualização dos(as) usuários(as) do RESUN. 
Além disso, foi confeccionado um lembrete 
para colocar em cima das mesas da parte do 
refeitório do RESUN (Figura 2A), como meio de 
divulgação mais próximo ao(a) usuário(a) para 
que no momento que ele(a) esteja realizando sua 
refeição possa visualizar o informe da campanha. 
Posteriormente, foi confeccionado um jornal 
mural com os copos descartáveis consumidos em 
uma refeição para exposição no hall do RESUN 
(Figura 2B).

Figura 1. Cartaz de divulgação da campanha de 
sensibilização exposto em diversos pontos de acesso 
dos(as) usuários(as) do Restaurante Universitário 
(RESUN) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
campus São Cristóvão.

Após a elaboração desses materiais foi feita uma 
parceria com alunos dos cursos de bacharelado 
em Ciências Biológicas e Secretariado 
Executivo que também estavam trabalhando 
essa temática em projetos desenvolvidos nas 
disciplinas dos seus cursos. A partir disso, foram 
sugeridas algumas atualizações dos dados e 
aperfeiçoamento dos materiais da campanha, 
assim como, foi organizado um cronograma de 
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uma quinzena de atividades de mobilização para 
a campanha envolvendo alunos(as) de ambos os 
cursos. Para isso os(as) estudantes se revezaram 
para expor vídeos, cartazes, lembretes nas mesas, 
jornal mural de copos, alternativas de copos que 
poderiam ser usados nas refeições entre outros.

Figura 2. Meios de divulgação da campanha de 
sensibilização “Não use copo descartável.

Traga seu copo para o RESUN”. (A) Lembrete 
colocado nas mesas do refeitório e (B) Jornal mural 
com os copos descartáveis consumidos em uma 
refeição para exposição no hall do Restaurante 
Universitário (RESUN) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), campus São Cristóvão.

Ações de sensibilização 

Nas duas semanas de atividades de mobilização 
da campanha, além da realização das atividades 
supracitadas, foi criado um perfil no Instagram, 
“@resunsustentavel” e também foram 
confeccionados coletes com a frase escrita 
“Trouxe seu copo hoje?”, os quais foram 
usados como forma de identificação dos(as) 
organizadores(as) das atividades para divulgação 
da campanha. Complementar a isso, ao longo 
dos dias os(as) organizadores(as) fizeram 

intervenções na fila do RESUN com os seus 
usuários(as) que estavam levando seus copos, ou 
seja, apoiando a campanha. Essas intervenções 
ocorriam através de ações como parabenizações, 
fotografias, áudios e vídeos com depoimentos 
para postar nas redes sociais como forma de 
motivar essas pessoas a continuar trazendo seus 
copos, além de incentivar outras pessoas, através 
desses exemplos, para que tenham as mesmas 
atitudes e possam colaborar com a campanha, 
mas principalmente, com o meio ambiente.

É relevante citar que tais ações foram fundamentais 
para o bom desempenho do projeto. Percebeu-
se que a campanha tomou grandes proporções. 
Através das redes sociais as ações foram vistas e 
parabenizadas por pessoas que estavam contentes 
com os resultados positivos como, por exemplo, 
a adesão por parte dos(as) usuários(as), mesmo 
sendo ainda uma pequena parcela, mas com 
resultados significativos como, 600 copos a 
menos por dia, ao longo da quinzena semanal da 
campanha. Além disso, foi proposto pelo campus 
Lagarto, que a ideia fosse implantada neste 
campus e o outro pedido foi feito pela direção 
do Hospital Universitário (HU), localizado na 
cidade de Aracaju/SE. Assim, todos os pedidos 
foram respondidos e estudar-se-ia todas as 
possibilidades de aplicação da campanha nesses 
lugares citados adequando-os à realidade de cada 
campus.

Resultados obtidos após ações da campanha

Dos resultados obtidos durante e após a campanha, 
a diretoria da empresa prestadora de serviços do 
RESUN informou que em média houve a redução 
de 300 copos por refeição, ou seja, 600 copos por 
dia (Quadro 3). Se permanecer nesta estimativa 
serão cerca de 3.000 copos por semana, 12.000 
por mês e 120.000 por ano (Gráfico 1). Uma 
média de 12,5% de copos descartáveis a menos 
no ambiente. Valor esse muito significativo e 
motivador, visto que, nota-se que esse valor 
que foi reduzido em apenas duas semanas 
corresponde quase o valor de uma refresqueira, 
além disso, campanhas como essa que têm a 
expectativa de receber pequena adesão do público 
aos poucos teve um resultado consideravelmente 
surpreendente para apenas 2 semanas. Apesar 
do valor informado pela empresa terceirizada de 
uma redução de cerca de 600 copos considerando 
a metade do valor para cada refeição, almoço e 
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janta, foi possível perceber que a maior parte do 
público que aderiu à campanha foi do almoço 
e durante as ações de sensibilização algumas 
pessoas identificadas usando copos ao serem 
entrevistas relataram que já traziam antes da 
campanha, enquanto outras, disseram já ter 
pensado na ideia, mas como quase ninguém antes 
da campanha falava nessa proposta sugerida pela 
campanha, por isso também não traziam. 
Quadro 3. Valores da redução do descarte de copos 
plásticos no RESUN, obtidos após finalização da 
campanha.

Redução dos copos plásticos no RESUN
600 copos por dia R$ 20,40

12.000 copos por mês R$ 408,00
120.000 copos por ano R$ 4.080,00

 

Gráfico 1. Estimativa para redução de copos por 
semana e por mês. Totalizando uma redução no valor 
anual de 120.000 copos descartáveis.

Essa disseminação do conhecimento e 
provavelmente adesão à campanha pode ser 
explicado pelo investimento reforçado nas 
mídias sociais, principalmente o Instagram, pois 
foi o meio pelo qual foram postadas as fotos 
simultaneamente às ações de sensibilização no 
hall do RESUN quando os(as) organizadores(as) 
identificavam na fila as pessoas que estavam 
trazendo seus copos e em seguida as fotografava 
e postava na foto o nome do perfil de identificação 
no Instagram para que elas pudesse depois ter 
acesso as suas fotos, mas principalmente, ver 
o conteúdo informativo sobre a campanha que 
continham mensagens de sensibilização.

Co
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Considerações finais

Faz-se necessário a aplicação de uma ação 
legislativa para os editais de contratação das 
empresas que prestem esse tipo de serviço, para 
que adequem suas atividades diminuindo e/
ou erradicando as ofertas de sucos em copos 
descartáveis, pois é de responsabilidade das 
unidades envolvidas zelar para o bem do meio 
ambiente. Isto é, a partir da análise da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, verificou-se que 
as seguintes definições, objetivos e princípios se 
aplicam ao projeto como é evidenciado na Lei nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010:

Art. 3°: XI - gestão integrada de 
resíduos sólidos: conjunto de ações 
voltadas para a busca de soluções 
para os resíduos sólidos, de forma 
a considerar as dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social, 
com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável; Art. 6° 
São princípios da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos: VI - a cooperação entre 
as diferentes esferas do poder público, o 
setor empresarial e demais segmentos 
da sociedade; Art. 7° São objetivos da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos: 
III - estímulo à adoção de padrões 
sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços.

Esse projeto foi finalizado de forma gratificante. E 
apesar das dificuldades encontradas foi cumprido 
da melhor forma possível a missão de sensibilizar as 
pessoas em relação ao uso dos copos descartáveis, 
pois os objetivos foram alcançados. E também 
trouxe um desafio para os(as) organizadores 
em estar vinculado diretamente com as mídias 
sociais como, o Instagram, ao estudar formas 
de postagens, fotos, vídeos, horários de maior 
visualização, cartelas de cores e mensagens 
curtas com conteúdo mais importante que fossem 
mais atraentes ao público e que pudessem ter um 
maior impacto de sensibilização com o público 
entre outras formas de conteúdo. Assim, essa 
rede social se mostrou uma valiosa ferramenta 
no que diz respeito à divulgação de campanhas, 
visto que, já atingiu mais de 400 seguidores. E 
os(as) usuários(as) do RESUN que apoiavam 
a campanha compartilhavam suas postagens 
utilizando seus próprios copos ou divulgando 
a campanha em outros perfis do Instagram da 
temática sustentabilidade que possuem milhares 
de seguidores. Isso permitiu que fosse percebido 
que esta campanha satisfatoriamente não é a única 
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que trabalha esse tema dos copos descartáveis 
nas universidades, pois ao longo da campanha 
foi encontrado perfis de projetos semelhantes 
em outras Instituições de Ensino Superior (IES), 
assim como, artigos na área.
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Resumo

As intensas alterações ambientais provocadas 
pelo padrão de consumo da humanidade exigem 
das atuais e futuras gerações a adoção de atitudes 
que impeçam a exaustão dos recursos naturais. 
A construção de um mundo ecologicamente 
equilibrado requer responsabilidade individual e 
coletiva em níveis local, nacional e planetário. A 
educação ambiental é o principal meio pelo qual o 
indivíduo e a coletividade podem construir valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente. Com o objetivo de sensibilizar 
a comunidade escolar do município de Estância 
- SE, professores e alunos do Instituto Federal 
de Sergipe (Campus Estância) desenvolveram 
eventos para a comunidade escolar interna e 
externa como meios de implementar ações 
voltadas para educação ambiental no município. 
Após o estabelecimento de parcerias, os 
alunos do IFS participaram de capacitações e 
posteriormente foram realizadas feiras, oficinas, 
palestras e exposições com o intuito de sensibilizar 
a comunidade local e formar multiplicadores em 
educação ambiental que possam colaborar com 
as ações de intervenção. O público atingido 
foi de dez instituições de ensino do município, 
somando um total de 570 participantes externos 
e 270 participantes do IFS. No Campus ocorreu 
intervenção setorial para coleta seletiva de papéis 
e copos descartáveis e também foi implementada 
a coleta de papel, plástico e matéria orgânica na 
área da vivência dos alunos e o ponto de entrega 
voluntária de óleo, papel, alumínio e garrafas 
PET para população do bairro Cidade Nova.

Palavras chave: Coleta seletiva. Minicursos. 
Oficinas. Palestras. 
Recebido em: 17/09/2018
Aceito em:  02/10/2018

RECYCLING ATTITUDES: ACTIONS IN 
ENVIROMENTAL EDUCATION IN IFS 
(CAMPUS ESTÂNCIA)

Abstract

The intense environmental changes caused by 
human consumption standards require current and 
future generations to adopt attitudes to prevent 
the exhaustion of natural resources. However, an 
ecologically balanced world is only achievable 
through the taking of individual and collective 
responsibilities at local, national, and planetary 
levels, stressing the role of environmental 
education in this process; environmental education 
is the main means by which the individual and the 
collectivity can build social values, knowledge, 
skills, and attitudes focused on the conservation of 
the environment. Recognizing such importance, 
teachers and students of the Federal Institute 
of Sergipe hosted events for the internal and 
external communities aiming at the promotion 
of environmental awareness within the school 
community in the City of Estancia, Sergipe. 
After setting some partnerships, IFS students 
participated in trainings and subsequently held 
fairs, workshops, lectures, and exhibitions in 
the school for the external comunity, aiming at 
forming multipliers in environmental education 
that can continue to collaborate with intervention 
actions. The audience was reached from ten local 
schools, summing up 570 external participants 
and 270 IFS participants. In addition, in Campus, 
at the students’ recreational area, there was a 
selective waste collection intervention, targetted 
mainly at collecting disposable cups and paper, 
plastic and organic matter, along with the 
implementation of a voluntary delivery point of 
oil, paper, aluminum and PET bottles, in which 
people from the neighboring comunity, Cidade 
Nova, can donate their waste.

Key words: Selective waste collection. 
Workshops. Minicourses. Lectures.
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RECICLANDO ACTITUDES: ACCIONES 
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
IFS (CAMPUS ESTANCIA)

Resumen:

Los intensos cambios ambientales provocados 
por el patrón de consumo de la humanidad exigen 
a las actuales y futuras generaciones la adopción 
de actitudes que impidan el agotamiento de 
los recursos naturales. La construcción de un 
mundo ecológicamente equilibrado requiere 
responsabilidad individual y colectiva a nivel local, 
nacional y planetario. La educación ambiental 
es el principal medio por el cual el individuo 
y la colectividad pueden construir valores 
sociales, conocimientos, habilidades, actitudes 
y competencias dirigidas a la conservación del 
medio ambiente. Con el objetivo de sensibilizar a 
la comunidad escolar del municipio de Estancia - 
SE, profesores y alumnos del Instituto Federal de 
Sergipe (Campus Estancia) desarrollaron eventos 
para la comunidad escolar interna y externa como 
medios de implementar acciones dirigidas a la 
educación ambiental en el municipio. Después del 
establecimiento de alianzas, los alumnos del IFS 
participaron en capacitaciones y posteriormente se 
realizaron ferias, talleres, charlas y exposiciones 
con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
local y formar multiplicadores en educación 
ambiental que puedan colaborar con las acciones 
de intervención. El público alcanzado fue de 
diez instituciones de enseñanza del municipio, 
sumando un total de 570 participantes externos y 
270 participantes del IFS. En el Campus ocurrió 
intervención sectorial para colecta selectiva 
de papeles y vasos desechables y también se 
implementó la recolección de papel, plástico 
y materia orgánica en el área de la vivencia de 
los alumnos y el punto de entrega voluntaria 
de aceite, papel, aluminio y botellas PET para 
población del país en el barrio de Ciudad Nueva.

Palabras clave: Recolección selectiva. cursos 
cortos. Talleres. Conferencias.

Introdução

Após a era da Revolução Industrial a humanidade 
passou a eliminar no meio ambiente resíduos de 
difícil ou de longo tempo de degradação, e com 
o aumento da população mundial, tais resíduos 
passaram a ser produzidos em grandes proporções 
de tal forma a exigir dos habitantes de todos os 
locais do planeta um novo padrão de consumo 
e desenvolvimento, sob pena de exaustão dos 
recursos necessários à sua própria sobrevivência.

As intensas alterações ambientais provocadas 
pelo padrão de consumo atual da humanidade 
fizeram despertar na sociedade o conceito de 
sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade 
é a capacidade dos diversos sistemas da Terra, 
incluindo os sistemas culturais humanos, de 
sobreviverem e se adaptarem às condições 
ambientais em mudança. Uma sociedade 
sustentável do ponto de vista ambiental atende 
às necessidades atuais de sua população sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras 
atenderem às suas necessidades. Viver de forma 
sustentável significa sobreviver da renda natural 
fornecida pelo solo, pelas plantas, pelo ar e pela 
água e não exaurir ou degradar as dotações de 
capital natural da Terra, que fornecem essa renda 
biológica (MILLER,2007).

O papel central da educação para a “construção 
de um mundo socialmente justo e ecologicamente 
equilibrado, requer responsabilidade individual e 
coletiva em níveis local, nacional e planetário. 
E é isso o que se espera da Educação Ambiental 
no Brasil, assumida como obrigação nacional 
pela Constituição promulgada em 1988 e pela 
lei específica para Educação Ambiental (EA) 
denominada Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA), que caracteriza a educação 
ambiental no Capitulo I, Art. 1°, como: os processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 
Entre os princípios referentes à Política Nacional 
de Educação Ambiental, estão a concepção do 
meio ambiente em sua totalidade, considerando 
a interdependência entre o meio natural, o 
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 
sustentabilidade, a abordagem articulada das 



63

questões ambientais locais, regionais, nacionais e 
globais e a garantia de continuidade e permanência 
do processo educativo e a permanente avaliação 
crítica deste processo.

Evidentemente, a educação sozinha não é 
suficiente para mudar os rumos do planeta, mas 
certamente é condição necessária para isso, o que 
ratifica a importância de educar os brasileiros 
para que ajam de modo responsável e com 
sensibilidade, conservando o ambiente saudável 
no presente e para o futuro, saibam exigir e 
respeitar os direitos próprios e os de toda a 
comunidade, e se modifiquem tanto interiormente, 
como pessoas, quanto nas suas relações com o 
ambiente (PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS, 1997). A Educação Ambiental 
é fundamental para alcançar objetivos e metas 
estabelecidos para uma adequada gestão 
ambiental, em qualquer localidade. 

Um dos principais problemas ambientais 
da atualidade são os impactos gerados pela 
eliminação inadequada de resíduos sólidos, 
também denominados de lixo, no solo e nos corpos 
d’água. Estima-se que em 2011 foram gerados 
quase 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos 
urbanos nos municípios brasileiros (ABRELPE, 
2011), e a maior parte deste resíduo é destinada 
a lixões a céu aberto onde contaminam o solo e 
lençóis freáticos através do chorume. De acordo 
com a Lei nº 12.305/2010 que institui a política 
nacional de resíduos sólidos, o lançamento in 
natura a céu aberto de resíduos sólidos ou rejeitos 
é proibida e a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos deveria ser implantada em 
até quatro anos após a publicação desta lei.

O Brasil é um país com notáveis deficiências 
do ponto de vista de saneamento básico e nesse 
sentido, a questão dos resíduos sólidos não pode 
deixar de ser um espelho desse quadro (PHILIPPI, 
2014). O reaproveitamento e a reciclagem de 
materiais correspondem a alternativas que podem 
minimizar os impactos dos resíduos sólidos 
descartados de maneira inadequada no ambiente. 
Reaproveitar produtos é uma importante maneira 
de diminuir o uso de recursos, o desperdício e a 
poluição, dessa forma a reciclagem surge como 
uma forma importante de coletar materiais 
residuais e transformá-los em produtos úteis 
(MILLER,2007). Residências e locais de trabalho 
produzem cinco tipos principais de materiais 

que podem ser reciclados: produtos de papel, 
vidro, alumínio, aço e alguns tipos de plástico. 
A parcela desses materiais considerada lixo por 
boa parte da população, segundo Grippi (2006), 
é matéria prima fora de lugar. É nesta perspectiva 
que educadores de todo o país estão envolvidos 
em iniciativas para a realização de oficinas de 
reaproveitamento e reciclagem desses tipos de 
materiais.

Cardoso et al. (2017) por meio de oficinas 
teórico-práticas, ensinaram a produção de sabão 
artesanal a partir de óleo usado, cujo resultado 
foi um produto capaz de auxiliar no orçamento 
doméstico ou mesmo gerar renda para a 
comunidade de Viçosa (MG). Oficinas de papel 
reciclado no ambiente escolar são citadas por 
Santos (2017) como uma forma de se trabalhar 
questões ligadas à sustentabilidade, em razão da 
diminuição do consumo e a reciclagem desse 
material pode diminuir o desflorestamento 
conservando assim nossas florestas. Petry (2012) 
ressalta que os benefícios gerados mediante a 
reciclagem e reutilização de garrafas PET são 
benefícios não apenas ambientais, como também 
sociais e econômicos, em razão de serem feitas 
com material 100% reciclável, essas garrafas 
são produto de amplo interesse das indústrias de 
reciclagem. 

Para facilitar as atividades de reciclagem, é muito 
importante a implementação da coleta seletiva, 
que consiste na coleta diferenciada de resíduos 
que foram previamente separados segundo a 
sua constituição ou composição. Esse tipo de 
coleta apresenta vários aspectos favoráveis 
como a qualidade dos materiais recuperados, em 
virtude de serem menos contaminados, redução 
de volume de lixo a ser eliminado no ambiente 
e possibilidade de parceria com catadores, 
cooperativas e empresas. A coleta seletiva pode 
ser feita através de PEV (Postos ou Pontos de 
Entrega Voluntária), que são postos especiais 
para convergir resíduos a locais estrategicamente 
convencionados. Os PEV devem ser instalados 
em locais de fácil acesso da população geradora 
do resíduo, parques, condomínios, escolas etc 
(GRIPPI, 2006).  A escola, portanto, se torna 
cenário para mobilização da comunidade através 
da implementação de oficinas de reaproveitamento 
e reciclagem dos materiais que ela mesma produz 
e também pode se tornar uma PEV como meio de 
ações integradas a catadores e cooperativas que 
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a coleta seletiva na cidade em cumprimento ao 
que pede Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Nesta perspectiva, o estabelecimento de 
parcerias é muito importante para que atuem de 
maneira colaborativa na concretização de ações 
e em virtude da importância de todos os aspectos 
mencionados é que o Instituto Federal de Sergipe, 
Campus Estância, planeja ações de sistematização 
de atividades para formação de multiplicadores 
em Educação Ambiental que assumam a missão 
de sensibilizar a comunidade local em atividades 
de reaproveitamento e reciclagem de materiais.

Para alcançar os objetivos mencionados, o IFS 
(Campus Estância) iniciou a realização de ações 
para sensibilização da comunidade escolar no 
município sobre a importância da coleta seletiva 
e reutilização de materiais recicláveis. Através 
da intervenção de alunos e servidores viabilizou 
a realização de eventos que envolveram a 
comunidade com essa finalidade e além disso, 
como forma de estimular os habitantes do bairro 
Cidade Nova também foi criado no Instituto 
um ponto de entrega voluntária de óleo residual 
doméstico, papel, vidro e outros materiais que 
são destinados à Cooperativa de Reciclagem, 
mantida pela prefeitura.    

Metodologia

Parcerias e Capacitações

Sob orientação das professoras de biologia, 
geografia e química os alunos dos cursos técnicos 
integrados pesquisaram e apresentaram trabalhos 
de pesquisa sobre reciclagem e reutilização 
de materiais e foram solicitados a elaborar 
produtos que apresentassem características 
de sustentabilidade, economia, praticidade e 
utilidade. Tais alunos foram orientados a corrigir e 
implementar seus trabalhos e, após o firmamento 
de parcerias participaram de capacitações através 
de entidades, projetos e profissionais autônomos 
que viabilizam ou desenvolvem atividades de 
reciclagem. 

As parcerias estabelecidas foram as seguintes:

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
sensibilização e apoio para coleta seletiva.

- Empresa Ecoformação: capacitação de alunos 
para abordagem de temáticas ambientais.

existam no entorno de sua localidade. 

O município de Estância está situado ao Sudeste 
do Estado de Sergipe, integrando a microrregião 
do litoral Sul Sergipano. Sua distância para a 
capital, Aracaju, é de 70 Km e apresenta uma 
população estimada de 68.804 habitantes (IBGE, 
2018). A economia do município se baseia em 
atividades voltadas para agricultura, pecuária, 
comércio e indústrias, principalmente alimentícias 
e têxteis (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESTÂNCIA, 2018).  A área litorânea do 
município é local de intensa atividade turística, 
local  onde Silva et al. (2013) constataram a 
necessidade de sensibilizar ambientalmente o 
poder público e a população quanto aos resíduos 
sólidos produzidos na localidade, constatando a 
necessidade de implantar programas de educação 
ambiental nessa localidade com o objetivo de 
atingir todos os cidadãos através de um processo 
participativo permanente, sensibilizando as 
pessoas na preservação do meio ambiente, no 
incentivo a menos uso de materiais descartáveis 
e potencializando a segregação de materiais por 
meio da coleta seletiva.

Segundo o IBGE (2017), o município possui 46 
escolas de ensino fundamental e 9 escolas de 
ensino médio, com alto índice de escolarização 
de crianças com idade de seis a quatorze anos 
(98,6%). O que evidencia a importância de 
transformar as escolas em ambientes propícios 
para despertar e incentivar a adoção de valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente. 

O bairro Valter Cardozo Costa, vulgo Cidade 
Nova, é o maior bairro do município de Estância 
com uma população em 2011 estimada em 
25.000 habitantes, correspondente a um terço da 
população de Estância (DIÁRIO SERGIPANO, 
2011).  Atualmente existem oito instituições 
de ensino no bairro, entre as quais o Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 
Sergipe, Campus Estância, que apresenta um 
total de setecentos e cinquenta e quatro alunos, 
matriculados no ano letivo de 2018 nos cursos 
técnicos (eletrotécnica, aquicultura e edificações) 
e superior (engenharia civil). 

Assim como em muitos municípios brasileiros, 
a prefeitura de Estância está tentando, através 
da Secretaria de Meio Ambiente, implementar 
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- Cooperativa de Reciclagem de Estância: coleta 
dos resíduos gerados no campus.

- Projeto Reciclart (Emsurb - Aracaju): 
capacitação para reutilização de papéis.

- Empresa Recigraxe:  reciclagem do óleo residual 
coletado através do PEV do IFS.

Sensibilização

A sensibilização foi realizada através da 
realização de dois eventos

Feira do Desapego

Discussões entre professores a respeito do tema 
‘consumo consciente’ suscitaram o interesse na 
realização de um evento alusivo à reutilização 
de bens e materiais como forma de redução 
de consumo. Nesta perspectiva foi planejada 
e realizada a feira do desapego, ação de 
sensibilização realizada para o público interno e 
externo do IFS (Campus Estância). A atividade 
foi organizada de maneira interdisciplinar com a 
colaboração de professores de várias disciplinas e 
realizada a partir de doações de itens como livros, 
roupas, sapatos e demais objetos de servidores 
e alunos do campus. A divulgação ocorreu de 
forma oral e em redes sociais populares como o 
Instagram, Facebook e WhatsApp.

A feira foi realizada no hall de entrada do IFS 
(Campus Estância), no mês de junho de 2018. O 
espaço foi decorado com puffs e expositores de 
roupas e sapatos confeccionados com madeira, 
cabos de vassoura e pneus que seriam descartados 
e que foram encontrados na área do campus e no 
bairro. Os itens arrecadados foram vendidos ou 
leiloados e embalados em sacolas confeccionadas 
pelos alunos com caixas de leite e de suco.

Semana da Sustentabilidade

Evento organizado no IFS (Campus Estância), 
no mês de agosto de 2018 e foi previamente 
divulgado na Secretaria Municipal de Educação 
e diretamente em escolas estaduais e privadas. 
O evento foi promovido através das seguintes 
ações:

Palestras

Foram ministradas palestras por professores 

do IFS (Campus Estância), profissionais de 
outras instituições e pela representante da 
empresa Ecoformação. As palestras abordaram 
os seguintes temas: meio ambiente e consumo 
consciente, o capitalismo e a sociedade de 
consumo, cultura e consumo nos Estados Unidos: 
a história das coisas.

Oficinas:

As oficinas foram realizadas por alunos que 
participaram das capacitações, por profissionais 
autônomos que desenvolvem trabalhos com 
reciclagem e por profissionais do projeto Reciclart 
e empresa Recigraxe que estabeleceram parcerias 
com o IFS (Campus Estância). Os materiais 
coletados por alunos durante o período prévio à 
realização da Semana da Sustentabilidade foram 
utilizados como matéria prima para realização 
das seguintes oficinas:

- Utilização de garrafas PET para confecção de 
painéis artísticos;

- Utilização de frascos de vidro para confecção 
de terrários;

- Utilização de pneus usados para confecção de 
puffs;

- Utilização de óleo doméstico residual para 
produção de sabão;

- Utilização de jornal para confecção de objetos 
de decoração.

Minicurso:

O minicurso ‘compostagem para redução de 
resíduos orgânicos e produção de adubo’ foi 
realizado apenas para alunos e professores do IFS 
(Campus Estância), com o intuito de capacitá-los 
para utilização de resíduos orgânicos gerados 
no ambiente escolar. A matéria seca utilizada 
no minicurso foi o resíduo vegetal gerado após 
a poda da grama do campus, juntamente com a 
matéria orgânica fresca coletada por alunos e 
professores na feira do município.

Exposição de produtos reciclados

As turmas do curso técnico integrado participaram 
de uma atividade de competição, cujo tema foi 
sustentabilidade, com premiação de uma trilha 
ecológica para equipe vencedora. Os alunos 
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foram solicitados a confeccionar objetos de 
decoração e utensílios a partir da reutilização 
de pneus, paletes, garrafas PET, garrafas de 
vidro, latas, caixas de papelão e outros materiais 
que a princípio seriam descartados e utilizaram 
parte desses materiais para produção de mudas 
de plantas medicinais, culinárias, frutíferas e 
ornamentais que foram propagadas por eles e 
doadas durante o evento para os visitantes. A 
exposição foi realizada nas salas de aula.

Intervenção Setorial:

Os alunos visitaram os setores do IFS, Campus 
Estância (direção, gerência de ensino, gerência 
de administração, coordenação do corpo docente 
e discente, coordenação de registro escolar, 
gerência de ensino, setor médico e almoxarifado) 
para realizar a sensibilização em relação à 
importância da coleta seletiva e sequencialmente 
implantaram coletores de copo descartável e de 
folhas de impressão residuais em cada um destes 
setores.

Resultados e Discussão:

Feira do Desapego:

 A feira teve grande adesão da comunidade 
interna e externa do IFS (Campus Estância), 
com envolvimento perceptivo dos alunos 
sensibilizados, que não se limitaram a ajudar na 
organização do evento, também demonstraram 
habilidades criativas e empreendedoras para 
confeccionar produtos a partir dos resíduos 
coletados. Os expositores de roupas e sapatos 
foram confeccionados com a madeira coletada, 
os puffs foram confeccionados com os pneus e 
as bolsas para embalar produtos vendidos foram 
confeccionadas com caixas de leite e suco (Figura 
1).

 

Figura 1: I Feira do desapego, IFS  - Campus 
Estância (Fotos: Sá, 2018).

Semana da Sustentabilidade:

O evento contou com a participação de 
aproximadamente oitocentas e oitenta pessoas, 
das quais quinhentas e setenta faziam parte do 
público externo (Tabela 1) e trezentas e nove 
pessoas faziam parte do público interno (alunos e 
servidores do IFS – Campus Estância).

Tabela 1: Escolas participantes da Semana da 
Sustentabilidade do IFS (Campus Estância).

Palestras:

O momento de realização das palestras foi muito 
enriquecedor (Figura 2). Os professores das 
escolas visitantes participaram das discussões 
levantadas, expondo pontos de vista e situações 
enfrentadas em suas escolas para implementação 
da Educação Ambiental, colaborando assim 
para análise de casos e criando oportunidade de 
colocações e sugestões. Também se mostraram 
dispostos a colaborar no processo de implantação 
da coleta seletiva nas escolas nas quais trabalham. 

Os alunos também participaram fazendo 
colocações e questionamentos pertinentes aos 
temas abordados e tornando os momentos muito 
interativos. Também foi a oportunidade de alunos 
envolvidos em projetos do IFS (Campus Estância) 
realizarem depoimentos sobre experiências 
positivas em relação à participação nas atividades 
voltadas para Educação Ambiental desenvolvidas 
no campus através de projetos de extensão. 

Figura 2: Palestras realizadas durante a Semana da 
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Sustentabilidade do IFS (Campus Estância). (Fotos: 
Sá, 2018)

Oficinas:

As oficinas foram realizadas com os materiais 
coletados pelos alunos no bairro Cidade Nova e 
no ponto de entrega voluntária do IFS (Campus 
Estância) (Tabela 2). O óleo coletado foi utilizado 
para produção de sabão, os pneus coletados foram 
utilizados para confecção de puffs, as garrafas 
PET foram utilizadas para confecção de painéis 
artísticos e os jornais para confecção de utensílios 
e objetos de decoração (Figura 3).

Tabela 2: Materiais coletados no bairro Cidade Nova 
(Estância) no período de um mês.

Figura 3: Oficinas realizadas durante a Semana da 
Sustentabilidade do IFS (Campus Estância). (Fotos: 
Sá, 2018)

Minicurso:

Durante o minicurso ‘compostagem para redução 
de resíduos orgânicos e produção de adubo’ 
(Figura 4), os alunos formaram uma pilha de 
matéria orgânica seca e matéria orgânica fresca 
sob orientação do engenheiro agrônomo que 
ministrou o minicurso. Uma equipe de alunos foi 
formada para manejar o composto nas semanas 
seguintes com intuito de gerar adubo para 
utilização em atividades da horta implantada no 
IFS (Campus Estância) no mesmo dia de ação do 
minicurso.

Figura 4: Minicurso de compostagem realizado 
durante a Semana da Sustentabilidade, IFS (Campus 
Estância). (Fotos: Sá, 2018).

Exposição de produtos reciclados:

A disputa entre turmas dos cursos técnicos 
evidenciou a habilidade dos alunos para confecção 
de produtos com materiais recicláveis. Uma 
grande diversidade de produtos foi confeccionada, 
entre os quais sofás com paletes, hortas suspensas 
em pneus, instrumentos musicais e objetos 
de decoração de diversos tipos (Figura 5). A 
maioria dos objetos confeccionados foi vendida, 
o que evidenciou o potencial empreendedor das 
atividades de reciclagem.

Figura 5: Exposição de produtos confeccionados 
por alunos do IFS (Campus Estância) com materiais 
recicláveis. (Fotos: Sá, 2018).

Intervenção Setorial:

Foram implantados coletores de folhas para 
impressão residuais e de copos descartáveis em 
oito setores do IFS (Campus Estância) (Figura 
6), para posterior análise da intensidade com a 
qual esses resíduos são descartados no campus. 
No período de agosto a setembro de 20018, os 
alunos avaliaram semanalmente a quantidade 
de copos nos coletores e em um mês obtiveram 
dados de descarte (Figura 7). A ação permitiu 
avaliar em quais setores a sensibilização em 
relação à política de redução do uso do copo 
plástico e de reaproveitamento de folhas deve ser 
intensificada.
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Figura 6: Intervenção setorial para implantação da 
coleta seletiva de copos descartáveis e papéis no IFS 
(Campus Estância). (Fotos: Sá, 2018).

De acordo com os dados de coleta, foi possível 
observar diferenças significativas de consumo de 
copos descartáveis entre os setores do campus 
(Figura 7). Os setores que apresentam maiores 
índices de descarte foram CCDD (Coordenadoria 
de Corpo Docente e Discente), almoxarifado e 
GADM (Gerência de Administração) apresentam 
maior concentração e fluxo de servidores e 
evidenciam a necessidade de uma intervenção de 
sensibilização para redução de consumo.

Figura 7: Número de copos descartáveis coletados no 
IFS (Campus Estância) em um mês.

A mínima utilização de copos descartáveis não 
é apenas consequência da menor quantidade de 
funcionários do setor, mas principalmente da 
iniciativa pessoal de utilização de copos e garrafas 
próprios, o que ficou evidente entre servidores da 
Gerência de Ensino. As experiências relatadas por 
Prado et al. (2012) em seu projeto de minimização 
de resíduos sólidos na UFSCar com o Projeto 
Canecas, mostram que ações como adoção de 
copos podem contribuir significativamente na 
redução de resíduos plásticos nas instituições 
escolares.  A importância da adoção de canecas 
é evidenciada em alguns setores do IFS, pois 
mesmo que nesses ambientes os funcionários 
utilizem garrafas próprias, o copo descartável 
continua sendo utilizado com constância para 
consumo de suco e café.

Foi coletado no IFS (Campus Estância) um total 
de 10, 55 kg de papel residual de impressão no 

período de agosto a setembro de 2018. Em relação 
a esse tipo de descarte também foram observadas 
diferenças significativas entre os setores, com 
destaque para a CCDD (Coordenação do Corpo 
Docente e Discente) (Figura 8), o que pode estar 
relacionado ao fato deste ser o setor de impressão 
de provas e ser altamente requisitados a trabalhos 
de impressão.

Figura 8: Quantidade (kg) de papel descartado por 
setor do IFS (Campus Estância) no período de um 
mês.

Na intenção de reverter ou minimizar descartes 
inadequados, foram realizadas ações de 
sensibilização setoriais, através de um diálogo 
sobre a importância da política de adoção de copos 
e com retribuição aos servidores dos setores que 
apresentarem descarte mínimo através da doação 
de sabão produzido por alunos. Foi possível 
reutilizar as folhas já usadas para confecção 
de blocos de notas. Os copos descartados e as 
folhas que não puderam ser reutilizadas foram 
direcionados para Cooperativa de Reciclagem de 
Estância.   

Conclusões:

- A grande adesão da comunidade de Estância às 
ações realizadas no Instituto Federal de Sergipe 
evidenciou a importância da comunicação e 
divulgação de ações para o fortalecimento e 
efetivação da Educação Ambiental no município;  

- O estabelecimento de parcerias, principalmente 
da gestão pública, é um fator essencial para 
implantação da coleta seletiva em ambientes 
escolares e para formação de multiplicadores 
em Educação Ambiental como meio de agregar 
conhecimentos teóricos e práticos sobre a 
redução, reutilização e a reciclagem de materiais;
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Resumo:

O presente artigo objetiva refletir a partir da 
ontologia do ser social, a questão ambiental e a 
ponte entre as relações socioambientais imersas 
na sociedade do capital sob uma perspectiva 
da Bioética.  Configurando-se uma pesquisa 
bibliográfica, o escrito estrutura suas bases 
filosóficas na teoria social crítica. Tendo em vista 
os dilemas éticos e concretos da vida cotidiana, a 
Bioética como área do conhecimento considerada 
a ética da vida, dispõe de estrutura epistemológica 
para dialogar com a educação ambiental na 
perspectiva de vislumbrar outros caminhos para 
além da relação homem natureza de dominação 
privada, mas caminhos para uma sociedade 
verdadeiramente democrática e pluralista, 
pautada na dignidade humana, responsabilidade 
e compromisso ético e respeito à vida.

Palavras-chave: Bioética. Questão Ambiental. 
Relações Socioambientais. 

Recebido em: 11/11/2017
Aprovado em: 07/05/2018

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL 
EDUCATION: TRACKS FOR A POSSIBLE 
FUTURE

Abstract:

This article aims to reflect from the ontology of 
the social being, the environmental issue and the 
bridge between the socioenvironmental relations 
immersed in the society of capital from a Bioethics 
perspective. Setting up a bibliographical research, 
the writing structures its philosophical bases in 
critical social theory. In view of the ethical and 
concrete dilemmas of everyday life, Bioethics as 
an area of knowledge considered as the ethics of 
life, has an epistemological structure to dialogue 
with environmental education in the perspective 
of visualizing other ways beyond the relationship 
man nature of private domination, but paths 
towards a democratic and pluralistic society, 
based on human dignity, responsibility and 
ethical commitment, respect for life and social 
and environmental justice.

Keywords: Bioethics. Environmental Issues. 
Social and Environmental Relations.
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BIOÉTICA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
PISTAS PARA UN FUTURO POSIBLE

Resumen:

El presente artículo tiene como objetivo reflejar 
a partir de la ontología del ser social, la cuestión 
ambiental y el puente entre las relaciones 
socioambientales inmersas en la sociedad del 
capital desde una perspectiva de la Bioética. Al 
configurarse una investigación bibliográfica, el 
escrito estructura sus bases filosóficas en la teoría 
social crítica. En cuanto a los dilemas éticos y 
concretos de la vida cotidiana, la Bioética como 
área del conocimiento considerada la ética de 
la vida, dispone de estructura epistemológica 
para dialogar con la educación ambiental en la 
perspectiva de vislumbrar otros caminos más allá 
de la relación hombre naturaleza de dominación 
privada, pero caminos hacia una sociedad 
verdaderamente democrática y pluralista, 
pautada en la dignidad humana, responsabilidad 
y compromiso ético y respeto a la vida.

Palabras clave: Bioética. Cuestión Ambiental. 
Relaciones Sociales.

Introdução

Existem elementos em comum entre a Bioética 
e a Educação Ambiental, mas, o mais visível e 
talvez o mais essencial deles é a preocupação 
com um futuro comum, justo, ecologicamente 
equilibrado, pautado em uma sociedade 
verdadeiramente democrática e pluralista. Ambas 
defendem a necessidade de diálogo urgente 
entre as ciências e a sociedade, na medida em 
que o desenvolvimento tecnológico e científico 
atendam às necessidades humanas em respeito à 
dignidade humana, à natureza e à vida, não ao 
contrário (SARMENTO, 2008). Ambas, em sua 
essência, amparam-se na Educação como um dos 
processos para o enfrentamento dos antagonismos 
na sociedade vigente. Ambas dialogam com 
as ciências, não em uma perspectiva de mero 
diálogo entre disciplinas, mas na perspectiva 
da concretude cotidiana presente na vida dos 
sujeitos. É nessa concretude que a Bioética 
fundamenta-se como área do conhecimento em 
resposta aos dilemas e desafios éticos, seja na 
área da saúde, jurídico ou ambiental, para além 
de limitações ou barreiras, mas, acima de tudo, 
na defesa por um futuro digno. É nesse ínterim 
que a Educação Ambiental, com um arcabouço 
teórico crítico, possibilita processos educativos 
que promovem ações efetivas em que propõem a 
emancipação dos sujeitos na construção de uma 
outra sociedade.

Desta forma, o presente escrito objetiva 
refletir a partir da ontologia do ser social, a 
questão ambiental e a ponte entre as relações 
socioambientais imersas na sociedade do capital. 
A partir da categoria central trabalho, dialogamos 
com a intensão compreender a essência da 
questão ambiental e sua reprodução na sociedade. 
Para tanto, esta pesquisa configura-se um ensaio 
teórico, utilizando referências bibliográficas que 
visam clarificar o cerne da questão ambiental e a 
ponte entre as relações socioambientais. 

Bioética e a ponte entre as relações 
socioambientais e a questão ambiental

O trabalho, enquanto categoria fundante do ser 
social, se entrelaça na dinâmica social em uma 
totalidade. É através do trabalho que o homem 
transforma a natureza “[...] em bens necessários 
à reprodução social” (LESSA, 2012, p. 25). A 
força de trabalho do homem, além de transformar 
a natureza, se constitui como uma das atividades 



73

que formam as relações sociais e interligam os 
homens a outros homens formando uma complexa 
teia de relações. 

O trabalho é constitutivo do ser social. “Isto é, 
as relações que os homens estabelecem entre si 
no processo de transformação da natureza para 
produzir bens de materiais necessários à sua 
existência, é a atividade humana que funda o 
mundo social” (TONET, 2015, p. 04).

A análise da categoria do trabalho 
nos permite constatar, com Marx, que 
ele é constituído por dois elementos 
essenciais: de um lado, a prévia-ideação, 
ou o estabelecimento antecipado, na 
mente, do fim a ser atingido e a busca 
dos meio necessários e, de outro lado, 
a realidade natural. A conexão entre 
esses dois elementos é feita da atividade 
prática. (TONET, 2015, p.04).

No que se refere às mercadorias, só é possível 
produzir em qualquer meio de produção, 
extraindo da natureza os materiais necessários 
para produção de bens de consumo. A natureza 
além de fornecer as bases necessárias para 
a sobrevivência biológica humana, também 
sustenta as bases sociais, econômicas, políticas e 
culturais necessárias para o desenvolvimento na 
Terra. No entanto, o que se questiona é a forma 
como a natureza, em meio ao modo de produção 
capitalista, é apropriada enquanto propriedade 
privada constituindo elemento básico por gerar 
mais lucros aos capitalistas e excluindo da 
dinâmica social complexa quem não consegue 
produzir aos moldes acumulativos.

A capitalização e mercantilização da natureza, 
em meio a exploração e apropriação do trabalho 
vivo, evidenciaram o sentido claro e lógico dos 
caminhos desse sistema insustentável. Com 
o passar dos anos, com a disseminação do 
capitalismo mundial, o consumo desenfreado, 
a desvalorização do trabalho vivo, lucros 
acentuados e as altas taxas de juros tornar-se-iam 
parte das relações sociais que reproduziriam a 
lógica do capital, impregnando-a na cultura, na 
moral e na educação de distintos povos e nações.

Com a mercantilização da vida e o culto ao estilo 
de vida individualista, não há espaços para uma 
ética baseada na cumplicidade e na partilha de 
valores coletivos e comuns (BARROCO, 2010).  

A tendência individualista reproduz uma 

ética impessoal, fundada em relações 
superficiais e fragmentadas, que não 
exigem grandes compromissos, tornando 
possível a objetivação de relações 
coisificadas, pois a própria exteriorização 
de um e de outro se dá segundo a lógica 
da posse e do consumo de objetos e de 
relações como mercadorias descartáveis. 
Ao se transformar em objetos passíveis 
de ser consumidos, os valores morais 
incorporam, também, essa lógica 
mercantil. (BARROCO, 2010, p.160).

Os esgotamentos ocasionados pela forma de 
produzir socialmente, consequências inerentes 
à sociedade do capital, geram sequelas ao 
ambiente, à sociedade e a dignidade humana. Por 
compreender que a questão ambiental integra as 
refrações da questão social e interfere em todas 
as dimensões humanas e socioambientais, que 
interfaces entre a Bioética faz-se necessário como 
uma das áreas do conhecimento basilares para 
fundamentar a superação da realidade vigente. 
Tal afirmação consolida-se na medida em que 
Potter (2016) desenvolve o neologismo Bioética 
e o compreende como “ciência da sobrevivência 
humana” e defende um futuro digno, decente e 
sustentável. (MARQUES FILHO, 2017).

Segundo Carvalho, Pessini e Campos Júnior 
(2006, p.617), a Bioética é o “uso criativo do 
diálogo para formular, articular e, na medida do 
possível, resolver os dilemas que são propostos 
pela investigação e pela intervenção sobre a vida, 
a saúde e o meio ambiente”. Dilemas estes que 
fazem parte do cotidiano concreto, na medida em 
que a tecnologia imersa na sociedade vigente e o 
seu crescimento a serviço do capital, inflamam os 
conflitos de classes, as relações socioambientais 
com a natureza mercantilizam-se e os conflitos e 
dilemas éticos ocasionados pela desregulação da 
ciência para atender ao mercado econômico e não 
as necessidades humanas, se acentuam. 

Este é o desafio que a bioética vem 
se propondo: uma crítica da moral 
estabelecida. Se considerarmos a 
democracia como a possibilidade de 
praticar a convivência com as diferenças, 
vemos a própria sociedade capitalista 
contemporânea fazendo-nos acreditar 
que a verdade está na consolidação 
da desigualdade, como uma auto-
justificativa de sua própria condição, 
inevitável, natural, constitutiva do 
próprio homem (SARMENTO, 2008, 
p.1).

Corroborando com Sarmento (2008), a inquietude 
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e a crítica à moral estabelecida na sociedade 
capitalista fundamentam a Bioética como área 
do conhecimento baseado nos dilemas reais e 
concretos, em busca de um futuro com bases 
democráticas, pluralista, coletiva e que respeite 
a vida e a dignidade humana, na contramão da 
naturalização das injustiças socioambientais, da 
pobreza e da violência. Sendo assim:

Buscar a aproximação entre ciência-
natureza-sociedade implica um 
movimento amplo, de compreensão, de 
tomada de decisão e ações, para além 
do tradicional domínio do homem sobre 
a natureza. Hoje, o significado é outro, 
o domínio dos processos vitais que 
envolvem o homem na sua relação com 
a natureza, implicam, cada vez mais, a 
tomada de consciência de sua própria 
condição como ser natural e social. 
(SARMENTO, 2008, p.1).

No que se refere às relações entre homem e 
natureza, Foster (2014) enfatiza o conceito 
de metabolismo desenvolvido por Marx para 
explicitar essas relações. Para Foster (2014), 
parafraseando Marx, o trabalho é a “condição 
universal da interação metabólica entre o homem 
e a natureza, a perpétua condição da existência 
humana imposta pela natureza.” (p. 221). O 
sentido de metabolismo, apresentado por Marx, 
está aplicado à “troca material”, onde o homem, 
através do trabalho, extrai da natureza a riqueza 
material e todo o universo de valores para 
satisfação e precisões humanas. 

Com base no conceito de metabolismo em 
Marx, Silva (2010) afirma que a espécie humana 
difere dos demais animais, de acordo com a sua 
relação com a natureza, mediada pela busca de 
meios indispensáveis para satisfação de suas 
necessidades, denominada de relações sociais de 
produção. Para a autora, o trabalho é essencial 
nessa mediação, ao ponto em que o homem 
se apropria da natureza através do trabalho, 
modificando-a, constituindo e criando meios para 
reprodução da vida em sociedade. Neste sentido, 
“o trabalho constitui, assim, uma dimensão 
fundamental da sociedade humana, visto que 
possibilita uma ‘dupla transformação’: à medida 
que intervém na natureza, transformando-a, o 
homem transforma a si próprio.” (SILVA, 2010, 
p.54).

É nessa lógica de apropriação e exploração da 
natureza e do trabalho vivo que se funda o nexo 

da lógica do modo de produção capitalista no 
contexto das relações socioambientais. Assim, 
nessa vertente, existem leituras distintas sobre as 
origens da questão ambiental. 

Silva (2010) compreende a questão ambiental 
como um conjunto de “deficiências na reprodução 
do sistema, o qual se origina na indisponibilidade 
ou escassez de elementos do processo produtivo 
advindos da natureza, tais como matérias-primas 
e energia e seus desdobramentos ideopolíticos.” 
(SILVA, 2010, p.67). Na visão de Leff (2014), 
a questão ambiental é “uma problemática 
eminentemente social, gerada por um conjunto 
de processos econômicos, políticos, jurídicos, 
sociais e culturais.” (LEFF, 2014, p. 241). 

As discussões sobre a questão ambiental e 
sua dimensão tiveram início nas décadas de 
1960 e 1970, apresentadas pelos movimentos 
ambientalistas. No Brasil, esses movimentos 
tiveram expressão a partir da década de 1970 
(ARAÚJO, 2004). A temática passou a ser 
debatida através de conferências e encontros que já 
apresentavam grandes impactos socioambientais 
em escala planetária. As conferências e reuniões 
entre países, organizações não governamentais, 
entidades ambientais e sociais, pesquisadores 
e representações comunitárias passaram a 
apresentar os impactos do desenvolvimento e 
crescimento desordenado e as consequências que 
poderiam acarretar no futuro. 

Em paralelo ao início dos debates sobre a 
questão ambiental e educação ambiental em 
escala planetária, a Bioética surge no início da 
década de 1970 nos Estados Unidos, chegando 
timidamente na América Latina em 1970 pelas 
vias da ética médica. No Brasil, a Bioética advém 
de caráter acadêmico a partir da década de 1990. 
Chega em um contexto globalizado em que as 
pautas bioéticas já estavam formuladas, como o 
debate sobre aborto, eutanásia e transplante de 
órgãos. Entretanto, ao chegar no Brasil a Bioética 
já se encontrava em transição de um modelo 
individualista, focado em problemas éticos 
individuais e pessoais, para uma Bioética coletiva, 
voltada para a dimensão ética relacionada a 
saúde pública, desigualdade social, justiça social. 
(PESSINI; BAARCHIFONTAINE, 2007). 

Em Portugal, os primeiros estudos sobre Bioética 
no país remete à década de 1988 a partir de 
entidades sem fins lucrativos, denominado de 
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Centro de Estudos Bioéticos (CEB), fundado em 
Coimbra. Em 1998, em Lisboa, foi criado junto 
a Escola de Medicina, o Centro de Bioética, 
desde então, a Bioética passa a integrar as 
estruturas curriculares de alguns cursos de 
Medicina em Portugal, bem como, são criados 
programas de pós-graduação voltados para a 
área e realizados grandes eventos para discutir 
os caminhos da Bioética no País. (PESSINI; 
BAARCHIFONTAINE, 2007). 

No cenário da década de 1970, período em 
que a questão ambiental já se apresentava com 
indícios alarmantes de degradação planetária, 
concomitante às grandes conferências para 
se discutir a questão ambiental e a educação 
ambiental, bem como, no período em que surge 
o neologismo Bioética. Em 1973, o fordismo 
e o keynesianismo, já não conseguiam mais 
conter a crise capitalista por apresentar, segundo 
Harvey (2014), rigidez diante da concorrência e 
competitividade no mercado industrial. A grande 
resseção no ano supracitado é um exemplo disso. 

Com a expansão do mercado cultural, as linhas 
de consumo se expandem a outro patamar. Neste 
período, de forma acrescida, o mercado da moda, 
da beleza, da estética, da música e da arte ganham 
escopo de mercadoria passando a integrar os bens 
de consumo em massa. Além do mercado cultural, 
com a expansão tecnológica e automotiva, aos 
moldes do modo da acumulação flexível, esta 
tendência marcada por volta da década de 70 e 80 
do século passado, nos remete à teoria do fetiche 
da mercadoria pensada por Marx (2014). 

O fetiche da mercadoria refere-se à ilusão que oculta 
o valor de uso deixando visível apenas a serventia 
da mercadoria. Sendo assim, no fetichismo, o 
trajeto percorrido no sistema capitalista por meio 
da força de trabalho na produção da mercadoria 
não é visualizado, muito menos os conflitos 
sociais, ambientais e as desigualdades resultantes 
do processo para produção dos bens de consumo, 
deixando aparente apenas a ilusão dos benefícios 
que determinado produto pode proporcionar ao 
consumidor (MARX, 2014).

Em escala mundial, o consumo desenfreado, 
de uma parcela da população que consome 
exacerbadamente, e a produção em massa sob 
a ótica do fetiche da mercadoria nos permitem 
visualizar em que patamar de exploração e 
degradação ambiental iremos alçar com a 

forma como nos relacionamos socialmente e 
ambientalmente. 

A acumulação do capital voltava-se ao consumo 
em massa inserindo nessa dinâmica de consumo 
uma outra cultura de consumir cultura.  Com 
a aceleração da produção e a necessidade de 
aumento de acumulação, os bens de consumo 
foram afetados pela produção em massa para as 
massas. Os produtos que apresentavam maior 
vida útil passavam a ganhar status de descartáveis 
para integrar a lógica do consumo (HARVEY, 
2014). Nesse meandro, segundo Barroco (2010):

O consumo de objetos materiais passa 
a ser uma exigência de integração 
social que fornece identidade social, dá 
prazer, ocupa o lugar do lazer e satisfaz 
carências efetivas e emocionais: ao 
estabelecer mediações de valor com 
os objetos, subverte motivações e 
exigências morais, que são incorporadas 
à lógica mercantil” (p.160).

Dessa forma, no modo de produção capitalista 
são legitimados a ética, os valores e sistemas 
de normas pertinentes às necessidades de 
reprodução do capital. (BARROCO, 2010). O 
culto ao individualismo e a indiferença constitui-
se uma das formas de alienação que produz 
uma sensação de liberdade e aparência ilusória 
de autonomia, abstraindo as relações coletivas 
(MÉSZÁROS, 2016).

O orbe paralelo que permeia o fetiche de 
mercadorias imerso nas complexas relações 
sociais nos permite enxergar apenas a serventia 
e os benefícios do consumo exacerbado, impede 
discernir a cadeia produtiva que aprisiona o 
próprio consumidor a consumir e produzir 
cada vez mais, além de aprisionar em um 
padrão estético, financeiro, de gênero, cultural, 
intensificando as desigualdades e acentuando 
o preconceito, forçando parcela da população à 
continuarem nas extremidades da vida social. 

Nas relações de produção do capital na sociedade 
ocidental, o trabalho consiste em condição 
“privilegiada” dos que conseguem se inserir no 
mercado de trabalho cada vez mais especializado 
e segregado. A violência da calma, como coloca 
Forrester (1997), tem suas bases no liberalismo 
que sob um sistema impiedoso, fortifica a 
omissão, a indiferença da miséria para muitos 
e a vida de supérfluos para poucos. “Para um 
sistema, obter a indiferença geral representa uma 
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vitória maior que qualquer adesão parcial, por 
mais considerável que seja. [...] é a indiferença 
que permite as adesões maciças a certos regimes; 
as consequências disso já são conhecidas” 
(FORRESTER, 1997, p.41). 

É na indiferença e omissão, que corroboram para 
a recusa à partilha nas sociedades, configurando-
se o primeiro grau do horror político, segundo 
Géneréux (1999). A vida política, que antes de 
tudo parte das necessidades coletivas, passa a 
constituir-se a partir das necessidades individuais 
e privativas, permitindo que os interesses de uma 
parte da população sobressaiam aos interesses da 
maioria. (GÉNERÉUX, 1999).

Nesse sentido, segundo Barroco (2010), a 
desumanização e o empobrecimento dos sentidos 
humanos são aprisionados pela alienação. Na 
sociedade alienada, inerente às relações sociais 
de produção, os homens trabalham juntos mas 
“não se reconhecem como seres de uma mesma 
espécie, se estranham, ao invés de desenvolver 
formas de compartilhamento, criam formas de 
sociabilidade fragmentada” (p.35). Além de não 
se reconhecerem de uma mesma espécie, não 
se reconhecem enquanto natureza e parte das 
relações socioambientais. 

No contexto da globalização, enquanto resposta 
à crise inerte e constante do capitalismo, segundo 
Sarmento (2008, p1):

não há uma globalização e sim 
globalizações em curso, nas diferentes 
esferas, do ensino, da ciência e inovação, 
da produção, da economia, da cultura 
etc. É importante lembrar, se existe 
desigualdade dentro de uma cultura ela 
tende a ser ainda maior entre culturas, 
objetivada tanto pelo poder econômico 
como pelo poder simbólico.

Sobre globalizações, Santos (2015) apresenta 
três perspectivas: a primeira como fábula; a 
segunda como perversidade e a terceira como 
pode ser. Na primeira, Santos (2015) apresenta 
a globalização que nos fazem crer a partir da 
instantaneidade das notícias, da diminuição do 
espaço e tempo para os que podem viajar, como 
se estivesse ao alcance de todos. “Um mercado 
avassalador dito global é apresentado como capaz 
de homogeneizar o planeta quando, na verdade, 
as diferenças locais são aprofundadas” (p. 19). 
Na segunda, globalização como perversidade, o 
autor discorre sobre as faces perversas que estão 

direta e indiretamente ligadas ao processo de 
globalização, como o desemprego, a pobreza, a 
fome, males espirituais e morais, como o egoísmo 
e a corrupção. Na terceira, como um mundo pode 
ser a partir da globalização mais humana, tanto no 
plano empírico, bem como no teórico. “Trata-se 
da existência de uma verdadeira sociodiversidade 
[...]” (p.21). 

Como conhecimento crítico, pode contribuir para 
o desvelamento da moral dominante, de suas 
contradições, das normas abstratas, da coisificação 
das motivações éticas, no sentido de identificar 
os fundamentos da alienação moral e apontar 
estratégias de enfrentamento ético-político das 
condições adversas do presente, orientadas por 
uma projeção do amanhã (BARROCO, 2010, 
p.84).

É nessa perspectiva apresentada por 
Barroco (2010) e pelos demais autores 
supracitados, que se sustentam a 
necessidade vislumbrar um futuro 
possível. Identificar as formas de 
alienação moral e apontar estratégias 
para o seu enfrentamento, através do 
desvelamento profundo da realidade 
complexa, constituem uma das bases 
para construção de outro futuro 
digno, humano, plural, democrático e 
verdadeiramente ético.

Bioética e educação ambiental crítica: trilhas 
para um futuro possível 

Na educação ambiental crítica as relações sociais, 
ambientais e a questão social são consideradas 
em sua totalidade, cuja uma das vias para o 
enfrentamento da questão ambiental advém da 
prática educativa sob um viés emancipatório. 
Nesta vertente, ao visualizar a questão ambiental, 
os sujeitos são convidados a mergulhar na 
essência da questão através de reflexões críticas 
baseadas na história e em uma conjuntura política, 
social, econômica e cultural, evitando, assim 
subjugações ingênuas e, consequentemente, 
aguçando o olhar crítico, sensível e ético sobre 
a realidade.

Segundo Araújo (2004), a questão ambiental é 
comumente confundida principalmente quando 
disseminada e explanada pela mídia. Por tratá-la 
de modo superficial, corroborando com a autora, 
esse tipo de argumento presente no senso comum 
e nos veículos de comunicação de massa, pouco 
considera o contexto social: 
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As questões e problemas ambientais, 
vistos pelo senso comum, são 
freqüentemente veiculados pelos 
meios de comunicação de massa como 
problemas isolados do contexto sócio-
ambiental mais amplo, geralmente 
equiparando-os aos termos “ecologia” 
e “espaços naturais”. Por outro lado, as 
campanhas e os órgãos oficiais de defesa 
do meio ambiente, quando se referem 
ao ambiente, costumam ligá-lo à idéia 
de preservação dos espaços naturais. 
(ARAÚJO 2004, p. 67).

Loureiro (2012) enfatiza que o autoconhecimento 
e a percepção intuitiva de integração com o 
ambiente ligadas ao cotidiano reflete em um 
processo crítico da realidade que, trabalhados 
juntos à consciência histórica e problematizadora 
construídas de forma coletiva, tornam-se cruciais 
para a edificação de um outro paradigma 
societário.

Segundo a Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA), no capítulo I Art. 3º “Como 
parte do processo educativo mais amplo, todos 
têm direito à educação ambiental [...]”, assim 
neste caso, cabe “VI - à sociedade como um 
todo, manter atenção permanente à formação 
de valores, atitudes e habilidades que propiciem 
a atuação individual e coletiva voltada para 
a prevenção, a identificação e a solução de 
problemas ambientais” (BRASIL, 1999, p.1). 
Todos têm direito à educação ambiental, na 
promoção de valores que potencializem atitudes 
coletivas e individuais, na busca pela melhoria 
da qualidade de vida. Ou seja, não é somente 
atribuição de uma área específica do saber, ou de 
uma profissão, como também de toda a sociedade. 
Propagar valores, ideias sustentáveis, defesa da 
justiça ambientais e sociais, as práticas educativas 
ligadas à autorreflexão e emancipação humana 
não é exclusividade de nenhum profissional, 
mas sim, responsabilidade e compromisso de 
todos os sujeitos em busca da construção de uma 
sociedade justa. 

Nessa perspectiva, segundo Daibem (2017), a 
Bioética e a Educação têm papéis importantes 
no desenvolvimento dos seres humanos e o seu 
reencontro com a sua humanidade. Sendo de 
real importância o pensamento crítico com uma 
das formas de conquista da autonomia e driblar 
a manipulação da mídia, do consumo exagerado 
e da manipulação da informação. Na perspectiva 
do pensamento crítico, a autora rememora a 
chegada da Educação progressista no Brasil, 

reafirmando a necessidade dos discentes estarem 
no centro do seu próprio aprendizado, respeitando 
a pluralidade e a favor do coletivo.

Sendo assim, segundo Sarmento (2008, p.1):
A bioética não pode ser considerada como 
uma área de especialização deslocada da 
vida cotidiana, ao contrário, seu avanço 
pode subsidiar novas lutas por mais 
direitos sociais, portanto, não há mais 
como ignorar este saber que se impõe, 
construindo o novo e nos chamando para 
enfrentá-lo, quiçá, direcioná-lo.

A preocupação com a barbárie do tempo presente 
nos faz questionar o que será do futuro em várias 
dimensões da vida, seja na política, no ambiental 
ou educacional. O cenário global pouco nos 
permite vislumbrar esperança diante da crise 
estrutural do capital e suas contradições. Sendo 
assim, Sarmento (2007) rememora que a Bioética 
não se apresenta como uma disciplina pertencente 
ao campo técnico científico, mas sim no campo 
interdisciplinar, colocando no tempo presente 
como centro a existência humana no futuro. “Ela 
faz isto, antecipando questões e situações que nos 
fazem repensar nossas condutas, tanto através 
da manipulação genética da espécie humana, 
vegetal e animal ou até mesmo questões relativas 
à biosfera de maneira geral” (p.45). 

O campo da Bioética não pertence à áreas do 
conhecimento específicas, muito menos se dedica 
à questões particulares, ou questões relacionadas 
à indivíduos. Segundo Sarmento (2007) reduzir a 
Bioética a tais dimensões, elimina reflexões em 
uma dimensão mais ampla sobre a sobrevivência 
humana, relacionadas à condições de vida e 
ambientais.

No que se refere à educação ambiental crítica, 
esta caminha na perspectiva da coletividade e 
pluralidade, para o processo educativo crítico 
que propõe refletir sobre a realidade a partir das 
contradições inerentes a ela, e, propor ações 
transformadoras que solidifique o pensar crítico 
diante das relações sociais de produção.  

Por que é necessário o viés crítico emancipatório 
tanto no campo da Bioética quanto em processos 
educativos referentes à educação ambiental? 
Porque, a questão ambiental deve ser entendida a 
partir da contradição fundamental entre capital e 
trabalho, e, como o trabalho funda o mundo dos 
homens, mas não se esgotando em si, questiona-
se a forma como a relação homem e homem 
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na reprodução social nos limites estruturais do 
capital degrada não somente a natureza, como 
também a vida. Nesse sentido, Tonet (2015) 
suscita reflexões sobre os pressupostos do modo 
de pensar os problemas ecológicos. O primeiro 
pressuposto recai sobre o pensamento liberal que 
atribui qualidades naturais aos indivíduos, como 
egoísmo, racionalidade, igualdade e liberdade. 
Segundo o autor, nesse pressuposto, “essas 
qualidades não são resultantes das relações 
sociais, mas componentes essenciais, não 
históricos, da natureza humana” (TONET, 2015, 
p.02).

O segundo pressuposto construído por Tonet 
(2015) parte da concepção de que a consciência 
que determina o ser social e não o ser social 
que determina a consciência. Tal pensamento 
condensa a perspectiva de que se cada um tomar 
consciência da questão ecológica e se esforçar 
para agir, ocorrerá uma melhoria na relação 
homem natureza. 

Não basta querer para atingir um 
determinado objetivo; não basta 
ter boa intenção; não basta enviar 
esforços. É preciso agir orientado pelas 
possibilidades reais determinadas pela 
realidade objetiva. Assim, não se trata 
de aceitar simplesmente as coisas como 
são e nem de querer impor às coisas os 
nossos desejos, por mais louváveis que 
sejam. Para atingir os fins desejados é 
preciso conhecer a realidade concreta e 
atuar de acordo com as possibilidades 
inscritas nela (TONET, 2015, p.05).

O terceiro pressuposto compreende o Estado 
como o centro para enfrentamento da questão 
ambiental. Para o referido autor, tal perspectiva 
configura-se em politicismo, quando acredita-se 
que o Estado é a categoria que funda a sociedade. 
Tal perspectiva compreende que o Estado é 
neutro e age para além das contradições inerentes 
à realidade objetiva. Compreende também, que 
o Estado pode obrigar os capitalistas a ter uma 
relação harmoniosa com a natureza ou controlar 
a lógica do capital, ao contrário, quem controla o 
Estado é o capital.

Desta forma, segundo o autor supracitado, a 
consciência, as ideias, valores e desejos não são 
frutos automáticos que nascem no interior da 
subjetividade, mas sim resultados das práticas 
sociais. Desta forma, Tonet (2015) explica:

[...] não nos comportamos de modo 
egoísta porque determinadas relações 

sociais objetivas nos impõem ideias 
e valores egoístas. Do mesmo modo, 
não nos comportamos de maneira 
desrespeitosa com a natureza porque 
temos ideias desrespeitosas em relação 
à ela, mas, ao contrário, temos ideias 
e comportamentos desrespeitosos 
porque determinadas relações 
objetivas nos levam a ter essas ideias e 
comportamentos. (p.05)

Assim, como apresenta o autor, a mudança 
de ideias, valores e comportamentos não 
contemplarão as relações sociais como um todo, 
mas a transformação dessas relações objetivas.

O quarto e último pressuposto refere-se à 
questão da técnica. Já que construímos ciência e 
tecnologia suficientes, basta a utilização correta 
que os problemas poderiam ser resolvidos 
(TONET, 2015). Nessa perspectiva: 

Se observarmos o processo histórico, 
veremos que o desenvolvimento 
tecnológico é inseparável das relações 
sociais de produção. Determinadas 
relações sociais de produção podem 
ou não favorecer o desenvolvimento 
tecnológico. Sabe-se que, durante os 
modos de produção escravista e feudal, o 
desenvolvimento tecnológico enfrentou 
muitos obstáculos exatamente por causa 
das relações escravistas e feudais de 
produção. Nem escravos e nem servos 
se beneficiavam compossíveis melhorias 
(TONET, 2015, p. 07).

Desta forma, faz-se imprescindível a análise crítica 
para não desenvolver análises que culminem em 
moralismo, individualismo ou politicismo. Como 
explicitado anteriormente, desde a década de 
1970 que convivemos com a questão ambiental 
em dimensões globais e, se as respostas a tal 
questão resumissem em apenas cada um fazer a 
sua parte, campanhas deslocadas, isoladas, ações 
focalistas e moralistas, já teríamos atingido um 
certo grau de enfretamento ou resolução dela. 
No entanto, o que vivemos no tempo presente é 
a barbárie. Degradação da natureza e da vida em 
escala planetária.

Considerações finais

É na construção de uma outra sociabilidade, que 
a Educação Ambiental e a Bioética entrecruzam. 
A primeira como processo educativo, a segunda 
como área do conhecimento, ambas na defesa de 
um futuro possível. 
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A defesa pela construção de uma outra sociedade 
deve ser fundamento de todas as áreas do 
conhecimento. Para tanto, reconhecer que a crise 
na sociedade refere-se à crise estrutural do modo 
de produzir e reproduzir socialmente o capital, 
demanda compreensão dialética da realidade. 
Assim, a defesa da equidade, democracia de 
fato, ética nas relações sociais e socioambientais, 
perpassa a defesa por uma outra sociedade.

Com as relações socioambientais totalmente 
fragmentadas pela reprodução do capital e como 
reflexo desta é que cada vez se faz necessário 
questionar a ordem estabelecida e desvelar o 
não aparente. Impedir que a indiferença e a 
insensibilidade encubra as relações sociais, 
ao propagar a naturalização da miséria, do 
desmatamento, da violência. Afinal, quando 
falamos em questão ambiental, nos referimos 
como expressão da questão social produzida e 
reproduzida no seio da sociedade capitalista, no 
antagonismo entre capital e trabalho. 
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