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RESUMO

O presente trabalho realizou uma revisão sistemática no portal de periódicos CAPES, sobre as
práticas e ações desenvolvidas na perspectiva da Educação Ambiental (EA) frente ao risco
ambiental/tecnológico nos últimos dez anos no Brasil, tomando como foco o ensino médio. Esse
estudo permitiu constatar que pouco se tem pesquisado e produzido nessa área, evidenciando lacunas
encontrada nas práticas pedagógicas que se refletem na pouca efetividade dos trabalhos em EA na
educação básica no Brasil e na ausência de temas importantes como riscos ambientais e tecnológicos.
Por fim, os resultados evidenciaram a urgência de desenvolvimento de projetos educativos nessa
área, além de divulgação destas práticas, considerando a importância da temática e da replicação das
experiências exitosas no desenvolvimento ambiental e social dos alunos no ensino médio.

Palavras-chaves: Educação formal. Currículo. Redução de riscos e desastres. Temas transversais.
Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

The present work conducted a systematic review in the portal of CAPES journals, on the practices
and actions developed from the perspective of environmental education facing the
environmental/technological risk in the last ten years in Brazil, focusing on the high school. This
study allowed us to observe that little has been researched and produced in this area, evidencing gaps
found in pedagogical practices that are reflected in the little effectiveness of the work in
Enviromental Education in basic education in Brazil and in the absence of important topics such as
Environmental and technological risks. Finally, the results evidenced the urgency of developing
educational projects in this area, in addition to disseminating these practices, considering the
importance of the theme and the replication of successful experiences in the environmental and
social development of Students in high school.

Keywords: Formal Education. Curriculum. Reduction of risks and disasters. Crosssectional themes.
Interdisciplinarity.

RESUMEN

El presente trabajo llevó a cabo una revisión sistemática en el portal de la revista CAPES, sobre las
prácticas y acciones desarrolladas desde la perspectiva de la Educación Ambiental (EA) contra el
riesgo ambiental / tecnológico en los últimos diez años en Brasil, centrándose en la escuela
secundaria. Este estudio mostró que poco se ha investigado y producido en esta área, destacando las
brechas encontradas en las prácticas pedagógicas que se reflejan en la poca efectividad de los
trabajos en EA en la educación básica en Brasil y en ausencia de temas importantes como los riesgos
ambientales y tecnológicos. Finalmente, los resultados mostraron la urgencia de desarrollar
proyectos educativos en esta área, así como la difusión de estas prácticas, considerando la
importancia del tema y la replicación de experiencias exitosas en el desarrollo ambiental y social de
estudiantes de secundaria.

Palabras clave: Educación formal. Plan de estudios Riesgo y reducción de desastres. Temas
transversales. Interdisciplinariedad.
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1 INTRODUÇÃO

A nossa sociedade vive um momento de preocupação com os problemas ecológicos e ambientais
decorrentes do desenvolvimento tecnológico desenfreado e a qualquer custo. Percebese que não há
um sistema de preservação e proteção efetivo ao ambiente decorrente dessa atual situação. A
população exposta essa realidade tem sido denominada como “sociedade de risco” por cada vez mais
terse que lidar com riscos e desastres ambientais provocados pelos próprios seres humanos através
da utilização desmedida da industrialização e tecnologia (GIDDENS, 2016).

Há inúmeros fatores de riscos ambientais, sendo que além destes, ainda lidamos com a interação
entre eles e os riscos sociais e econômicos. Surgidos da associação entre riscos naturais e riscos
tecnológicos, os riscos ambientais são ainda mais exacerbados pelas condições sociais da população,
pela urbanização desenfreada e pela degradação do meio ambiente. Estudos demonstram que a
população de menor poder aquisitivo está mais exposta a essa situação de risco (VEYRET, 2007;
BECK, 2017).

No presente trabalho consideraremos a definição de risco dada por Sánchez como “a probabilidade
de uma situação seja ela esperada ou não, acontecer”. Os riscos e desastres ambientais provém de um
desequilíbrio dentre os fatores acima citados juntamente à falta de conhecimento, preparo e
capacidade de mitigação de uma comunidade (SÁNCHEZ, 2013 p.364).

Reconhecendo o papel transformador da educação, principalmente nas questões sociais, acreditase
então que uma Educação Ambiental (EA), como uma filosofia de vida que permeia os fazeres
científicos e práticas pedagógicas, seja mais eficaz na sensibilização da sociedade. Não somente
como uma educação em ecológica ou como atividades esporádicas que coloquem as pessoas em
contato por tempo limitado com o assunto, mas como um meio para organizar o indivíduo em seu
coletivo e o coletivo em sua história (LINDNER. 1996).

Assim, as normativas dos Parâmetros Curriculares nacionais para a educação ambiental de 1997, a
Política Nacional de Educação Ambiental de 1999 e as Diretrizes Curriculares Nacionais atualizados
em 2012, propõem uma EA de maneira interdisciplinar e transversal nas escolas, a fim de realizar e
aplicar práticas e ações ambientais onde os alunos através da cooperação entre os conteúdos e
currículos escolares desenvolveriam esse pensar social em Meio Ambiente visando uma melhoria na
qualidade de vida dos mesmos.

Com a criação da Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil em 2012, a perspectiva da redução
do risco e desastres entra em cena no contexto da Educação Ambiental, cujo presente trabalho tem a
intenção de analisar. Acreditase que uma Educação Ambiental que perpasse pelas situações de
riscos possa contribuir para tornar as comunidades mais informadas para o pensar de ações e mais
resilientes frente a ocorrência de desastres ambientais como espera o marco de Sendai (2015).

Todo este contexto fortalece o reconhecimento do potencial transformador da Educação Ambiental,
exigindo a revisão da referência superficial da transversalidade e da interdisciplinaridade contida na
sua normatização para o ensino formal, que se apresenta muitas vezes desconexa, reducionista,
desarticulada e insuficiente.

Neste sentido o presente artigo apresenta uma breve contextualização da educação ambiental na
escola, isto é, no ensino formal e a importância da abordagem do conceito de risco. Em seguida o
artigo apresenta os procedimentos executados para a revisão sistemática sobre as práticas e ações
desenvolvidas na perspectiva da Educação Ambiental no ensino médio, assim como os resultados e
conclusões obtidas a partir da referida revisão.

2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Devido a visão antropocêntrica (os humanos no centro) que emerge e ganha força com a idade
média, tornandose hegemônica no final do século XVII, a humanidade não vem se preocupado ou
cuidando do planeta nem dos seres que neles vivem. Junqueira e Kindel (2009) nos lembram que
essa visão perdura até hoje. Globalmente a demanda da utilização dos recursos naturais é derivada de
uma economia com base na produção e consumo em grande escala. Sendo assim, a maior parte de
exploração e destruição da natureza acontece devido a esse processo (PCN, 2012).

A equação que se formou visando atender as necessidades humanas é totalmente desbalanceada, uma
vez que segue a ordem: retirar, consumir e descartar. E como a maioria da população mundial vive
em centros urbanos, essa visão antropocêntrica fica mais exacerbada, uma vez que as pessoas não
conseguem perceber a relação do meio ambiente com seu cotidiano (DONELA, 1997).

Neste cenário tornase urgente que as pessoas sejam sensibilizadas para que possam agir de maneira
consciente e responsável na conservação do ambiente. A população precisa entender as relações
atuais de produção e consumo e suas implicações decorrentes da continuidade da utilização dos
recursos naturais até a exaustão.

Lima (2004) evidencia que a escola é um espaço privilegiado para estabelecer conexões e
informações, como uma das possibilidades para criar condições e alternativas que estimulem os
alunos a terem concepções e posturas cidadãs, cientes de suas responsabilidades e, principalmente,
perceberemse como integrantes do meio ambiente.

Considerando toda essa importância da temática ambiental e a visão integrada do mundo, no tempo e
no espaço, as escolas devem atuar na implementação de atividades que propiciem essa reflexão. Por
esse motivo considerase uma conquista a menção à Educação Ambiental nas diversas legislações
educacionais, especialmente na LDB, no Plano Nacional de Educação – PNE e em diversas
Diretrizes Curriculares da Educação Básica e Superior.

2.1 Educação Ambiental nas legislações Educacionais.

Um dos eventos responsáveis por iniciar a discussão a respeito da Educação Ambiental foi a
Conferência de Estocolmo ocorrida em 1972. Essa conferência evidenciou a necessidade se educar o
cidadão sobre problemas ambientais. A partir daí a temática Educação Ambiental vem ganhando
visibilidade e, no Brasil comparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em
1994, e se materializa mais objetivamente a partir de 1999 com a publicação da Lei 9795 que institui
a Política Nacional de Educação Ambiental. Nesta mesma direção, a EA prossegue permeando os
currículos a partir das orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação
(DCNs, 2012), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) e no Currículo Básico Comum
(CBC, 2007) dentre outros documentos.

As DCNs para a Educação Básica foram criadas com o objetivo de estabelecer critérios e
procedimentos que devem ser observados na organização e com vistas à consecução dos objetivos da
Educação Básica. Assim, as diretrizes asseguram a formação básica, com base na LDB, definindo
competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

As novas DCNs da educação básica homologadas em 2012 trouxeram estabelecidas de modo
específico as diretrizes curriculares para a Educação Ambiental (DCNEA). Este parecer situa a
educação ambiental em seus marcos referenciais:

Legal, internacionais e conceitual, caracterizando o seu papel, sua natureza,
seus objetivos, bem como o compromisso do Brasil com as questões
socioambientais. Evidencia, ainda, o importante papel dos movimentos
sociais em provocar a aproximação da comunidade com as questões
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socioambientais. Estabelece para a implantação das Diretrizes um quadro
com o contexto atual da Educação Ambiental, seguido de abordagem da
Educação Ambiental na Educação Básica e na Superior e na organização
curricular, enfatizandose o papel dos sistemas de ensino e o regime de
colaboração na implantação dessas Diretrizes. (BRASIL, 2012, p.5)

Segundo as DCNEA (2012) as escolas devem inserir os princípios e objetivos da Educação
Ambiental (EA) na construção dos currículos, planos de cursos e projeto políticopedagógico. São
princípios da Educação Ambiental:

I. totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises,
estudos e produção de conhecimento sobre o meio ambiente;

II. interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
enfoque humanista, democrático e participativo;

III. pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter,
multi e transdisciplinaridade;

IV. vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais na
garantia de continuidade dos estudos e da qualidade social da educação;

V. articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos
desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas
dimensões locais, regionais, nacionais e globais;

VI. respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica,
social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o
valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da
cidadania planetária. (BRASIL, 2012, p.3).

Ainda de acordo com as diretrizes, para o cumprimento dos objetivos da educação ambiental na
educação básica devem ser observados a fase, etapa, modalidade e nível de ensino. São objetivos das
DCNEA:

I. desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e
complexas relações, para fomentar novas práticas sociais e de produção e
consumo;

II. garantir a democratização e acesso às informações referentes à área
socioambiental;

III. estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da consciência
crítica sobre a dimensão socioambiental;

IV. incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável,
na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendose a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

V. estimular a cooperação entre as diversas regiões do País, em diferentes
formas de arranjos territoriais, visando à construção de uma sociedade
ambientalmente justa e sustentável;
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VI. fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, visando à
sustentabilidade socioambiental;

VII. fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a
igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendose de estratégias
democráticas e da interação entre as culturas, como fundamentos para o futuro
da humanidade;

VIII. promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos
ecossistemas, a justiça econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero,
e o diálogo para a convivência e a paz;

IX. promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do País
que utilizam e preservam a biodiversidade (BRASIL, 2012,p17).

Por fim, as DCNEA sugerem ainda que a inserção desse conteúdo ocorra de forma transversal
tratados de maneiras interdisciplinar na educação básica.

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN; BRASIL 1997) – Meio ambiente, já
deixavam clara a importância da educação ambiental para a educação formal. Segundo os mesmos se
faz necessário educar os alunos para que modifiquem sua relação com o meio ambiente, levandoos a
refletir sobre os problemas de seu bairro, comunidade, país e do planeta. O aprendizado precisa ser
significativo estabelecendo relações entre a realidade de cada um. Os PCNs assim como as diretrizes
preconizam que os temas e conteúdos relacionados a Meio ambiente sejam integrados em todas as
áreas de modo transversal. Dessa maneira o mesmo deverá abranger todas as práticas educativas
criando uma visão global do ambiente (BRASIL, 1997).

2.2 A importância da interdisciplinaridade na Educação Ambiental

A interdisciplinaridade pode ser definida como uma metodologia afim integrar diferentes visões e
dimensões de um mesmo assunto estudado (AUGUSTO E CALDEIRA, 2007). Tem por objetivo
romper com fragmentação do conhecimento através da integração e interdependência dos
conhecimentos. Carvalho (1998) se refere a interdisciplinaridade sendo uma atitude inovadora diante
do conhecimento que requer uma mudança de metodologia:

Uma postura interdisciplinar em educação vai exigir muita abertura para
mudanças que podem passar, por exemplo, pela construção de novas
metodologias, pela reestruturação dos temas e dos conteúdos curriculares,
pela organização de equipes de professores que integrem diferentes áreas do
saber e pelas instituições de ensino que tenham abertura para experimentar
novas formas de organizar os profissionais, os currículos e os conteúdos, a
estrutura formal das séries, etc. (CARVALHO, 1998).

Como as práticas realizadas na educação ambiental demandam abordagens interdisciplinares, Dias
(1992) enfoca que se deve objetivar uma visão global através do conteúdo de cada disciplina. Além
disso é importante desenvolver a criticidade dos alunos acerca dos problemas ambientais bem como
suas consequências e soluções. Por isso, também Reigota (2001) afirma que a educação ambiental
tem como enfoque a sociedade, o meio natural e suas relações. Dessa maneira a EA e a
interdisciplinaridade serão um fator integrador para as mudanças necessárias nos processos
educacionais.
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2.3 Educação Ambiental e a importância do conceito de risco

Como frisado na Política Nacional de Educação para o Meio Ambiente (1999), a educação ambiental
não se trata apenas do estudo da preservação do meio ou com os fatores relacionados a vida dos seres
vivos em seu ambiente. Essas questões, apesar de extremamente importantes não devem ser as únicas
nos currículos para a EA, uma vez que, a conscientização das gerações é o caminho a percorrer para
que essa consciência seja transmitida às gerações futuras. Nesse contexto a educação ambiental é
também um dever e responsabilidade da escola e de toda a comunidade ali envolvida (REIGOTA,
2017).

Infelizmente muitas ações dentro da EA nas escolas não são efetivas já que, em sua maioria, as ações
são pontuais e repetitivas sem o real comprometimento com a sensibilização do aluno, em conexão
com o contexto em que o mesmo está inserido. Percebese muitas vezes a escola atuando somente
como repassadora de informações que não despertam uma verdadeira consciência ambiental da
comunidade escolar. Desenvolver reflexões sobre a maneira de implantação de uma educação
ambiental verdadeiramente transformadora é o real objetivo da inserção da mesma de maneira
transversal e interdisciplinar nos currículos nacionais (ANDRADE, 2000; REIGOTA, 2017;
SULAIMAN e JACOBI, 2018).

É necessária uma parceria entre toda a comunidade escolar para alterar essa realidade, por isso
Andrade (2000), em sua reflexão acerca da implementação da Educação Ambiental nas escolas
afirma que novas visões sobre o meio ambiente devem ser inseridas garantindo a inversão desse
quadro. Outro importante fator a ser considerado é a relação entre fatores sociais, culturais e políticos
de uma sociedade com o meio ambiente para identificar as vertentes desse dilema (REIGOTA, 2017)

Sendo assim, a educação ambiental na escola deve ser vista como um processo educativo, com o
propósito de abordar problemas concretos, em caráter interdisciplinar. Assim, enfatizam os PCN que:

A proposta de trabalhar questões de relevância social, na perspectiva
transversal, aponta para o compromisso a ser partilhado por professores de
todas as áreas, uma vez que é preciso enfrentar os constantes desafios de uma
sociedade que se transforma e exige continuamente dos cidadãos a tomada de
decisões em meio a uma complexidade social crescente (BRASIL, 1998,
p.50).

Atrelados aos conceitos de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e dos seres que nele
habitam, urge a necessidade de trabalhar o conceito de risco e desastres ambientais seja ele natural ou
tecnológico nos parâmetros para educação ambiental. Ensinar para a prevenção e/ou mitigação frente
ao acontecimento desses eventos é uma importante contribuição da educação nessa área. Trabalhar
esses conceitos é tão importante que foi criado uma política a nível mundial para a Redução do Risco
de Desastre, hoje vigente como Marco de Sendai (2015/2030) que visa promover ações à “redução
substancial de riscos e perdas por desastres, incluindo vidas, meios de subsistência e saúde e dos
ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, empresas, comunidades e
países" (UNISDR, 2012).

Então, a educação ambiental com base na redução de riscos aos quais as sociedades de risco estão
expostas deve ser sistematicamente difundida de maneira interdisciplinar em todos os currículos e
níveis de escolaridade. Este processo implica, necessariamente numa abordagem interdisciplinar uma
vez que a sociedade de risco está fortemente atrelada ao processo de urbanização crescente, aos
níveis de desigualdade social e à fragilidade dos ambientes naturais nos espaços urbanos (SELBY e
KAGAWA, 2012).
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Portanto, devese buscar alternativas que promovam uma contínua reflexão que culmine na metanoia
(mudança de mentalidade); a fim de que os projetos desenvolvidos não sejam meramente
reprodutores de uma ideia, mas que promovam a interação e participação de todos na construção do
futuro. (NARCIZO, 2009). Nesse sentindo, entender como a abordagem dos riscos ambientais
comparece na literatura científica sobre EA nos últimos anos poderá ampliar discussões e contribuir
no aprimoramento das práticas educativas e para a construção de uma sociedade mais segura e
resiliente frente ao risco. Com isso, o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão sistemática sobre as
práticas e ações de EA desenvolvidas na perspectiva dos riscos e desastres.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado nos meses de março e abril de 2019, através de uma revisão
sistemática por meio de buscas online na base de dados Portal Brasileiro de Informação Científica da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES 
http://www.periodicos.capes.gov.br/) onde foram artigos pertinentes a temática Experiências práticas
em Educação ambiental publicados no Brasil nos últimos 10 anos. Para a busca foram utilizadas
diferentes combinações dos seguintes termos: Educação ambiental, Ensino médio, Risco ambiental e
Práticas ambientais de maneira individual e combinadas entre si. Para a análise, todos os trabalhos
foram lidos, fichados e agrupados por afinidade de suas abordagens. Na análise buscouse também
identificar o comparecimento da abordagem interdisciplinar, assim como as discussões acerca de
riscos ambientais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram encontrados 52 artigos dos quais somente 27 versavam sobre Educação
Ambiental na Educação Básica. Os outros 23 artigos se relacionavam a educação ambiental no
ensino superior ou temas aqui não relacionados diretamente com a temática desejada, e que por esse
motivo foram excluídos da análise. Dos 27 artigos que explicitamente tratavam da EA na educação
básica, um total de 17 artigos descreviam as ações voltadas para o Ensino Médio, foco principal do
presente trabalho. Os 17 artigos escolhidos foram agrupados em três temáticas principais, aqui
nomeadas: (i) sequências didáticas, (ii) análise de práticas pedagógicas e (iii) análise de currículos.

Nossa análise identificou que a temática do Risco Ambiental não foi citada explicitamente por
nenhum autor e nem explicitada de maneira direta nos artigos selecionados para compor a revisão
sistemática nesse trabalho, dando a entender que a temática não está sendo contemplada nos
currículos das escolas brasileiras. Desta forma, a presente pesquisa revela o reduzido impacto dos
esforços investidos por entidades como a UNICEF e a UNESCO, para a inserção do debate em prol
da redução de risco de desastre incluídos nos currículos escolares. Estes esforços incluem um
documento publicado em 2012, onde se aborda as principais preocupações com os riscos ambientais
e apresenta alguns estudos de países que trabalham a perspectiva do risco ambiental em seus
currículos (SELBY; KAGAWA, 2012). Sendo assim, corroboramos as afirmações de Campos et al.
(2018) que alertam quanto “a necessidade de atenção para a degradação ambiental e para a inclusão
efetiva de estudos sobre riscos de desastres na pauta das políticas públicas no campo da educação
com vistas à prevenção, à atuação crítica e à melhoria das condições de vida, em uma perspectiva
ambiental” (CAMPOS et al., 2018 p.66).

Entre os artigos analisados, nove se referiam a algum tipo de sequência didática, projeto ou
entrevista aplicadas aos alunos em algum ano do Ensino Médio. Seis artigos investigavam as práticas
pedagógicas dos professores e como trabalhavam a EA bem como sua eficácia. E dois artigos
especificamente analisavam currículos nessa etapa da educação básica, de modo particular. Neste
sentido, Albuquerque et al., (2015) destacam que a Educação Ambiental tem papel fundamental na
sensibilização da sociedade frente aos problemas ambientais, uma vez que o trabalho em sala de aula
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pode promover um ambiente propício para a Educação Ambiental. Para estes autores, promover a
criticidade e boas práticas favorecendo a construção das relações entre indivíduo e meio ambiente
deve ser foco da EA. Medeiros e seus colaboradores, por sua vez, destacam que “a escola deve
contribuir a para formação dos estudantes para que possam se tornar adultos participativos e cientes
dos problemas ambientais” (MEDEIROS et al., 2011).

Em relação às práticas pedagógicas, dos artigos analisados (veja CONDE, 2013; LIMA &
MIRANDA, 2015; ALBUQUERQUE et al., 2015; BERGMANN & PEDROZO, 2008; NUNES et
al., 2017; GALVÃO et al., 2018) relatam sucesso em relação às sequências didáticas realizadas com
os alunos, entretanto, os mesmos apontam a urgência de mudanças ou atualização das práticas dos
professores apontando inclusive para a necessidade de um cuidado especial que se inicia na sua
formação docente. Neste sentido, Oliva (2002) já fazia um alerta sob a forma como a EA é
trabalhada nas escolas, evidenciando que os conteúdos trabalhados são pouco articulados e em sua
maioria fragmentados desfavorecendo o real sentido da Educação Ambiental, que por vez se torna o
conhecimento apenas teórico, informativo e desarticulado envolvendo o ambiente e o social. Aqui,
lembramos também Freire (2005) que defendeu uma práxis que promova a reflexão do sujeito, para
que o mesmo possa ser o agente transformador da sua realidade e não apenas um “depósito de
informações” ou sequências de atividades onde não consigam relacionar os conteúdos estudados com
sua trajetória e seus problemas cotidianos.

Dentre os resultados desta revisão, notamos que Melo et al. (2011) por exemplo, informam que as
práticas e sequências didáticas em EA ainda podem ser consideradas conservadoras e embasadas no
antropocentrismo. Além disso, a maioria das atividades não relacionam o processo coletivo de
transformação da realidade social em sua totalidade, o que segundo Guimarães (2004) decorre de
uma prática que “produz uma prática pedagógica objetivada no indivíduo (na parte) e na
transformação de seu comportamento (educação individualista e comportamentalista)”,
desconsiderando muitas vezes que o indivíduo está inserido num contexto socioambiental complexo
que precisa ser considerado no processo de aprendizagem.

Ainda analisando os trabalhos que realizaram práticas ou sequências pedagógicas com os alunos,
verificouse que somente três artigos trabalharam suas ações de maneira interdisciplinar (LIMA &
MIRANDA, 2015; ALBUQUERQUE et al., 2015; BERGMANN & PEDROZO, 2008;). Além disso,
a maioria apresentou ações pontuais e com tempo préestabelecido. O mesmo encontrou Costa
(2008) em seus estudos, concluindo que a interdisciplinaridade nas escolas ainda enfrenta muitos
desafios, sendo a falta de conhecimento de como realizar atividades que contemplem essa abordagem
bem como de preparo por parte dos professores apontados como comprometedores deste processo.
Segundo ele, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento dessa prática se deve ao pouco
conhecimento sobre o real conceito de interdisciplinaridade dos docentes decorrente de uma série de
fatores que vão desde a falta de motivação até lacunas na sua formação docente (COSTA, 2008).

Pelegrini e Vlach (2011), salientam o papel fundamental que os professores apresentam no processo
de aprendizagem e na construção do conhecimento através da promoção de uma educação consciente
que não seja voltada somente para o tecnicismo, aponta para a urgência da ampliação da abordagem
da educação ambiental no ensino médio. Segundo os autores fazse necessário que questões políticas,
sociais, geopolíticas estejam presentes também nas práticas pedagógicas para que os alunos
reconheçam a visão holística relacionando a escola ao ambiente e o meio social e desenvolvam a
criticidade acerca dos problemas ambientais bem como suas consequências e soluções (PELEGRINI
e VLACH, 2011).

Os resultados desta revisão, também permitiram perceber que a maneira pela qual a Educação
Ambiental está sendo tratada pelos professores sugere pouca clareza a respeito de determinados
temas ou o próprio despreparo dos docentes para tal (MELO et al., 2011). É preciso que professores
ultrapassem o processo informativo e busquem o conhecimento sistêmico afim de refletir nos alunos
atitudes emancipatórias. Oliva (2012), alerta que além disso, o conhecimento é fracionado dentro dos

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_e_risco_ambiental_uma_revisao_sistematica_das_experienc.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



currículos tradicionais “privilegiando conhecimentos teóricos, abstratos e informativos, com
disciplinas desarticuladas entre si e desvinculadas de problemas concretos que envolvam o meio
natural e social”. Tudo isso corrobora para a desconexão na forma como os conteúdos da EA estão
sendo trabalhados, ou seja, de maneira pontual e fragmentada e disciplinar (CONDE, 2013; NUNES
et al., 2017; GALVÃO et al., 2018; CARDOSO et al., 2017; SANTANA e CHAVES, 2010;
ALENCAR et al., 2015; GALVÃO et al, 2018)

Assim, o despreparo dos professores (MELO et al., 2011; PELEGRINI & VLACH, 2011;
LUCCHESE e ALVES, 2013; REZENDE et al., 2013; COSTA 2008; LIMA e MIRANDA, 2015)
somase à abordagem disciplinar que impede que o ensino das ciências naturais, por exemplo,
cumpra com sua função social, fato que já era denunciado por Arroyo (1988) há mais de três décadas
atrás. Percebese que os paradigmas da educação conservadora ainda permeiam os fazerem dos
professores nas escolas, acreditando que transmitir corretamente o conhecimento, como se existisse
um único conhecimento válido e portanto correto, é o suficiente para que os alunos compreendam o
processo num todo e assim consigam relacionar ou transformar hábitos e comportamentos (MELO et
al., 2011; REIGOTA, 2002, p. 145).

Para atingir um caráter transformador a EA deve acontecer de maneira crítica o que implica na
formação de professores que contribua para que eles possam desempenhar um papel transformador
na construção das mudanças necessárias para a efetivação do que é proposto (LOUREIRO, 2012;
MELO et al., 2011). Aqui entendemos a importância da formação continuada de professores para que
busquem a prática docente crítica, que segundo Freire (1996) envolve “o movimento dinâmico,
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (p. 43). Formação que possibilite ao professor ser
pioneiro na mudança de sua prática afim de que o mesmo possa realizar essa avaliação crítica da sua
postura frente aos anseios atuais da educação.

Por fim, dois artigos (ROSA et al., 2008; VALDANHA e KAWASAKI, 2015) versavam sobre a
abordagem dada a Educação Ambiental pelos currículos, diretrizes e parâmetros nacionais no ensino
médio. Estes artigos lembram que segundo consta nas DNC e sugerido nos PCN “o meio ambiente é
tema curricular transversal e a educação ambiental é o âmbito próprio ao seu tratamento” (DCN,
1998), ou seja, o tema meio ambiente deve permear todas as disciplinas curriculares de ensino.
Contudo, o que encontraram Valdanha Neto e Kawasaki (2015) em seus estudos das Diretrizes
Curriculares Nacional e dos Parâmetros Curriculares Nacionais foi uma abordagem da temática
ambiental vinculada com as áreas de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias focadas
na disciplina de Biologia e em menor escala na disciplina de Geografia contradizendo o próprio
documento que afirma que a EA deve permear todas as disciplinas e, então, transversalizar o
currículo. Constatouse assim, que nos próprios documentos curriculares nacionais do Ensino Médio,
a Educação Ambiental aparece desarticulada, contrariando o que foi postulado no PNEA (BRASIL,
1999) onde deve aparecer de maneira interdisciplinar e transversal (VALDANHA e KAWASAKI,
2015).

Partindo da análise dos documentos nacionais e adentrando os currículos escolares, Rosa et al., 2008,
analisou as propostas curriculares de uma escola de ensino médio que comtemplava também a
modalidade técnico com o curso normal para formação de professores. Em seus estudos constatou
que a abordagem ambiental também se apresentava de maneira fragmentada e somente nas
disciplinas de Biologia, Química e Geografia, contrariando mais uma vez o proposto como princípio
da DCNEM. Para os autores, os resultados dessa análise se mostram mais graves já que o currículo
em questão se trata de uma proposta para uma escola de formação docente cuja temática tão
importante quanto a ambiental não se mostra satisfatórios para a preparação de futuros professores.

Percebese que efetivação da Educação Ambiental não deve ser apenas garantida por diretrizes e
parâmetros nacionais descritos em documentos, todavia acreditamos que a presença desses temas nas
propostas curriculares fortalece a temática e corrobora para que a mesma seja trabalhada de maneira
sistêmica e crítica como esperado. Sendo assim, um maior enfoque na abordagem crítica da
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Educação Ambiental nos currículos escolares pode reabrir a discussão e fortalecer o
desenvolvimento dessa temática de maneira mais efetiva nos próprios currículos e nos materiais
didáticos como os próprios livros adotados pelo programa nacional do livro didático, uma vez que os
mesmos ainda são os principais instrumentos utilizados pelos professores como baliza (LUCCHESE
e ALVES, 2013).

5 CONCLUSÃO

Dentre os artigos cujo tema se relaciona com a educação ambiental no ensino médio, publicados nos
últimos dez anos e indexados no portal de periódicos da CAPES, não foi possível identifica a
abordagem de riscos de modo explícito. Nossos resultados reforçam a necessidade de repensarmos a
educação ambiental e a aproximarmos das discussões acerca desta temática de modo que a educação
formal dos jovens potencialize sua contribuição para a Redução dos Riscos de Desastres (RRD). Esta
temática, trabalhada por meio de atividades interdisciplinares, levaria a reflexões sobre esse tema que
deve ser amplamente difundido a fim de promover uma nova forma de pensar, prevenir e agir sobre
os riscos ambientais (JACOBI, 2018).

Foram encontradas 17 produções que tangiam sobre Educação Ambiental no ensino médio. Dos
artigos analisados, a maioria apresentava ações pontuais onde os conteúdos trabalhados eram pouco
articulados em desacordo com os propósitos da Educação Ambiental crítica. A análise aponta
também que as práticas pedagógicas dos professores sugerem que há pouca clareza a respeito do
tema. Além disso, alguns artigos revelam que os paradigmas da educação conservadora ainda
permeiam os fazerem dos professores nas escolas acrescentando evidências de despreparo para
trabalharem a educação ambiental de maneira crítica. Autores que analisam as Diretrizes
Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio, demonstram
que nos próprios documentos curriculares nacionais a Educação Ambiental aparece desarticulada não
sendo apresentada de maneira interdisciplinar e transversal. Esse fato acaba sendo refletido nos
currículos escolares que por vezes também aparecem de maneira fragmentada e sendo relacionados
somente as áreas de ciências naturais.

Desta forma, o presente trabalho evidencia a necessidade de se investir na formação de professores
no sentido de preparálos para o contato com conhecimentos de outras áreas, além de sua formação
inicial, o que permite abordagens interdisciplinares, essenciais para a Educação Ambiental e
consequentemente para a abordagem da temática ligada aos riscos. Também importa o
desenvolvimento de atividades por equipes de professores, capazes de interagir entre si
possibilitando assim abordagem de problemas de modo interdisciplinar. Por fim reforçamos a
importância da incorporação do tema o risco ambiental nas discussões sobre Educação Ambiental,
particularmente no Ensino Médio, para a formação de jovens críticos às questões atuais e engajados
em relação à redução de riscos ambientais, cada vez mais comuns no mundo contemporâneo.
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