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Editorial

Esta edição de janeiro-julho da Revista Sergipana de Educação Am-

biental partiu das discussões realizadas nas reuniões do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental do Estado de Sergipe, 

nas quais se chegou ao consenso de que se fazia necessário ampliar 

essa discussão. Por conta disso, essa edição nasce da sugestão de 

um recorte temático específico: a educação ambiental formal, pois 

assim o leque de divulgação de pesquisas e vivências estará aberto.

Na edição passada foram publicados 14 artigos que relataram 

pesquisas em educação ambiental, o desenvolvimento de meto-

dologias, o aprofundamento de conceitos e análises de discur-

sos e questões relativas à Universidade Federal de Sergipe. Nesta 

edição, o volume II, estão publicados sete artigos que tratam da 

educação ambiental formal envolvendo experiências relativas 

ao estado de Sergipe e uma resenha do livro História & Natureza 

que retrata possibilidades de debate sobre as relações ambientais 

no que concerne à área da História.

Desse modo, ficamos felizes em publicar essa segunda edição 

deste periódico que nasce no seio do desejo da ampliação de de-

bates sobre uma educação ambiental que se faça crítica e espe-

ramos que a confiança depositada nesse número se renove ao 

longo dos próximos, propiciando assim uma maior visibilida-

de à produção acadêmica no campo da educação ambiental e 

que essa não fique situada apenas ao estado sergipano, mas que 

abranja a região Nordeste e até mesmo o território nacional.

Camilla Gentil Santana
Mônica Andrade Modesto

Tatiana Ferreira dos Santos



Apresentação

Prezado leitor,

O presente número da Revista Sergipana de Educação Ambien-

tal é composto por artigos referentes à temática Educação Am-

biental Formal organizada pela professora Maria Inêz Oliveira 

Araujo, da Universidade Federal de Sergipe, juntamente com os 

membros da equipe editorial do periódico. Essa edição é com-

posta por oito artigos que proporcionam reflexões de amplitude 

e complexidade sobre o desenvolvimento de ações de educação 

ambiental ocorridas à luz do âmbito formal de ensino, conside-

rando, para tanto, a sua compreensão como uma práxis contí-

nua, permanente e interdisciplinar que deve permear todos os 

níveis e modalidades de ensino. É apresentada também neste 

número a seção Resenhas Críticas com o intuito de propiciar a 

todos o alcance de considerações analíticas de obras publicadas 

relacionadas à temática desse número. Assim, os artigos publi-

cados versam sobre múltiplas possibilidades para a promoção de 

experiências formais da educação ambiental. 

O primeiro, intitulado “A contribuição da educação ambien-

tal para a formação cidadã no curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Sergipe” faz uma análise da formação 

ambiental dos futuros licenciados pela Universidade Federal 

de Sergipe tomando como premissa a realização de um estudo 

documental e da aplicação de questionários analisados à luz da 

técnica da análise de conteúdo. O segundo artigo fora intitulado 

“Educação Ambiental Crítica: da concepção à prática”. Fruto de 

um trabalho monográfico, aborda as dificuldades para a promo-



ção da educação ambiental crítica enfrentadas por professores 

em sua práxis pedagógica e indica possibilidades metodológicas 

para a superação desses desafios e o desenvolvimento de práti-

cas pedagógicas transformadoras. 

O terceiro artigo, “A educação ambiental formal como ferra-

menta de sensibilização para a coleta seletiva na EMEF Olga 

Benário, em Aracaju/SE”, consiste em relatar práticas de educa-

ção ambiental acerca da coleta seletiva consubstanciadas pelo 

desenvolvimento de projetos podem sensibilizar e oportunizar 

a construção de um conhecimento crítico. O quarto artigo, “A 

dimensão socioambiental na perspectiva de educadores am-

bientais do município de Lagarto-SE”, apresenta um diagnóstico 

do entendimento que os docentes que participaram do proces-

so formativo promovido pelo projeto de extensão Sala Verde na 

UFS têm sobre a Educação Ambiental em Lagarto-SE. Para tanto, 

são explanados resultados encontrados através da aplicação de 

questionários que, por sua vez, foram analisados a partir da téc-

nica de análise textual discursiva. 

O quinto artigo, “Abordagem ambiental do conceito químico 

mistura a partir do tema vazamentos de petróleo” traz a apresen-

tação de recursos didáticos para o desenvolvimento do ensino 

de Química no que concerne ao tema Vazamentos de Petróleo, 

tomando por base interpretação textual, experimentos e exibi-

ção de vídeos e imagens a partir de uma vivência ocorrida no 

colégio Estadual Presidente Costa e Silva, localizado em Araca-

ju-SE. O sexto artigo, intitulado “A educação ambiental na grade 

curricular do curso de Agronomia da UFS”, explora a inserção 

da educação ambiental no currículo da Engenharia Agronômica 

da Universidade Federal de Sergipe sob a óptica dos pareceres 

do Conselho Nacional de Educação e do projeto pedagógico do 

curso em questão. 

O sétimo artigo tem como título “Produção de animações como 

ferramenta para discutir a questão ambiental: uma vivência lu-

sófona”. Relata a experiência do desenvolvimento de uma ofi-

cina durante um congresso em Portugal que consiste em com-

partilhar saberes sobre a educação ambiental a partir ambientais 



da produção de animações, desvelando-se como uma potencial 

ferramenta metodológica para a formação ambiental. Por fim, o 

último artigo intitula-se “A dimensão ambiental no contexto da 

educação de jovens e adultos: o que pensam os docentes?”. Des-

de o início esse trabalho que é um recorte de uma investigação 

realizada para a construção de uma dissertação instiga o leitor 

sobre a dimensão ambiental das práticas docentes desenvolvi-

das Educação de Jovens e Adultos. O trabalho decorre de uma 

pesquisa qualitativa que utilizou a entrevista semiestruturada 

como instrumento de coleta de dados e análise do discurso 

como técnica analítica. 

A resenha apresentada neste número complementa o que fora 

esperado quando se decidiu pela temática da educação ambien-

tal formal, uma vez que aponta a necessidade da interdisciplina-

ridade no processo de ensino-aprendizagem em áreas especí-

ficas, considerando especificamente o campo da História, mas 

que, em contrapartida, atrela-se a todos os demais e a aborda-

gem interdisciplinar da educação ambiental é o pano de fundo 

de todos os trabalhos publicados nesse número da revista. 

Ressaltamos que Todos os artigos, bem como outras produções 

aqui publicadas passaram por um sistema de avaliação por pares 

e às cegas, assim como as ideias expressas em cada um deles 

é de exclusiva responsabilidade dos autores. Desse modo, espe-

ramos que apreciem a publicação ao tempo em que desejamos 

uma ótima leitura, que ela seja profícua e os convide a contribuir 

conosco, pois esperamos continuar desempenhando a tarefa de 

disponibilizar a todos acesso a materiais de altíssima qualidade 

e realizar a difusão dos resultados das pessoas que vêm transfor-

mando o cenário da educação ambiental brasileira.

Mônica Andrade Modesto
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A contribuição da educação 
ambiental para a formação 

cidadã no curso de ciências 
biológicas da Universidade 

Federal de Sergipe

Cherley José da Silva

Resumo: Este artigo busca fazer uma análise de como a Educação 

Ambiental atua na questão da formação cidadã no curso de Ciên-

cias Biológicas licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, 

campus de São Cristóvão. Para tanto, foram analisadas as Diretri-

zes Curriculares da Educação Básica, do Ensino Médio e do cur-

so de Ciências Biológicas, em tela, no intuito de entender qual a 

importância que a temática ambiental tem nestes documentos. A 

coleta de dados se valeu da aplicação de questionários com alunos 

e professores do curso em questão, em busca de identificar a real 

importância que é dada ao tema Educação Ambiental na estrutura 

curricular deste. À luz do levantamento dos resultados, observa-se 

a necessidade de uma maior atenção à temática ambiental, já que 

é perceptível a precária prudência que é dada a este.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Cidadania, Ciências Bio-

lógicas.
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Abstract: This article seeks to analyze how environmental edu-

cation operates on the issue of citizenship training course in Bio-

logical Sciences degree from the Universidade Federal de Sergi-

pe, campus of St. Kitts. To this end, we analyzed the Curriculum 

Guidelines for Basic Education, High School and the Biological 

Sciences course at the screen in order to understand how im-

portant environmental issues have these documents. Data col-

lection made   use of questionnaires with students and teachers 

of the course in question in order to identify the real importance 

is given to the theme Environmental Education in the structure 

of this curriculum. In the light of survey results, there is a need 

for greater attention to environmental issues, since it is noticea-

ble that the precarious caution is given to this.

Keywords: Environmental Education, Citizenship, Life Sciences.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 201514

Introdução

Devido ao surgimento de diversos movimentos revolucionários 

entre as décadas de 60 e 70 em todo o mundo, surgiu também 

a necessidade de uma ferramenta que viesse a desenvolver no 

cidadão uma nova forma de se relacionar com o meio, para tal 

feito foi utilizada a Educação Ambiental. Esta pode ser entendida 

sob diferentes abordagens teóricas através da ciência e da tec-

nologia na construção de novos conceitos e mentalidades, que 

possam contribuir para uma mudança paradigmática do saber e 

da forma que o homem deve se relacionar com o meio.

Pode-se considerar que a Educação Ambiental é apresentada 

hoje com maior relevância no pensamento contemporâneo, e é 

vista, do ponto de vista formal, como uma abordagem relativa-

mente nova. A evolução do conceito dessa educação foi, de certa 

maneira, acompanhada pela evolução do conceito de ambiente 

e paralela ao surgimento e fortalecimento dos movimentos eco-

logistas, ambientalistas e sociais, cuja preocupação é a sustenta-

bilidade do meio natural e social.

Logo, a educação ambiental deve ter como base promover o 

pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em 

seus modos formal, não formal e informal, promovendo a trans-

formação e construção da sociedade. Todavia, ajudando a de-

senvolver uma consciência ética sobre todas as formas de vida 

com as quais compartilhamos este planeta, respeitando seus ci-

clos vitais e impondo limites à exploração dessas formas de vida 

pelos seres humanos.

Percebermos, então, que a Educação Ambiental, tal como um 

processo amplo, está vinculada às esferas social, cultural, histó-

rica, política e econômica; e entendemos que ela sozinha não 

transforma o mundo, e tampouco podemos imaginar transfor-

mação societária sem que esta se realize. Desta forma, não se 

pode entender a problemática ambiental exclusivamente como 

aproveitamento dos recursos naturais, redução da poluição, mas 

também, referente às transformações sociais que historicamen-

te vêm sendo construídas.
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Atualmente as práticas pedagógicas vêm inserindo a dimensão 

ambiental nos programas e currículos, permitindo assim, que a 

educação ambiental seja interpretada de diferentes formas atra-

vés de diversas tendências por autores distintos.

Partindo deste pressuposto este artigo tem como finalidade elabo-

rar um diagnóstico detalhado do papel da Educação Ambiental na 

formação da cidadania no curso de Ciências Biológicas – licencia-

tura da Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão.

A educação ambiental como proposta de 
formação do indivíduo

A Educação Ambiental vem sendo valorizada como uma ação 

educativa que deveria estar presente, de forma transversal e inter-

disciplinar no currículo do ensino formal, articulando o conjunto 

de saberes, formação de atitudes e sensibilidades ambientais.

As intenções acerca da transversalidade da Educação Ambien-

tal e da sua presença no currículo formal, foram ratificadas pela 

Política Nacional de Educação Ambiental, aprovada em 1999 e 

regulamentada em 2002, onde nesta, a Educação Ambiental é 

instituída como obrigatória em todos os níveis de ensino e con-

siderada componente urgente e essencial da educação.

O consenso em torno da preocupação e da necessida-

de da implementação ambiental, por sua vez, também 

proporcionou um acordo partilhado sobre as metas e 

fins da Educação Ambiental, estas metas visam que a 

população mundial tenha consciência do meio am-

biente e se interesse por ele e pelos seus problemas 

conexos e que conte com os conhecimentos, aptidões, 

atitudes, motivações e desejos necessários para traba-

lhar individual e coletivamente na busca de soluções 

para os problemas atuais e para prevenir os que possam 

vir a aparecer em seguida. (CARIDE e MEIRA, 2001)

Dessa forma, o Ministério da Educação (MEC) vem estimulan-

do a implementação da questão ambiental como um dos temas 

transversais no ensino fundamental e tem buscado disponibili-
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zar materiais didáticos e capacitação de professores em Educa-

ção Ambiental.

No que compete à universidade, tem sido expressivo o cresci-

mento dos cursos de formação de especialistas ambientais, tais 

como gestor, educador, analista etc. Em nível de mestrado e dou-

torado, vêm-se estruturando os programas de pós-graduação, os 

quais, com diferentes ênfases ambientais, formam hoje um con-

junto de programas multidisciplinares, oferecendo formação para 

docentes e pesquisadores capazes de atuar nesse “novo contexto”, 

tomado como espaço eminentemente interdisciplinar.

A Educação Ambiental, enquanto ação educativa tem sido im-

portante mediadora entre a esfera educacional e o campo am-

biental, dialogando com os novos problemas gerados pela crise 

ecológica e produzindo reflexões, concepções, métodos e expe-

riências que visam construir novas bases de conhecimento e va-

lores nestas e nas futuras gerações.

Indo de acordo com este pressuposto, Carvalho (2008) designa 

que “a legitimação de um conjunto de preocupações e práticas 

ambientais na sociedade contemporânea é o terreno fértil em 

que podemos ver surgir um sujeito ecológico” (p. 25).

Atualmente, vários estudos têm sido realizados objetivando traçar 

um perfil deste “sujeito ecológico”, que antes de qualquer coisa é 

um sujeito preocupado com o futuro da humanidade, ou seja, um 

sujeito educado ambientalmente. Para isso, buscam-se identificar 

quem são, quantos são, onde estão e como se organizam os indi-

víduos da ação ambiental. Existem outros estudos que se voltam 

mais ao perfil dos movimentos e organizações, além de outros 

que, com base em entrevistas e grupos focais procuram traçar um 

perfil biográfico destes indivíduos. Todos estes estudos nos aju-

dam a entender como se forma ambientalmente o indivíduo.

O papel da educação ambiental na cidadania

Hoje, entendemos por educação àquela que tem por objetivo 

final contribuir para a formação dos cidadãos, desta forma, se 
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faz mister a preocupação que deve haver no que diz respeito à 

qualidade e à eficácia que terá essa educação. Com a Educação 

Ambiental não é diferente, visto que esta é fundamental na for-

mação do cidadão, levando em consideração que ela extrapola 

os muros da escola, e deve ser oferecida em todos os seguimen-

tos da sociedade com caráter permanente num processo dinâ-

mico e integrativo induzindo mudanças de atitudes e formação 

de uma nova consciência. 

Educar é ação conservadora ou emancipatória (supe-

radora das formas alienadas de existência); pode ape-

nas reproduzir ou transformar-nos como seres pelas 

relações no mundo, redefinindo o modo como nos 

organizamos em sociedade, como gerimos seus ins-

trumentos e como damos sentido à nossa vida. (LOU-

REIRO, 2004)

A ação educativa não solucionará os problemas que perpetuam 

a esfera social, por isso não pode ser entendida como salvação, 

esquecendo as outras instituições sociais que também se preo-

cupam com este ambiente, contudo, a ação educativa pode ser 

uma prática que contribui para a transformação social, na me-

dida em que somos cidadãos inseridos nas contradições sociais.

A educação pode ser um processo libertador das formas de 

alienação da classe dominante, quando procura emancipar os 

diferentes sujeitos que participam de uma educação escolar 

comprometida com seu papel de instituição educacional mais 

importante da era contemporânea.

Desta forma, para que de fato, a Educação Ambiental contribua 

para a formação do cidadão, é fundamental sabermos como ela 

é apresentada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. E a par-

tir desse conhecimento sejamos capazes de articular a realidade 

do contexto do campo e os demais conhecimentos necessários 

à formação desses sujeitos.

Nesse sentido, a Educação Ambiental representa um instrumento 

essencial para superar os atuais impasses da nossa sociedade. A 

relação entre meio ambiente e educação para a cidadania assume 

um papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência 
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de novos saberes para apreender processos sociais que exemplifi-

cam e riscos ambientais que se intensificam. (JACOBI, 2003)

Como o currículo aborda a educação ambiental

No mundo, notadamente, a partir da década de 70 foram reali-

zados encontros em alguns países, inclusive no Brasil, para tra-

tar as questões ambientais dando um enfoque global. Em 1972, 

ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambien-

te: Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, onde surgi-

ram os princípios básicos para inserir e guiar os povos do mun-

do na preservação e na melhoria do meio ambiente.

A realidade do planeta levou vários países a criar leis que dessem 

um enfoque maior aos problemas ambientais visando minimi-

zar as agressões ambientais existentes tanto na esfera natural 

quanto na social.

A educação ambiental deve ser orientada para formar as ge-

rações atuais, não somente para aceitar a incerteza e o futuro, 

mas para gerar um pensamento complexo e aberto às indeter-

minações, às mudanças, à diversidade, à possibilidade de cons-

truir e reconstruir num processo contínuo de novas leituras e 

interpretações, configurando novas possibilidades de ação (JA-

COBI, 2003), sendo de suma importância que as universidades 

instruam seus alunos nessas novas possibilidades de ação, com 

novas formas de utilização do meio ambiente.

Segundo Tozoni-Reis (2004), a formação dos educadores am-

bientais nos cursos de graduação é efetivada por práticas edu-

cativas que não se reduzem à formação profissional em sua 

área específica de conhecimento. Isso pode ser verificado nos 

diversos espaços de atuação desses educadores. Desenvolven-

do a educação ambiental como possibilidade de formar pessoas 

conscientes para sociedades sustentáveis, almejando melhor 

qualidade de vida para esta e para futuras gerações.

Embora os currículos de educação ambiental e os programas 

experimentais ao ar livre constituam a maior das tentativas dos 
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educadores de abordar a crise ambiental e explorar as relações 

entre os seres humanos (HUTCHISON, 2000, p. 37), a temática 

ambiental brasileira para Noal, Reigota e Barcelos (2000) é va-

riada e complexa, assim não poderia ser diferente a forma de se 

trabalhar com ela na educação ambiental.

Ainda neste contexto, Tozoni-Reis (2004) corrobora que a for-

mação dos educadores ambientais nos cursos de graduação de-

veria ser efetivada por práticas educativas que não se reduzem à 

formação profissional em sua área específica de conhecimento. 

Isso pode ser verificado nos diversos espaços de atuação desses 

educadores. Desenvolvendo a educação ambiental como pos-

sibilidade de formar pessoas conscientes para sociedades sus-

tentáveis, almejando melhor qualidade de vida para esta e para 

futuras gerações.

Em contrapartida, Hutchison (2000) alega que “os currículos de 

educação ambiental e os programas experimentais ao ar livre 

constituem a maior das tentativas dos educadores de abordar a cri-

se ambiental e explorar as relações entre os seres humanos” (p. 37), 

considerando tais práticas insatisfatórias à real necessidade da pro-

blemática ambiental, porém, acredita que exista muito caminho a 

ser percorrido até que se  alcancem resultados e práticas que sejam 

mais eficazes no tocante à formação de formadores ambientais.

Aparato metodológico

A elaboração deste artigo se valeu da execução de uma pesquisa 

de abordagem qualitativa, que se aprofunda no mundo dos sig-

nificados das ações e relações humanas, um lado não perceptí-

vel e não captável em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 

1994), que se apoiará no estudo de caso1 (GIL, 1994), analisan-

do cada vertente e relacionando o que se pode concluir como a 

1 Segundo Araújo et al. (2008) o estudo de caso trata-se de uma abordagem 

metodológica de investigação especialmente adequada quando procuramos 

compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 

nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores.
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prática da educação ambiental para, então, mostrar qual a con-

tribuição da Educação Ambiental na formação da cidadania no 

curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, 

campus de São Cristóvão.

Tal pesquisa, se valeu de quatro etapas: levantamento bibliográ-

fico, estudo exploratório, elaboração e validação do instrumento 

de coleta de dados, bem como a realização da coleta de dados. Os 

dados obtidos foram analisados levando em consideração a im-

portância que a Educação Ambiental tem para a formação da ci-

dadania no curso de Ciências Biológicas da Universidade Fede-

ral de Sergipe. Para isto, foi analisada a grade curricular do curso 

com a finalidade de se conhecer as disciplinas que contemplam 

temas relacionados à Educação Ambiental nas suas ementas, 

para que desta forma fosse possível ter uma real ideia da eficácia 

da prática ambiental nestas disciplinas.

A coleta de dados ocorreu a partir da aplicação de questionários. 

De acordo com Amaro (2005), embora nem todos os projetos de 

pesquisa utilizem o questionário como instrumento de recolha e 

avaliação de dados, este é muito importante na pesquisa científi-

ca, especialmente nas ciências da educação, sendo extremamente 

útil quando um investigador pretende recolher informação sobre 

determinado tema, pois permitem conhecer melhor suas lacunas.

Resultados

A análise da estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas da 

UFS, campus São Cristóvão, foi o primeiro passo da pesquisa. Eta-

pa ocorrida com a finalidade de descobrir quais as disciplinas que, 

através de suas ementas, propõe trabalhar a temática ambiental.

Através da análise das ementas das disciplinas que compõe a es-

trutura curricular do Departamento de Biologia - DBI, foi possí-

vel constatar que das 53 disciplinas ofertadas como obrigatórias, 

apenas 03 abordam temas relacionados com Educação Ambien-

tal, estas são: Bioética; Prática de Pesquisa em Ensino de Ciências 

e Biologia e Estágio Supervisionado em Educação Ambiental. 

Das 142 disciplinas ofertadas como optativas, apenas 05 tratam 
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temas de Educação Ambiental, são elas: Ecologia e Controle da 

Poluição; Educação Ambiental; Estudos Ambientais: Anatomia, 

Ecologia e Dendrocronologia; Estudos do Impacto Ambiental e 

Ética e Meio Ambiente.

Dentre a quantidade de disciplinas obrigatórias que abordam a 

temática em questão, foram encontrados apenas os planos de 

curso de duas das três disciplinas para que fosse possível fazer a 

análise da bibliografia utilizada (Prática de Pesquisa em Ensino 

de Ciências e Biologia e Estágio Supervisionado em Educação 

Ambiental). Estes documentos foram disponibilizados pelo De-

partamento de Apoio Pedagógico – DEAPE, órgão vinculado à 

Pró-reitora de Graduação da UFS, campus São Cristóvão, uma 

vez que não foi possível ter acesso a tal material por meio do 

Departamento de Ciências Biológicas. Já dentre as cinco disci-

plinas ofertadas como optativas não foi possível o acesso a ne-

nhum dos planos de aula. Estes não foram encontrados no DBI 

nem no DEAPE, o que tornou impossível a análise de tais.

É também de grande importância citar que dentre as 142 disciplinas 

ofertadas como optativas, 57 delas são ofertadas como tópicos es-

peciais e em nenhum destes são contemplados temas ambientais, 

dado também observado durante a análise dos planos encontrados.

No que diz respeito à segunda etapa do trabalho em questão, te-

mos a aplicação dos questionários. Estes foram aplicados com 

quinze alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Sergipe, Campus de São Cristóvão, que já cursaram 

ou estão cursando pelo menos uma das disciplinas citadas an-

teriormente, e com os dois professores que ministram estas dis-

ciplinas, as quais através de suas ementas contemplam o tema 

Educação Ambiental.

A partir da análise dos questionários aplicados aos alunos, foi 

possível perceber que a temática ambiental ainda está pouco 

presente ao longo do curso, uma vez que se resume a apenas 

uma matéria, alegando ainda que o aprendizado que obteve so-

bre o tema em questão foi adquirido a partir da participação de 

outras atividades como estágios e grupos de estudos.
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“Infelizmente a Educação Ambiental esteve pouco 

presente no meu curso de graduação, tive somente 

uma disciplina que abordou a questão. Nesta disci-

plina, não pude aprender muita coisa sobre o assunto 

em virtude do pouco tempo para se discutir assunto 

tão complexo e da falta de compromisso e interesse, 

sobretudo por parte do professor, quando só exigiu a 

elaboração de um projeto e aplicação do mesmo, sem 

maiores esclarecimentos. Reduzindo, desta forma, a 

complexidade que cerca a Educação Ambiental.”

Ainda referente a esta mesma questão um dos alunos alegou que 

considera que teve bom aprendizado acerca do tema, porém, de-

vido à participação em outras atividades e outro demonstra estar a 

par de que o tema Educação Ambiental não está sendo abordado 

da maneira que recomenda a lei, como mostram as suas respostas:

“Além da disciplina Estágio em Educação Ambiental, 

fiz estágio em um projeto de extensão e um de inicia-

ção científica na área, portanto estudei muito o tema.”

“Ao longo do curso de Biologia da UFS aprendi rela-

tivamente pouco, essa temática não foi abordada em 

todas as matérias como recomenda a lei (...)”

Com relação ao acesso a uma formação cidadã na UFS, os entre-

vistados acreditam que a universidade os possibilitou tal forma-

ção, porém mais uma vez estes alunos deixam claro que obtive-

ram-na através de atividades relacionadas à Educação Ambiental 

as quais participaram, mas em nenhum momento foi citado o 

curso de Ciências Biológicas.

“Sim. De certa forma me sinto privilegiada por ter tido 

uma formação muito completa dentro do possível, 

com atividades de extensão, pesquisa e ensino. Porém 

o currículo do curso em si não contempla isso”.

“Sim. Porém esta formação ocorreu muito mais em 

momentos de conversas e discussões sobre assuntos 

vários com meus colegas de curso do que durante o 

curso (na sala de aula).”

Ao serem questionados se a prática pedagógica aplicada pelo 

professor lhe possibilitou aprendizagem em Educação Ambien-
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tal, os alunos responderam que não, alegando que a disciplina 

aludida refere-se a apenas a elaboração de um projeto sem que 

haja aula, portanto, nenhuma orientação durante a elaboração do 

mesmo. A avaliação que estes alunos fazem sobre a prática utili-

zada pelos professores que ministram as disciplinas em questão 

revela que o método utilizado não é eficaz no aprendizado da 

temática ambiental, bem como acreditam que tal metodologia 

deva ser revista e melhorada para que dessa forma seja possível a 

obtenção de um melhor conhecimento acerca do tema.

“Não, não houve prática pedagógica já que não houve aula.”

“Da disciplina específica não, pois apenas se trata de 

um projeto sem muita orientação.”

“Não. O aprendizado surgiu através da prática, de leitu-

ras, das discussões com outros colegas e alguns profes-

sores, da vontade de trabalhar a Educação Ambiental”.

Houve também um questionamento que solicitava que a prática 

dos professores que ministraram disciplinas relacionadas à Edu-

cação Ambiental fosse avaliada e que justificassem suas respostas.

Dos quinze questionários aplicados apenas quatro tiveram esta 

questão respondida, tal fato deve ter ocorrido por conta da ale-

gação em massa de que não existe aula da disciplina que aborda 

a questão ambiental como mostrado nas respostas da questão 

anterior. As respostas obtidas foram as seguintes:

“Mesmo essa prática sendo inexistente, considero que 

a Educação Ambiental no Departamento de Biologia é 

vista de forma muito simplificada e reduzida.”

“Acredito que deva ser revista, os alunos devem ser 

devidamente orientados e não somente convidados a 

executar um projeto por obrigação e para aprovação 

em uma disciplina.”

“Prática que envolve apenas a participação do aluno, sem 

orientação e debates sobre o tema, claro que um projeto é 

um bom artifício pedagógico, porém quando existe uma 

base teórica anterior e um acompanhamento.”

“Considero que eles abordam questões pontuais e por 

isso mesmo superficiais. Penso que EA deve ser feita 
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a todo momento ao passo que somos e fazemos parte 

do ambiente.”

Quando indagados sobre o interesse em disciplinas relaciona-

das com a temática ambiental, é possível perceber que os alu-

nos que tem interesse no tema possuem a intensão de seguir na 

área da Educação Ambiental, bem como sabem da importância 

que o tema tem para a formação do biólogo licenciado. Os que 

justificaram não ter interesse afirmam simplesmente o fato ter 

afinidade por outras áreas da biologia.

“Tenho. Já trabalhei com E. A. na escola que lecionava, 

já ministrei minicurso, realizei trabalhos em comuni-

dades, por isso o interesse, em virtude da relevância 

do tema é preciso aperfeiçoar-se cada vez mais, além 

disso, em relação ao ambiente sempre aprendemos 

algo novo, com as leituras, com os professores, com 

os colegas e com as experiências, as disciplinas de E. 

A. exercem essa função...”

“Sim. Acredito que principalmente como biólogos, so-

mos convidados a participar de muitas atividades pro-

fissionais que envolvem a relação homem e o restante 

do ambiente, são importantes conceitos e práticas so-

bre gestão e educação ambiental.”

“Não. Venho há algum tempo participando de uma pes-

quisa na área da paleontologia e cada vez mais me con-

venço de que é isso que quero trabalhar futuramente.”

“Penso ser importante debater sobre todos os aspectos 

que envolvem a EA e mais importante, pô-los em prática.”

É importante ressaltar que estes alunos entrevistados declaram 

conhecer a estrutura curricular do seu curso. Um destes alegou 

que está em seu último semestre, por isso conhece apenas a es-

trutura curricular antiga2. Segue a resposta deste aluno(a):

2 A estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Sergipe do Campus de São Cristóvão sofreu alteração a partir de decisão 

unânime do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da Universidade 

de Sergipe em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2009. As alterações 

estão disponíveis na Resolução nº 188/2009/CONEPE.
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“Sim, apenas a antiga, uma vez que estou no meu últi-

mo semestre, desta forma não precisei pegar discipli-

nas presentes na grade nova.”

Os discentes também foram arguidos sobre o fato do tema Edu-

cação Ambiental ser trabalhado nas disciplinas que contemplam 

tal tema nas suas ementas. Os quinze alunos responderam que 

não. Dentre as justificativas estavam o não acesso à ementa, ou 

ainda a inexistência de prática referente à disciplina, como ex-

põem as respostas abaixo:

“Não posso afirmar, pois não tive acesso à ementa da 

disciplina.”

“Não. A parte teórica praticamente não existiu.”

“O professor que ministrou a disciplina EA no curso 

de Biologia da UFS no período em que eu cursei não 

discutiu com os alunos a ementa da disciplina.”

No que tange à ocorrência de práticas, estes alunos declaram 

existir, porém de forma bastante superficial, pois estes métodos 

dizem respeito à colocar em exercício o projeto que foi elabora-

do no decorrer da disciplina.

“Sim, após a elaboração e aplicação do plano de ação, 

atividade pré-requisito para aprovação na disciplina. 

Mas, vale ressaltar que essa prática era muito inician-

te, inocente e simples, em virtude da pouca orienta-

ção que tivemos.”

“Houve tendo em vista que o projeto elaborado duran-

te a disciplina foi executado.”

“Sim. Com os projetos.”

“Sim, se considerarmos ser uma prática o desenvolvi-

mento do projeto em EA, solicitado durante a discipli-

na, sem orientação alguma...”

Com relação aos dados obtidos a partir da avaliação dos questio-

nários aplicados com os professores das disciplinas cujas emen-

tas sugerem que a Educação Ambiental seja trabalhada durante 

as aulas, estes revelaram que ambos possuem titulação de doutor 

e já atuam na área do ensino superior a bastante tempo, estando 

um deles já há trinta anos enquanto que o outro há oito. Ambos 
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alegam que desde muito cedo, ainda nas suas graduações já se 

sentiam motivados a seguir no ramo da pesquisa acadêmica. A 

experiência no tocante à educação básica também esteve pre-

sente na formação destes professores, afirmando ainda que tal 

experiência é de grande importância para qualquer profissional 

que esteja começando, dado mostrado nesta resposta de um dos 

professores entrevistados:

“Assim que terminei minha graduação trabalhei em 

algumas séries do ensino básico na minha cidade. 

Esta experiência foi de grande valia, da mesma forma 

que acredito ser importante na formação de qualquer 

professor que está começando.”

Ao serem indagados sobre qual a concepção que eles tinham 

acerca do tema Educação Ambiental, ficou clara uma “hegemo-

nia” da visão ecológica por parte dos docentes em questão, talvez 

pelo fato do curso de Ciências Biológicas ainda hoje estar bas-

tante voltado para a vertente ecológica. Também foram citadas 

as vertentes conservacionistas e preservacionistas como mos-

tram as respostas obtidas da pergunta em questão:

“Devido ao fato de estar há muito tempo nessa área da 

Educação Ambiental não gosto de limitar a minha con-

cepção. Como biólogo tenho de formação uma ideia 

bastante ecológica do assunto, porém sei que o termo 

Educação Ambiental também está intimamente ligado 

aos termos preservação da natureza, as questões cultu-

rais, sociais, econômicas, políticas e históricas.”

“Há oito anos venho trabalhando a Educação Ambien-

tal como processo educativo, fazendo um viés pela 

área da zoologia, tema do meu projeto de pesquisa no 

mestrado e doutorado.”

A questão seguinte dizia respeito sobre qual motivação estes 

professores tiveram para que viessem a ministrar disciplinas que 

abordam a temática Educação Ambiental. Um deles frisou que 

desde muito cedo, ainda na graduação, já tinha claro que esta 

era a área que queria atuar na sua vida profissional. O segundo 

professor respondeu que todas as suas áreas de atuação possui 

ligação com temas ambientais, como mostra a resposta a seguir:



27 REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 2015

“O curso de Ciências Biológicas em si apresenta a seus 

discentes a Educação Ambiental, desta forma aconte-

ceu comigo. Ainda na graduação sabia que trabalharia 

este tema durante meu mestrado e doutorado. Portan-

to, tive desde sempre um maior interesse nas discipli-

nas concernentes ao tema Educação Ambiental.”

Ao serem interrogados sobre o fato da UFS possibilitar, ou não, 

que seja posto em prática as proposições contidas na ementa, 

ambos responderam de forma afirmativa e não fizeram nenhum 

comentário acerca de suas respostas. Isso leva a crer que a ins-

tituição disponibiliza todo o aparato metodológico necessário 

para o normal acontecimento das aulas, bem como também é 

possível chegarmos à conclusão de que, por parte dos docentes, 

a ementa proposta vem a ser seguida.

Ainda como pergunta integrante da entrevista aplicada com tais 

professores foi indagado sobre qual o entendimento que se tem 

em relação ao papel da formação cidadã na vertente da Educa-

ção Ambiental, apenas um dos professores respondeu e sua res-

posta foi a seguinte:

“A educação ambiental deve ter como base promover 

o pensamento crítico e inovador, em qualquer tem-

po ou lugar, em seus modos formal, não formal e in-

formal, promovendo a transformação e construção 

da sociedade. Todavia, ajudando a desenvolver uma 

consciência ética sobre todas as formas de vida com 

as quais compartilhamos este planeta, respeitando 

seus ciclos vitais e impondo limites à exploração des-

sas formas de vida pelos seres humanos.”

No que é representativo ao tema estratégias metodológicas utili-

zadas para a mediação da relação ensino-aprendizagem durante a 

prática docente destes professores, pergunta que está presente nos 

roteiro de entrevista, um dos professores explica que no decorrer 

da sua disciplina os alunos elaboram um projeto relacionado à te-

mática Educação Ambiental e ao final da disciplina os projetos ela-

borados são postos em prática. Esta afirmação está de acordo com 

relatos obtidos através dos questionários aplicados com os alunos, 

quando perguntados sobre o mesmo assunto, porém, grande parte 



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 201528

dos entrevistados reclamaram de tal metodologia, alegando o fato 

desta não dar suporte aos estudantes no que diz respeito a ausên-

cia de embasamento teórico durante as aulas para ser utilizado na 

construção do projeto em questão. Em contrapartida o segundo 

professor alega ser a matéria que leciona bastante teórica, não ha-

vendo então espaço disponível para prática.

Para que seja feito um comparativo das respostas dos professores 

com o que propõem suas ementas, as mesmas seguem abaixo:

Quadro 1: Ementas das disciplinas da grade curricular do curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe que abordam 

Educação Ambiental.

Disciplina

Prática de Pesquisa em 

Ensino de Ciências e 

Biologia

Estágio Supervisionado 

em Educação 

Ambiental

Ementa

Elaboração supervi-

sionada de projeto de 

pesquisa relaciona-

do com o ensino de 

Ciências ou Biologia 

do Ensino Fundamen-

tal, Biologia no Ensino 

Médio e/ou Educação 

Ambiental no âmbito 

formal ou não-formal. 

Delimitação do proble-

ma. Formulação dos 

objetivos, procedimen-

tos metodológicos e 

cronograma.

Ética ambiental. Am-

bientalização da edu-

cação. Conceitos bá-

sicos para a Educação 

Ambiental: ambiente, 

sustentabilidade, 

multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade. 

Aspectos epistemoló-

gicos e filosóficas da 

educação ambiental. 

Educação ambiental 

formal e não-formal 

Planejamento, ela-

boração, desenvolvi-

mento e avaliação de 

atividades de Educação 

Ambiental.

Fonte: Departamento de Apoio Pedagógico – DEAPE.

A partir das respostas obtidas e das análises das ementas em ques-

tão fica claro o não correto cumprimento destas, já que ambas as 

ementas sugerem que o tema seja trabalhado durante discussões 

em sala de aula, estando o professor da disciplina no papel de me-
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diador desta discussão. Em uma das disciplinas esta etapa não 

ocorre, pois como relatado pelos alunos ocorre apenas uma aula 

em que eles são orientados a formar grupos e cada grupo terá o 

propósito de elaborar um projeto voltado para o tema Educação 

Ambiental o qual será posto em prática ao fim do semestre. Já na 

segunda disciplina é relatado pelo professor que pelo fato da dis-

ciplina que leciona ser amplamente teórica acaba não sobrando 

espaço para por em prática o que foi abordado em sala de aula.

Ao serem perguntados sobre a avaliação do desempenho dos dis-

centes considerando o arcabouço teórico proposto na disciplina de 

Educação Ambiental, ambos os docentes se mostraram satisfeitos, 

alegando sempre complementar a bibliografia sugerida pela ementa.

“Vejo como positivo o desempenho dos discentes em 

relação ao conhecimento que é disposto a eles a par-

tir da ementa, levando em consideração também que 

sempre elaboro uma lista de leituras complementares 

além das que já são sugeridas pela ementa, desta for-

ma acredito que o docente esteja munido de forma 

apropriada para desenvolver com destreza as ativida-

des que vêm a surgir no decorrer das aulas.”

Por fim, estes professores foram indagados sobre quais as sugestões ti-

nham para que a Educação Ambiental fosse efetivamente implemen-

tada na sociedade. Infelizmente nenhum dos professores que respon-

deram ao questionário quiseram responder a tal questionamento.

Também foi pensada uma outra etapa da pesquisa, a qual se va-

leria de uma entrevista com a chefia do departamento em ques-

tão. Esta entrevista chegou a ser marcada, porém devido a alguns 

contratempos por parte do chefe responsável pelo departamen-

to do curso em tela tal entrevista não chegou a ocorrer. Foi ten-

tado um novo encontro com este diversas outras vezes, porém 

não foi obtido sucesso. Desta forma, não foi possível obter dados 

para que estes constassem nesta pesquisa.

Com base em tudo o que foi explicitado a partir da análise dos 

dados obtidos com os questionários submetidos aos professores 

é possível notar que estes estão satisfeitos com a estrutura dis-

posta pela instituição, bem como estão satisfeitos com os resul-
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tados que vêm obtendo no que diz respeito ao desempenho dos 

alunos nas disciplinas em que lecionam.

Em compensação, podemos notar a partir dos dados obtidos nos 

questionários aplicados com os alunos que estes não estão satis-

feitos com a metodologia utilizada pelos professores na sua prá-

tica docente, uma vez que estes acreditam que deveria haver um 

espaço para discussão e orientação acerca do tema durante as au-

las, conforme sugere Araújo (2004) afirmando que para o desen-

volvimento de uma prática para os fins da Educação Ambiental a 

relação teoria/prática na formação do discente é de suma impor-

tância no sentido de prepará-lo para uma ação contextualizada.

Conclusões

Pautado na análise dos documentos analisados, é perceptível o 

quão pouco a Educação Ambiental atua na formação cidadã dos 

discentes do curso de Ciências Biológicas da UFS, levando a uma 

maior necessidade de intensivos trabalhos nessa direção, que se 

tornam importantes para a elaboração e implementação de uma 

política para uma Educação Ambiental efetiva e contínua que 

atenda aos fins da proposta dos documentos nacionais e interna-

cionais que versam sobre a questão atuando na formação de cida-

dãos criticamente conscientes da questão ambiental que os cerca.

Também é perceptível a dificuldade ao acesso da documentação 

necessária à execução desta pesquisa, uma vez que, das 08 discipli-

nas presentes na estrutura curricular que abordam temas ambien-

tais, apenas a 02 delas foi possível ter acesso ao plano de curso. 

À luz dos levantamentos dos resultados podemos observar que 

há a necessidade de uma maior atenção ao que diz respeito à 

temática ambiental no curso de Ciências Biológicas da Univer-

sidade Federal de Sergipe, campus da São Cristóvão, visto que, a 

partir das análises dos planos das disciplinas é perceptível que a 

atenção dada a este tema é ainda precária, o que não quer dizer 

que seja totalmente esquecido, já que é possível encontrar tópi-

cos relacionados à Educação Ambiental, mas é notória a neces-

sidade que existe de uma maior preocupação acerca deste tema.
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Os resultados obtidos com os questionários submetidos aos pro-

fessores mostram que estes estão satisfeitos com a estrutura dis-

posta pela instituição, bem como estão satisfeitos com os resul-

tados que vêm obtendo no que diz respeito ao desempenho dos 

alunos nas disciplinas em que lecionam.

Já com relação aos resultados obtidos a partir dos questionários 

aplicados com os alunos, é possível notar a insatisfação destes 

no que diz respeito à metodologia utilizada pelos professores na 

sua prática docente, o que mostra uma certa discrepância entre 

os relatos, uma vez que os professores se dizem satisfeitos com 

os resultados obtidos durante suas práticas, os alunos alegam 

ser escasso, ou até mesmo ausente, um espaço para discussão e 

orientação acerca do tema durante as aulas.

É notória a importância que atividades complementares têm, no 

que diz respeito à formação cidadã e ambiental, como foi citado 

diversas vezes pelos alunos o fato de participação em projetos de 

iniciação científica ou extensão, bem como em grupos de estu-

dos que abordam o tema Educação Ambiental.

Pode-se então concluir que a perspectiva de inserir as questões 

ambientais no processo educativo requer que o professor oriente o 

aluno a agir ativamente na sociedade e que o processo de aprendi-

zagem não seja reduzido apenas ao aluno, mas possibilite ao pro-

fessor o desenvolvimento constante de novas atitudes necessárias 

ao bom desempenho de sua profissão, compatíveis às frequentes 

mudanças socioambientais e os rumos políticos do planeta.
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Educação ambiental crítica: 
da concepção à prática

Gleice Prado Lima

Resumo: A Educação Ambiental (EA) é discutida ao longo de dé-

cadas, com o compromisso de promover mudanças de valores, 

atitudes e comportamentos, para a construção de uma socieda-

de cada vez mais justa e preocupada com a crise socioambien-

tal instaurada. Neste sentido, o ambiente escolar é um espaço 

propício para construção de conhecimentos e saberes, para a 

formação do indivíduo. Entretanto, inserir a Educação Ambien-

tal, neste contexto requer envolvimento dos docentes para que 

estas ações na prática pedagógica, não se apresentem com valo-

res conservadores e embasados em armadilhas paradigmáticas. 

Baseando-se neste fato, o presente artigo buscou verificar quais 

as dificuldades dos docentes no que tange as práticas socioam-

bientais desenvolvidas na escola e, indicar alternativas metodo-

lógicas para a implementação da Educação Ambiental Crítica, 

como superação do pragmatismo tecnicista e reducionista e, in-

serir espaços de discussão e implementação de práticas pedagó-

gicas transformadoras.

Palavras-Chaves: Educação Ambiental- Formação de Professo-

res-Metodologias.
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Resumen: La Educación Ambiental (EA) se discute desde hace 

décadas, con el compromiso de promover cambios en los valo-

res, las actitudes y el comportamiento, para construir una socie-

dad cada vez más preocupada por la crisis del medio ambiente 

justo y establecida. En este sentido, el ambiente de la escuela es 

un espacio responsable de la construcción del conocimiento y el 

aprendizaje para la formación de la persona. Sin embargo, en la 

educación ambiental en este contexto requiere la participación de 

los profesores de estas acciones en la práctica pedagógica, se pre-

sentará con los valores conservadores y cimentados en trampas 

paradigmáticos. Con base en este hecho, este trabajo tiene como 

objetivo evaluar las dificultades de los profesores en relación con 

las prácticas sociales y ambientales desarrolló en la escuela e in-

dicar las alternativas metodológicas para la implementación de la 

Educación Ambiental Crítico, como superar la tecnicista y prag-

matismo reduccionista e insertar espacios discusión e implemen-

tación de las prácticas pedagogicas transformador.

Palabras clave: Educación Ambiental - Formación del Profeso-

rado - Metodologías.
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Considerações Iniciais 

A questão ambiental é discutida desde a década de 1970, através de 

conferências e reuniões, para deliberação de conceitos, princípios 

e objetivos para sua implantação. Depois do desenvolvimento de 

suas diretrizes, a Educação Ambiental (EA) passou a “integrar” os 

currículos educacionais com ressalva a sua implementação de 

maneira transversal, multidisciplinar e interdisciplinar.

No Brasil, por questões políticas (regime militar) a EA não apre-

sentou grande difusão na sua fase inicial, intensificando suas 

ações apenas em 1980 quando trabalhos acadêmicos começa-

ram a surgir através dos cursos de ecologia e, ocorrência de di-

fusão do tema perante a sociedade. 

Segundo o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sus-

tentáveis e Responsabilidade Global” produzido na RIO 92, a EA é

um processo de aprendizagem permanente (...) que 

afirma valores e ações que contribuem para a trans-

formação humana e social, (...) estimula a formação 

de sociedades socialmente justas e ecologicamente 

equilibradas (...).” (BRASIL,1992, p.1)

possibilitando desta maneira, uma diversidade de significações, 

conceitos, práticas e metodologias, criando condições de abor-

dagens que englobem diversas categorias como: EA popular, 

formal, não formal, conservadora, crítica e entre outros.

Em algumas escolas, os docentes desenvolvem atividades que 

abrangem a EA de modo conservador, focando em temas como 

lixo, água e entre outros, através de datas comemorativas, sem vi-

são do desenvolvimento de uma perspectiva crítica e integração 

ao currículo escolar do modo transversal, multidisciplinar e inter-

disciplinar que a Educação Ambiental em sua gênese propõe. 

Portanto, os educadores não apresentam conhecimentos sobre 

a dimensão socioambiental e quais seus aspectos norteadores 

(econômico, cultural, social, político), devido, em muitos casos, 

a falta de formação continuada, horários compatíveis para trocas 

de experiências entre os docentes e, entre outros fatores. Logo, 
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percebe-se que a EA está inserida nos currículos de maneira de-

sordenada deixando os docentes inaptos a reproduzir este co-

nhecimento nas escolas por falta de embasamento teórico/prá-

tico para tal modalidade.

Logo, a EA necessita de uma ressignificação em uma direção crí-

tica e participativa, pois se entende que é “necessário diferenciar 

uma ação educativa que seja capaz de contribuir com a transfor-

mação de uma realidade que, historicamente, se coloca em uma 

grave crise socioambiental.” (GUIMARÃES, 2004, p. 27).

Assim, é preciso situar os diferentes campos da EA, entre eles o 

de perspectiva conservadora e fragmentada e, o pensado e prati-

cado numa concepção mais crítica. Entende-se que a primeira é 

definida como individualista baseada em vivências práticas com 

poucas problematizações1 da realidade, sofrendo influências do 

sistema capitalista que o ser humano está inserido, fazendo com 

que a sociedade seja incluída na visão sustentável e, de pragma-

tismos ambientalistas. 

Paralelamente, a EA crítica objetiva promover atividades que en-

volvam realidade e problemas socioambientais, num processo 

de transformação entre educador e educando com rompimento 

da educação tecnicista, pautada no modelo cartesiano de ensi-

no. Para tanto, é preciso participação social e exercício da cida-

dania, pois o indivíduo através da práxis social aprimora o que 

aprendeu e recria habilidades, através de diferentes saberes.

Para Carvalho (2004, p.26), a formação na perspectiva da EA crítica:

incide sobre as relações indivíduo sociedade e, nes-

te sentido, indivíduo e coletividade só fazem sentido 

se pensados em relação. As pessoas se constituem em 

relação com o mundo em que vivem com os outros 

e pelo qual são responsáveis juntamente com os ou-

1 Estas problematizações podem ser entendidas como as ações realizadas nas 

escolas fundamentadas apenas em datas comemorativas como dia da água, do 

meio ambiente, a importância apenas da reciclagem, sem destacar a política 

dos 3R’S e, entre outros . 
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tros. Na Educação Ambiental crítica esta tomada de 

posição de responsabilidade pelo mundo supõe a res-

ponsabilidade consigo próprio, com os outros e com 

o ambiente, sem dicotomizar e/ou hierarquizar estas 

dimensões da ação humana.

Dessa forma, o que diferencia a EA conservadora da crítica são 

seus objetivos e o modo de pensar socioambiental, sendo impor-

tante que a sociedade compreenda a perspectiva emancipatória e 

incorpore as concepções: social, cultural, histórica, política e eco-

lógica nesta análise, para uma percepção complexa do mundo.  

Neste contexto, o uso de metodologias participativas voltadas 

para as questões socioambientais auxiliam o docente na im-

plantação de práticas que segundo Oliveira (2012, p. 62) “são as 

mais propícias ao fazer educativo ambiental em sua apropriação 

do sentido crítico pela práxis”.

Assim sendo, torna-se relevante a aplicação e desenvolvimento 

de metodologias pedagógicas de EA, por meio de atividades que 

estimulem o pensamento crítico de todos os envolvidos no pro-

cesso educacional (docentes, discentes, coordenação, familiares 

dos alunos, comunidade a qual a escola pertence), para que se 

construa uma práxis em torno da temática socioambiental e, que 

se perceba a relação escola, meio ambiente e sociedade, con-

siderando a primeira como um espaço institucional universali-

zante para construção de práticas pedagógicas e concretização 

do processo de ensino aprendizagem.

Nesta perspectiva, a pesquisa buscou verificar quais as concep-

ções dos docentes,  no que tange as práticas pedagógicas rela-

cionadas às questões socioambientais e, como objetivo central 

buscou contribuir para a inserção de uma práxis pedagógica ca-

paz de incorporar a perspectiva da EA crítica, através da efetiva-

ção de novas alternativas metodológicas2.

2 A efetivação destas alternativas metodológicas orientam os docentes para 

reflexões sobre os desafios e possibilidades de implementação do tema 

Educação Ambiental na educação formal.
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Para o alcance desses objetivos foi desenvolvido um projeto socioe-

ducativo tomando como referência os professores da Escola Muni-

cipal Antônio Francisco dos Santos, do município de Nossa Senhora 

da Glória – SE, em um movimento reflexivo de (re)pensar a imple-

mentação da Educação Ambiental Crítica no contexto escolar.

Procedimentos metodológicos

Em decorrência do problema e objetivos adotados neste estu-

do, a pesquisa foi caracterizada como uma pesquisa qualitati-

va de caráter exploratório, pois buscou identificar os problemas 

visando superá-los e, indicando as possíveis alternativas, para 

a concretização do processo socioeducativo verdadeiramente 

participativo, crítico e transformador da crise socioambiental 

instaurada atualmente.

Além disso, utilizou-se a pesquisa-ação (com caráter participa-

tivo), para explicar quais os problemas investigados, pois para 

Thiollent (2009, p. 18) “não se trata de um simples levantamento 

de dados a serem arquivados. O pesquisador pretende desempe-

nhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados”.  

Foram aplicados questionários abertos, como o intuito de enten-

der quais as concepções, entendimentos e práticas educativas 

concebidas em torno da EA pelos docentes na escola. Os questio-

nários foram aplicados a todos os docentes da escola (totalizando 

22 professores) e, a dois integrantes do corpo administrativo, du-

rante os turnos matutino, vespertino e noturno, devido a dispo-

nibilidade dos mesmos. Deste quantitativo, seis não foram devol-

vidos, logo, obtivemos retorno de 18 questionários respondidos.

 Em seguida, foram utilizadas metodologias participativas que 

trouxeram consigo discussões sobre a problemática ambiental, 

intercalada às questões políticas, sociais e econômicas, que en-

volvem o campo da EA Crítica e, processos formativos que po-

tencializassem estas reflexões. Entre as atividades realizadas, 

estão: Workshop sobre Metodologias Participativas para a EA; a 

Oficina do Futuro; e, o Jogo do Mercado.
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A dimensão socioambiental: conceituações e 
concepções dos professores

O estudo sobre a concepção dos docentes é importante, por as-

sumir um papel voltado à compreensão e explicação de como os 

educadores interpretam as questões que circundam sua prática 

pedagógica, refletindo assim o desenvolvimento profissional e a 

reflexão sofre a sua formação. 

Diante dos dados coletados a partir dos questionários, e ao ana-

lisar as concepções dos educadores, sobre o “que entendiam por 

Educação Ambiental” ficou evidenciado que há uma prevalência 

da perspectiva conservacionista, que fragmenta a visão de reali-

dade e, das relações históricas, políticas, culturais e econômica.

 “é um processo empregado para conservação do am-

biente e ainda mais criando modos para solucionar a ação 

de sustentabilidade da gerações atuais e futuras.” (D6).

Com bastante pertinência, é possível destacar que o relato enfa-

tiza o ecológico, ignorando a interface da dinâmica social, con-

dizendo apenas ações humanas para reduzir os problemas am-

bientais, deixando assim para as gerações futuras um ambiente 

preservado, indicando talvez, uma postura antropocêntrica.

Quando perguntado quais as “concepções sobre a importância 

da perspectiva socioambiental no cotidiano escolar e o papel da 

escola neste processo”, todos os professores pesquisados reco-

nhecem a importância do tema socioambiental e o papel da es-

cola neste processo. 

“Tem a importância de transformação da sociedade 

como um todo”. (D2)

“A escola exerce um papel fundamental neste proces-

so, pois o que acontece na sociedade tem reflexo na 

escola. Assim sendo, o tema socioambiental é de ex-

trema importância neste contexto”. (D11)

No entanto, no decorrer do trabalho percebeu-se que os docen-

tes utilizam um discurso que contradiz com a realidade prática 

proposta pela escola, ou seja, “fala-se muito, mas as ações são 

isoladas e sem comprometimento, inibindo assim a implemen-

tação de uma Educação Ambiental reflexiva e transformadora.”
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É necessário que os professores percebam a escola, como um 

espaço de trabalho fundamental para instigar a construção de 

cidadãos capacitados para enfrentar e fortalecer as bases da for-

mação para a cidadania, ressaltando os aspectos socioambientais 

que estão relacionados ao cotidiano dos discentes e comunida-

de, para que a escola construa assim metodologias de resolução 

de conflitos e reflexões relativas a dinâmica socioambiental. 

De acordo com Dias (2004, p.62): 

A educação ambiental, devidamente entendida, deve-

ria constituir uma educação permanente, geral, que 

reaja às mudanças que se produzem em um mundo 

em rápida evolução. Essa educação deveria preparar 

o indivíduo, mediante a compreensão dos principais 

problemas do mundo contemporâneo, proporcionan-

do-lhes conhecimentos técnicos e qualidades neces-

sárias para desempenhar uma função produtiva, com 

vistas a melhorar a vida e proteger o meio ambiente, 

prestando a devida atenção aos valores éticos.

Questionou-se ainda aos docentes, como era abordada a “temá-

tica da EA na escola”.  Os docentes ressaltaram que a instituição 

em questão assume esta tarefa por meio de: palestras, seminá-

rios, projetos envolvendo a comunidade escolar e, de maneira 

individual. 

“Através de palestras e projetos envolvendo comuni-

dade e escola.” (D3)

“É abordado de forma quase individual, ou seja, fica 

mais evidente e efetiva, nas áreas biológicas.” (D11)

Com base nestes argumentos, percebe-se que as reproduções 

das práticas educativas no contexto escolar em torno da EA assu-

mem de forma recorrente e redundante o que podemos chamar 

de “armadilha paradigmática”, onde o professor ao reproduzir 

sua prática pedagógica, acaba enobrecendo o caráter tradicio-

nal, produzindo assim na realidade escolar, uma educação am-

biental conservadora, distanciando a prática do discurso. 

Para Guimarães (2004, p. 123), a armadilha paradigmática é a 

reprodução nas ações educativas dos paradigmas constituin-
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tes da sociedade moderna e que provoca a “limitação com-

preensiva e a incapacidade discursiva” de forma recorrente, ge-

rando uma “pedagogia redundante”. É esse processo que vem 

gerando, predominantemente, ações educativas reconhecidas 

no cotidiano escolar como EA e que, por essa armadilha 

paradigmática na qual se aprisionam os professores, apresenta-

se fragilizada sua prática pedagógica.

Outro aspecto importante a ser destacado é que a maioria dos 

docentes em sua prática educativa utiliza a temática do lixo 

com respaldo à reciclagem. Esta prática, na maioria das escolas 

é explorada de modo pragmático com mínima ênfase ao ques-

tionamento das causas e consequências da questão do lixo, re-

metendo a uma alienação com relação aos aspectos reais da re-

ciclagem, mascarando a política dos 3R’s e os mecanismos de 

consumo em que a sociedade atual está inserida.

Percebe-se, portanto que é imprescindível e necessário o desen-

volvimento de um trabalho pedagógico amplo e eficaz, pois

envolve a integração e engajamento de educadores, 

num trabalho conjunto, de interação das disciplinas 

do currículo escolar entre si e com a realidade, de 

modo a superar a fragmentação do ensino, objetivan-

do a formação integral dos alunos, a fim de que pos-

sam exercer criticamente a cidadania, mediante uma 

visão global de mundo e serem capazes de enfrentar 

os problemas complexos, amplos e globais da realida-

de atual (LUDKE, 1994, p. 64).

Para tanto, constatou-se que a falta de planejamento, formação e 

embasamento teórico-prático são os principais fatores que, im-

pedem uma correlação competente entre o currículo e a inserção 

da EA, de maneira interdisciplinar nas práticas pedagógicas, oca-

sionando metodologias pouco significativas, críticas e reflexivas, 

presas às armadilhas paradigmáticas, que aqui já foram discutidas. 

Estas afirmações podem ser exemplificadas através das respostas 

apresentadas nos questionários, pois nenhum professor citou a 

horta (Figura1) implementada na escola como uma prática liga-

da a questão ambiental. Portanto, entende-se que a horta pode 
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se constituir apenas em uma atividade mecânica de observação, 

e que serve apenas como mero intermédio entre escola e co-

munidade, já que alguns pais de alunos cuidam da mesma para 

obter alimento.

Figura 01: Horta implementada na Escola.

Fonte: Arquivo Pessoal

Dificuldades, desafios e possibilidades: 
repensando a formação dos professores através 
de novas propostas metodológicas

Práticas socioambientais educativas de caráter coletivo e cola-

borativo são essenciais para a articulação dos saberes e fazeres. 

Pois as mesmas tornam as dinâmicas abertas e vivências pro-

cessos importantes na produção de diálogo e da participação, 

sendo estes eixos norteadores das práticas sociais da EA.

Nesta busca, surgem questionamentos quanto à formação dos 

educadores, que além das competências profissionais exigidas 

na escola, devem articular em suas aulas, a prática reflexiva e crí-

tica da EA. Mas será que os docentes estão aptos e comprometi-
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dos com a formação de cidadãos atuantes, capazes de transfor-

mar práticas de ideologia dominante?

Muitas vezes, os docentes quando questionados sobre os pres-

supostos da EA (transversalidade e interdisciplinaridade) não 

conseguem fundamentá-los conceitualmente, acreditando que 

simples e ingênuas ações desenvolvidas nas escolas são o signi-

ficado daqueles. Alguns podem ter a percepção que não é uma 

área de conhecimento isolada, mas sentem dificuldades de co-

locá-la na prática devido às incertezas metodológicas para apli-

cação da transversalidade, revelando, assim, mais uma vez, que 

os professores encontram-se presos às “armadilhas paradigmá-

ticas” que dificultam a criação de perspectivas construtivistas do 

saber e práticas de organização coletiva, tão logo, o discurso não 

se concretiza na sua prática pedagógica.

Para Oliveira (2012, p.92)

Ao falar sobre suas práticas em EA, é interessante 

constatar que a maioria dos educadores já comenta a 

inter-relação entre as questões socioambientais, en-

tendem, relativamente, o caráter interligado do tema. 

Todavia, ao afirmar ser o processo educativo am-

biental de grande abrangência, estando presente em 

“todas as áreas de conhecimento”, perde-se um pou-

co essa compreensão, já que o educador parece não 

entender deveras a complexidade dessa onipresença 

transpondo as práticas de EA para atividades ingênuas 

que, não relacionadas com o “todo” de que falam, tor-

nam-se atividades pontuais.

Paralelamente a estes fatores, a legislação pouco reconhece a EA 

na escola, pois as Leis e Diretrizes e Bases (LDB – 9394/96) não 

estabelecem claramente o que deve ser feito para a mesma, não 

dando relevância ao movimento, no tocante a questão socioam-

biental, apenas determinando que:

Os currículos (...) devem abranger, obrigatoriamente, 

(“...), o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do Brasil” 

(BRASIL, 1996, p.11).
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Para Queiroz (2013, p.102), talvez “essa omissão seja causa e con-

sequência de um movimento que reflete um ritmo conservador 

de implementação de ações para a efetivação dessa dimensão 

educacional em diferentes níveis e modalidades do sistema do 

ensino brasileiro”.

Para a inserção da EA no contexto escolar, novas propostas edu-

cacionais de superação de práticas tradicionais têm surgido, evi-

denciando assim a necessidade de formação, para que os pro-

fessores como educadores ambientais estejam preparados para 

lidarem com estas perspectivas educacionais.

Para GUERRA (2008, p.14) em se tratando de EA,

os professores devem ser capazes de não somente 

identificar e interpretar a realidade e suas múltiplas 

dimensões e conflitos, mas também deve fazer com 

que seus estudantes também desenvolvam essa ha-

bilidade e que ambos (professores e alunos) queiram 

transformá-la.

Logo, os processos de formação continuada precisam possuir 

como objetivo contribuir com o aperfeiçoamento de formação do-

cente e de coordenadores pedagógicos, rediscutindo as práticas 

que devem ser significativas para os mesmos, vinculando a teoria 

com a prática, diminuindo os aspectos normativos com propostas 

de projetos coletivos nas escolas. Para CHIMENTÃO (2009, p. 3)

(...) a formação continuada passa a ser um dos pré-re-

quisitos básicos para a transformação do professor, pois 

é através do estudo, da pesquisa, da reflexão, do cons-

tante contato com novas concepções, proporcionado 

pelos programas de formação continuada, que é pos-

sível a mudança. Fica mais difícil de o professor mudar 

seu modo de pensar o fazer pedagógico se ele não tiver 

a oportunidade de vivenciar novas experiências, novas 

pesquisas, novas formas de ver e pensar a escola.

Para tanto foi discutida a relevância da formação continuada de 

professores e, a inserção de novas metodologias para ressaltar o 

verdadeiro sentido da EA, suas especificidades e, a construção de 

um processo educativo que atenda as necessidades concretas.
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A formação continuada preconiza um novo professor, com per-

fil de pesquisador de ações pedagógicas crítico-reflexivas, sendo 

um profissional autônomo e criativo através da articulação de 

vários saberes.

É preciso aprofundar os referenciais teórico-metodológicos, 

defender a formação inicial e continuada de professores em EA 

inspirada nos princípios da abordagem crítica e emancipatória 

para atuação dos educadores desde o “chão da escola” até as 

instâncias de poder, no sentido do desenvolvimento de práticas 

educativas comprometidas com a intervenção e transformação 

da realidade na construção da utopia possível da sustentabilidade 

local e planetária. (GUERRA, 2008, p. 25)

A elaboração e implementação de estratégias que possibilitem os 

educandos a formação de cidadãos conscientes e aptos, a discu-

tirem e atuarem na realidade das questões socioambientais tem 

norteado grande parte das metodologias aplicadas a EA. Neste 

intuito, metodologias foram adotadas para que os docentes pu-

dessem articulá-las as suas disciplinas, e alcançassem uma visão 

mais complexa da realidade, bem como salientar a importância 

da atuação dos professores como educadores ambientais no 

contexto educativo.

No primeiro momento, realizou-se um Workshop, como forma 

de aprofundamento das discussões sobre as questões socioam-

bientais, em especial as que  os indivíduos estão vivenciam.

Como referencial teórico-metodológico utilizou-se a sobreposi-

ção de imagens para que os docentes ordenassem e sumarizas-

sem as informações ali contidas, no sentido de potencializar as 

reflexões sobre a EA Crítica, com discussões e participação ativa 

dos mesmos. Esta metodologia teve como objetivo contribuir na 

formação dos professores e dos saberes pedagógicos e socioam-

bientais para que sejam utilizados na elaboração de projetos na 

área da EA, desenvolvidos na escola e comunidade (Figura 02).
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Figura 02: Participação dos professores durante o workshop “Poten-

cialização e reflexões sobre a Educação Ambiental Crítica”.

Fonte: Arquivo Pessoal

Em primeira instância discutiu-se sobre o paradigma cartesiano 

individualista, advertindo sobre as abordagens escolares dos con-

teúdos utilizados na maioria das vezes nas instituições, que tem 

sido feita de maneira linear e cientificista, influenciada pelo mode-

lo tradicional, avigorando o caráter objetivista e fragmentado. 

Implementando este questionamento, ressaltou-se como o pro-

cesso de colonização interferiu no contexto sociocultural. Pois, 

nos dias atuais o que prevalece é o modelo de sociedade moder-

na instaurado, ou seja, a postura de um ser humano que tem um 

sentimento de dominação sobre a natureza, onde o caminho do 

crescimento econômico está baseado na extração dos recursos 

seja renovável ou não.

Neste aspecto, Guimarães (1995, p. 13) ressalta que 

criou-se uma sociedade consumista de recursos capitais 

e bens. O consumismo intenso valoriza a acumulação 

de material, [..] o individualismo egoísta e vende uma 

ilusão alienante de crença na viabilidade deste modelo.  
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Contudo, apesar da alusão feita à sociedade consumista em que 

nos inserimos, percebemos que os educadores apresentam-se no 

divisor de águas quanto a este posicionamento. Muitos não com-

preenderam a pluralidade desta perspectiva, apontando princi-

palmente que os problemas socioambientais são complexos e que 

é necessário novas posturas, mas que não se consideravam aptos 

a introduzir essas mudanças de valores, ações e modo de refletir 

sobre questões a respeito da temática socioambiental.

A partir das discussões promovidas durante o Workshop tornou-

-se possível estimular reflexões sobre a percepção da sociedade 

em sua complexidade e totalidade, potencializando a superação 

da dicotomia das relações natureza e ser humano, meio ambien-

te e educação.

Em um segundo momento, utilizou-se como metodologia a OFI-

CINA DO FUTURO. Nesta atividade foi possível esclarecer ques-

tões sobre o diagnóstico sócio-participativo da realidade escolar 

e, do município que constituíam a pesquisa, além de elaborar 

planos de ações para resolução e/ou superação dos problemas 

socioambientais diagnosticados.  

A OFICINA DO FUTURO foi concebida e desenvolvida pelo Ins-

tituto ECOAR para a Cidadania, como um conjunto de atividades 

lúdicas (Árvore dos Sonhos, Muro das Lamentações e Plano de 

Ações) que estimulam a reflexão sobre os problemas socioam-

bientais, ajudando a comunidade na organização de suas ideias 

para a busca de soluções de problemas e promoção de melhoria 

da qualidade de vida local (INSTITUTO ECOAR, 2010).

Ao longo da oficina os participantes discutiram suas responsa-

bilidades e papéis, de forma a, posteriormente, colocarem em 

prática aquilo que foi planejado. Isto é possível, pois ao longo do 

desenvolvimento desta metodologia, vários exercícios sociais e 

dinâmicas de grupo são utilizados de forma que os participantes 

criem identidade e sintam-se pertencentes ao grupo (Figura 03).
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Figura 03: Participação dos professores durante a “Oficina 

do Futuro”: Muro das Lamentações.

Fonte: Arquivo Pessoal

Entretanto, ao final da oficina, no quesito dos planos de ações, os 

docentes apresentaram verificações de discursos vazios voltan-

do às ações e responsabilidades dos mesmos, sempre no senti-

do de alertar os outros, para que outros façam. Mas qual o papel 

destes neste processo? Será que somente os gestores e políticas 

públicas favorecem a diminuição dos problemas socioambien-

tais? O que se percebe é um jogo de responsabilidades pelo qual 

ninguém quer se responsabilizar, sendo mais fácil garantir a cul-

pa para os outros, do que assumir seus próprios deveres perante 

as questões socioambientais. 

Por último, foi desenvolvido o JOGO DO MERCADO, desenvol-

vido  pela Organização Não Governamental Christian Aid que 

propunha certas estratégias metodológicas para discutir contro-

le e domínio econômico entre os países. É uma dinâmica grupal 

do Role Play Game (RPG), que estimula os estudantes ou partici-

pantes a representar seus papeis no mercado internacional. 
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A atividade foi adaptada ao contexto ambiental, sendo a prin-

cipal estratégia do jogo fornecer o menor número possível de 

informações,  e fazer fortuna através de divisas financeiras que 

podem ser obtidas através do uso dos recursos naturais, ou pos-

sibilitar a construção de regras próprias, funcionamento e cria-

tividade ( Figura 04).

Os professores foram distribuídos em grupos, e cada grupo res-

pectivamente recebeu pastas aleatórias. Nestas pastas, havia o 

nome dos países que aquele grupo representaria e, seus respec-

tivos recursos (naturais ou não). Em seguida, as ministrantes le-

ram as instruções e solicitaram a escolha de um líder. 

Figura 04: Participação dos professores durante o Jogo do Mercado.

Fonte: Arquivo Pessoal.

Ao final do jogo, os docentes perceberam que ocorre a destrui-

ção do meio ambiente, para que o ser humano obtenha artefatos 

que são “necessários” para sua “ felicidade”,  (lógica do consu-

mismo), ressaltando assim o sentimento conservador e indivi-

dualista, como pode ser visto na afirmação de um dos docentes:
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“A destruição dos biomas ocorreu devido ao consumis-

mo em que a sociedade está presa. Os países industria-

lizados estão preocupados com a produção’ (D4)

Outros aspectos apresentados nas falas dos docentes remetem ao 

sentimento voltado ao poder econômico e, a inserção de uma práti-

ca socioambiental que não degrade erroneamente excessivamente 

a natureza e garanta qualidade de vida aos povos. (Figura 05).

“todo mundo fez dinheiro, mas esqueceu o recurso” (D7)

“é possível fazer fortuna de forma consciente, basta 

selecionar o que realmente é necessário” (D6)

Figura 05: Participação da docente durante o Jogo do Mercado.

Fonte: Arquivo Pessoal.
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Considerações finais

Este estudo se propôs a compreender as concepções dos pro-

fessores que atuam na Escola Municipal Antônio Francisco dos 

Santos, em Nossa Senhora da Glória-SE, sobre a dimensão so-

cioambiental em suas aulas. Estes foram escolhidos como su-

jeitos da pesquisa, por entender e reconhecer que os mesmos 

apresentam práticas voltadas as questões socioambientais.

A EA constitui-se como um campo, que tem construído de acor-

do com seu processo educativo, temas norteadores e práticas 

educativas, que instigam o fazer e o pensar docente e discen-

te. Entretanto, essa reconfiguração de práticas, representa um 

grande desafio para a superação das práticas conservadoras 

aplicadas em âmbito escolar.

Diante disto, acreditamos que a EA, em sua perspectiva críti-

ca pode ressignificar as práticas educativas desenvolvidas nas 

escolas promovendo assim a compreensão dos problemas so-

cioambientais em suas dimensões. A EA crítica, ainda pode con-

tribuir muito mais para a emancipação dos sujeitos, potenciali-

zando-os para uma ação integradora e transformadora.

Desta forma, este estudo forneceu alguns pressupostos para tra-

çar quais as concepções construídas pelos docentes, no tocante 

as questões socioambientais. Não foi uma tarefa fácil, mas devi-

do a complexidade dos elementos envolvidos nesta construção, 

salientamos que estas análises não são um “auto retrato” absolu-

to das concepções de todos os docentes, apenas auxiliaram na 

compreensão das formulações teóricas que ocorrem na escola.

Ressalta-se também que, os dados aqui expostos e discutidos, não 

são representativos, para uma visão geral, apenas serve para enten-

der e elucidar os caminhos no tocante a EA, para reflexões e novos 

estudos sobre este contexto educativo, no contexto específico da 

escola e professores pertencentes a amostra desta pesquisa.

A partir destas ideias iniciais, é possível traçar algumas conside-

rações, que não devem ser tidas como obsoletas, já que alguns 

questionamentos não poderam ser elucidados devido ao tempo 
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reduzido e caminhos metodológicos adotados para a realização 

da pesquisa. 

Inicialmente, foi possível identificar a partir dos relatos feitos pe-

los sujeitos que compõem a escola, que a EA desenvolvida na 

mesma, é tida como satisfatória, já que nenhuma instituição da 

cidade aborda com tanta persistência o tema. No entanto, essas 

práticas ainda permanecem ancoradas ao discurso conservador, 

ou até mesmo o discurso pode ser critico, mas a prática é frag-

mentada, revelando as contradições docentes. Também faze-

mos reflexões sobre os dados obtidos a partir dos questionários, 

sendo este instrumento uma importante ferramenta para com-

preender o contexto das relações estabelecidas entre os profes-

sores e as questões socioambientais.

É crível, salientar que alguns padrões e concepções, tais como, 

a educação realizada na escola, apresenta a prevalência da pers-

pectiva conservadora com finalidades voltadas apenas para a 

transmissão de conhecimento. Além disso, se observa a preva-

lência de atividades pontuais (dia da água, dia da árvore, lixo), 

além da falta de formação inicial e continuada da maioria dos 

professores em relação a EA. 

Estes perfis dos professores da Escola Municipal Antonio Fran-

cisco dos Santos, são reflexos da ausência ou insuficiência de 

formação no sentido de implementar  práticas significativas que 

compreendam a totalidade da dimensão socioambiental na es-

cola. Em contrapartida, o que se percebe são tendências reducio-

nistas e fragmentadas, ou ausência de práticas que compreen-

dam a EA enquanto processo formativo dialógico constituído.

Entretanto, reconhece-se alguns relatos sobre a superação des-

tes padrões de concepções conservadoras, avançando para pers-

pectivas de sentido complexo que contribuem para a inserção 

da EA crítica na escola. Foi possível assim verificar que alguns 

professores estão no movimento de paradigmas tradicionais de 

implementação da EA, aproximando-se de uma perspectiva crí-

tica, a qual busca superar a fragmentação das práticas pedagógi-

cas na escola, mesmo com ações isoladas.
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A aplicação das metodologias foi um grande desafio, pois muitos 

professores não estavam dispostos a aprender sobre a EA, não 

percebendo que a criação de espaços de convivência nas esco-

las, que trazem propostas metodológicas críticas e democráticas 

voltadas a EA, ainda são insuficientes.

Contudo, a partir destas análises, percebemos que a inserção da 

EA nas escolas precisa ser repensada, já que os desafios que per-

passam, vão desde uma formação adequada dos professores, à 

necessidade de se repensar sobre a EA Crítica, para que ocorra 

ressignificação dos sujeitos envolvidos, no que tange, até, mes-

mo as políticas públicas.

Desta forma, ainda ressalta-se que apesar de todo trabalho e pro-

postas inovadoras identificamos a “resistências” de alguns profes-

sores ao tentar compreender os objetivos e finalidades das ativi-

dades realizadas. No entanto, é preciso o enfrentamento destes 

fatores como criação de espaços para discussão da EA, a partir da 

elaboração e efetivação de políticas públicas, para que ocorra efe-

tivamente uma educação voltada às questões socioambientais.
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A educação ambiental 
formal como ferramenta de 
sensibilização para a coleta 

seletiva na EMEF Olga Benário, 
em Aracaju/SE
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Resumo: Educação ambiental se constitui numa forma abran-

gente de ensino, que se propõe atingir diretamente os cidadãos, 

através de um processo participativo permanente que procura 

incutir uma consciência crítica sobre a problemática ambiental. 

Este trabalho teve como objetivo principal proporcionar conhe-

cimento e sensibilização a respeito da coleta seletiva, através de 

práticas de educação ambiental em um ambiente escolar. Para 

a aplicação do projeto de Educação Ambiental foi elaborado um 

conjunto de atividades lúdicas voltados ao tema Coleta Seletiva, 

o qual foi aplicado em uma turma de 4º ano, composta de 33 

alunos, do período vespertino. O estudo pode concluir que este 

trabalho desenvolveu no alunado, a sensibilidade e a consciên-

cia, formando cidadãos multiplicadores da causa ambiental, le-

vando-os ao conhecimento da Coleta Seletiva e sua importância 

na manutenção e cuidado com o Meio Ambiente. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação formal; Sensi-

bilização; Consciência Ambiental
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Abstract: Environmental education constitutes a comprehensi-

ve form of education, which aims directly reach citizens through 

a continuing participatory process that seeks to instill a critical 

awareness of environmental issues. This work aimed to provi-

de knowledge and awareness regarding the selective collection, 

through environmental education practices in a school setting. 

For the implementation of environmental education project was 

developed a set of recreational activities geared to the theme Se-

lective Collection, which was applied in a 4th grade class, made 

up of 33 students in the afternoons. The study may conclude that 

this work developed in the student body, sensitivity and aware-

ness, forming multipliers citizens of the environmental cause, 

leading them to a knowledge of selective collection and its im-

portance in the maintenance and care of the environment.

Keywords: Environmental Education; Formal Education; Awa-

reness; Environmental Awareness
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Introdução

Educação ambiental se constitui numa forma abrangente de edu-

cação, que se propõe atingir os cidadãos, através de um processo 

participativo permanente que procura incutir uma consciência 

crítica sobre a problemática ambiental. O relacionamento da hu-

manidade com a natureza, que teve início com um mínimo de 

interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado numa forte 

pressão exercida sobre os recursos naturais.

Podem-se apontar inúmeros fatores que mostram o caráter in-

sustentável da sociedade contemporânea, dentre eles o cresci-

mento populacional em ritmo acelerado, esgotamento dos re-

cursos, um conjunto de valores e comportamento centrados na 

expansão do consumo material (CAMARGO, 2005).

Os recursos são, em sua maioria, não renováveis, por isso é pro-

vável que uma crise ambiental aconteça no planeta. Ao mesmo 

tempo em que os avanços econômicos trazem o desenvolvi-

mento, corrompe as reservas naturais. É preciso que as ações 

das pessoas sejam freadas através da conscientização ambiental 

(WITTCKIND & DEWES, 2006). 

Dentro deste contexto, existe uma necessidade de mudar o 

comportamento do homem em relação à natureza. A Coleta se-

letiva é uma das formas de conscientizar a comunidade acerca 

da importância de reutilizar os resíduos sólidos, para diminuir 

a exploração dos recursos naturais. Ela consiste num processo 

educacional e social que se baseia no recolhimento de mate-

riais potencialmente recicláveis (papéis, plásticos, vidros, me-

tais) previamente separados na origem. Esses materiais, após seu 

beneficiamento são vendidos às indústrias recicladoras, que os 

transformam em novos materiais. A reciclagem é parte do pro-

cesso de reaproveitamento do lixo, protegendo o meio ambiente 

e a saúde da população (ABDALA et al.,2008). 

Segundo FELIZOLA (2007), a escola configura-se como um es-

paço social e local onde o educando dará sequência ao seu pro-

cesso de socialização. O que naquela se ensina e se valoriza re-

presenta um reflexo daquilo que a sociedade deseja e aprova. 
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Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendi-

dos na prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo assim 

para a formação de cidadãos responsáveis.

Este trabalho teve como objetivo principal proporcionar aos alu-

nos da 4º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) Olga Benário, localizado no Bairro 

Santos Dumont em Aracaju/SE, o conhecimento e a conscienti-

zação ambiental a respeito da coleta seletiva, através de práticas 

de Educação Ambiental. E ainda em:

– Conscientizar os alunos através da coleta seletiva, a fim 

de sensibilizá-los a respeito da importância da utilização 

racional dos recursos naturais;

– Mostrar aos alunos a importância da coleta seletiva para a 

construção de um mundo sustentável;

– Instigá-los para que eles sejam multiplicadores desse co-

nhecimento para sua comunidade.

– Avaliar a percepção dos alunos quanto aos aspectos am-

bientais.

Referencial Teórico

Histórico da Educação Ambiental

Após a Segunda Guerra mundial, teve início, em termos de dis-

ponibilidade de recursos, um processo de aceleração da degra-

dação ambiental, dado a um crescimento econômico aparen-

temente sem fronteiras. Os elevados índices da produção e de 

consumo, auxiliados pelo aumento populacional e pela intensi-

ficação da urbanização, criaram um contexto de graves proble-

mas ambientais (FELIZOLA, 2007).

A partir do século XX, movimentos de proteção à natureza orga-

nizavam-se para proteger os recursos naturais contra a explora-

ção abusiva e destruidora, alegando razões gerais de prudência 

ética ou estética. A violação dos princípios ecológicos ameaçava 

a qualidade da vida e poderia colocar em risco a possibilidade de 

sobrevivência, em longo prazo, da própria humanidade.
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No Brasil é realizada a 1ª conferência Brasileira de Proteção à nature-

za, em 1934, no museu Nacional e em 1958, foi estabelecida a Funda-

ção Brasileira para conservação da Natureza (LAGO E PÁDUA, 1984). 

Na década de 60, intensificaram-se as discussões acerca das re-

lações existentes entre o meio ambiente e o desenvolvimento, 

evidenciando-se as principais limitações do modelo de desen-

volvimento que conhecemos, qual seja, o fato de ele atender às 

necessidades humanas apenas de forma parcial e ainda degene-

rar sua base de recurso (CAMARGO, 2005).

Em 1977, celebrou-se em Tbilisi, URSS, a Conferência Intergo-

vernamental sobre Educação Ambiental, que constitui, até hoje, 

o ponto culminante do Programa Internacional de Educação 

Ambiental. Nessa conferência foram definidos os objetivos e as 

estratégias pertinentes em nível nacional e internacional. No 

qual, postulou-se que a Educação Ambiental é um elemento 

essencial para uma educação global orientada para a resolução 

dos problemas por meio da participação ativa dos educandos na 

educação formal e não-formal, em favor do bem-estar da comu-

nidade humana (MEDINA; SANTOS, 2008). 

Por conseguinte, a década de 80 foi marcada por uma crise 

econômica que afetou o conjunto dos países, bem como por 

um agravamento dos problemas ambientais. No Brasil a Lei nº 

6.983/81, sugeriu a preservação, a melhoria e a recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida (MEDINA;SANTOS, 2008).

Em consonância com Medina (2003), em 1980, o MEC (Ministério 

de Educação), aprova o parecer do conselheiro Arnaldo Niskier, em 

relação à necessidade de inclusão da Educação Ambiental nos cur-

rículos escolares de 1º e 2º Graus. Realizou-se em 1987, o Congres-

so Internacional sobre a Educação e Formação Relativas ao Meio 

Ambiente, em Moscou, Rússia, promovido pela UNESCO (Organi-

zação para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas).

A Constituição Brasileira, de 1988, em Art. 225, no Capítulo VI 

- Do Meio Ambiente, Inciso VI, destacou a necessidade de “pro-

mover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente’’. 
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Para cumprimento dos preceitos constitucionais, leis federais, 

decretos, constituições estaduais, e leis municipais determinam 

a obrigatoriedade da Educação Ambiental. Em 1989 foi criado o 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente)(MEDINA, 2003).

A década de 1990 foi marcada como aquela em que houve um 

grande impulso com relação à consciência ambiental na maioria 

dos países. O termo “qualidade ambiental” passou a fazer parte do 

universo social (CAMARGO 2005). Sendo assim, no ano de 1992, 

ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e 

desenvolvimento, também conhecida com Rio-92. Ela foi muito 

importante para o encontro planetário do século XX (CAMARGO, 

2005). Esse encontro serviu para chamar a atenção do mundo para 

dimensão global dos perigos que ameaçavam a terra e para a ne-

cessidade da união dos povos em prol de um mundo sustentável. 

Segundo Franco (2000), no Rio-92, ficou evidente de que a socie-

dade precisaria tomar alguma atitude ou aprofundar as divisões 

econômicas dentro e entre os países, aumentando os problemas 

sociais ou melhorar a qualidade de vida protegendo o meio am-

biente, e, por conseguinte poder alcançar um futuro melhor. 

Durante estes eventos surgiram novos conceitos, como educa-

ção ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, 

que são de suma importância para a compreensão da imensa 

responsabilidade que os seres humanos têm com a natureza 

(WITTCKIND E DEWES, 2006).

 No século XX teve um marco referencial para a gestão ambiental 

no país, desencadeado a partir da década de 90, por meio de vá-

rios programas e projetos, tais como: Política Nacional da Biodi-

versidade, Agenda 21, Programa Nacional de Florestas, Gestão de 

Bacias Hidrografias, Programa Nacional de educação ambiental. 

A proposta era que cada estado da União, fosse responsável pela 

gestão de sua área (FELIZOLA, 2007).

Historicamente, os avanços tecnológicos não vêm fornecendo 

respostas satisfatórias às questões ambientais. Segundo Gonçal-

ves (2006), os avanços tecnológicos para a reciclagem, para vin-

garem, necessitam apresentar viabilidade econômica. 
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Portanto, é de suma importância discutir a seriedade da coleta 

seletiva por intermédio de metodologias que despertem e sen-

sibilizem a comunidade por meio de ações educativas diversifi-

cadas, entre estas: palestras, ciclo de vídeos, oficinas, temáticas, 

teatro e cursos. 

Leis da Educação Ambiental

A Constituição Brasileira, expressamente, estabelece que é uma 

obrigação do Estado a promoção da educação ambiental como 

forma de atuação com vistas à preservação ambiental. Este, de 

fato, é um dos mais importantes mecanismos que podem ser 

utilizados para a adequada proteção do meio ambiente, pois não 

se pode acreditar ou mesmo desejar que o Estado seja capaz de 

exercer controle absoluto sobre todas as atividades que, direta ou 

indiretamente, possam alterar a qualidade ambiental. A correta 

implementação de amplos processos de educação ambiental é a 

maneira mais eficiente e economicamente viável de evitar que 

sejam causados danos ao meio ambiente.

A educação ambiental é o instrumento mais eficaz para a ver-

dadeira aplicação do princípio mais importante do Direito Am-

biental, que é exatamente o princípio da preservação. O pro-

cesso de educação ambiental, portanto, não se limita a ser um 

instrumento poderoso para a efetivação do princípio da preser-

vação mas, igualmente, é uma ferramenta absolutamente im-

prescindível para a objetivação do princípio democrático. Com 

efeito, a participação em audiências públicas, o exame dos rela-

tórios de impacto ambiental e todos os outros atos que decorrem 

do princípio democrático somente podem ser considerados de 

acordo com a sua finalidade se as populações interessadas tive-

rem a necessária informação ambiental, que é o produto final do 

processo de educação ambiental. É dentro do contexto que deve 

ser compreendida a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dis-

põe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 201562

A Lei nº 9.795, de 27 de Abril de 1999

A Educação Ambiental teve seus horizontes amplamente aber-

tos e alargados pela Política Nacional de Educação Ambiental, 

instituída pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, cujo regulamento, 

o Decreto 4.281, foi editado em 25 de junho de 2002.

Alguns itens devem ser enfatizados, como:

a) A responsabilidade educativa envolve todos os agentes am-

bientais, públicos e privados, do SISNAMA às organizações não-

-governamentais que atuam em Educação Ambiental. É uma in-

cumbência compartida entre Poder Público e sociedade; no que 

concerne esta última, são contemplados principalmente os seus 

segmentos organizados e as entidades que podem ter atuação de 

efeito multiplicador (art. 7.º).

b)  Não somente as atividades desenvolvidas na educação escolar 

são consideradas na Política Nacional: também aquelas desenvol-

vidas no campo da educação geral são reconhecidas e incentiva-

das com a mesma força, em igualdade de importância (art. 13).

c) A produção e a divulgação de material educativo, notada-

mente as produções de qualidade superior e de maior alcance, 

são inculcadas pela Lei 9.795/1999. Por outro lado, o bom-senso 

administrativo e técnico aconselha a concentrar esforços e re-

cursos em projetos e ações de amplo alcance, capazes de levar a 

mensagem ecológica ou ambiental ao maior número possível de 

pessoas, visando a sensibilizá-las para a problemática do meio 

ambiente (arts. 8.º, III, e 3.º, II).

d) As ações de estudos, pesquisas e experimentações devem ter em 

conta metodologias, tecnologias, instrumentos e canais de infor-

mações e conhecimentos consentâneos com o moderno mundo 

da multimídia e das redes. Este novo mundo que nasce não pode 

ser subestimado, é o mundo da realidade cotidiana (art. 8.º. 3.º).

e) Iniciativas locais e regionais, e também aquelas de maior al-

cance, precisam ser apoiadas de todos os modos possíveis. É par-

te da Educação Ambiental preocupar-se ainda com o ecossiste-

ma planetário, pois já se repete em toda parte que é necessário 

“pensar globalmente e agir localmente”. Também se pode dizer, 
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ao inverso, que é mister pensar localmente e agir globalmente, 

na medida em que as ideias e acontecimentos locais bem pensa-

dos podem repercutir (e, de algum modo, repercutem) em ecos-

sistemas e ambientes distantes, pois o meio ambiental não tem 

fronteiras definidas (art. 8.º, 3.º, V).

f)  O conceito e a vivência da cidadania ambiental têm de ser ex-

plicitados e desenvolvidos por meios cada vez mais eficientes e 

convincentes. O aprofundamento da consciência individual e o 

resultante comprometimento da pessoa com o meio ambiente, 

no exercício dos direitos e deveres da cidadania ambiental, po-

dem nascer de um clima favorável criados pelos meios de comu-

nicação social (art. 5.º).

g) O conteúdo educacional compreende elementos científicos, 

técnicos, culturais, políticos e éticos, entre outros. Importa saber 

que estes elementos (ou aspectos) acham-se indissociavelmente 

relacionados (arts. 4.º e 5.º).

Os princípios básicos que regem a Educação Ambiental foram es-

tabelecidos pelo artigo 4º da Lei nº 9.795/1999. Tais princípios são:

I- Enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II- A concepção do meio ambiente em sua totalidade, conside-

rando interdependência entre o meio natural, o socioeconômico 

e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;

III- O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na pers-

pectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;

IV- A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 

sociais;

V- A garantia da continuidade e permanência do processo edu-

cativo;

VI-  A permanente avaliação crítica do processo educativo;

VII-  A abordagem articulada das questões ambientais locais, re-

gionais, nacionais e globais;

VIII- O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 

individual e cultural.

Os objetivos fundamentais da Educação Ambiental foram defi-

nidos pelo artigo 5º da Lei nº 9.795/1999, e são os seguintes:

I-  O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 
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aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, eco-

nômicos, científicos, culturais e éticos;

II- A garantia de democratização das informações ambientais;

III-  O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental e social;

IV- O incentivo à participação individual e coletiva, permanente 

e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania;

V- O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, e, 

níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios 

da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade;

VI-  O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e 

a tecnologia;

VII- O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos 

e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Além disso, na própria lei 9795/99, a Educação Ambiental no En-

sino Formal também é citada a partir da Seção II:

Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação 

escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das insti-

tuições de ensino públicas e privadas, englobando:

I. – educação básica:

a) educação infantil;

b) ensino fundamental e

c) ensino médio.

II – educação superior;

III – educação especial;

IV- educação profissional;

V – educação de jovens e adultos.

Art. 10.  A educação ambiental será desenvolvida como uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente em to-

dos os níveis e modalidades do ensino formal.

Não se pode deixar de reconhecer que os objetivos traçados pela 

norma legal, que ora está sendo examinada, são extremamente 
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vastos e que, se forem alcançados, ainda que parcialmente, a so-

ciedade brasileira terá sofrido uma mudança estrutural de larga 

escala. Cumpre indagar se a lei não estabeleceu objetivos dema-

siadamente extensos e que podem gerar frustração por não se-

rem alcançáveis.

Coleta Seletiva e Meio Ambiente

Coleta seletiva de lixo é um processo educacional e social que se 

baseia no recolhimento de materiais potencialmente recicláveis 

(papéis, plásticos, vidros, metais) previamente separados na ori-

gem. A coleta seletiva funciona, também, como um processo de 

educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade 

sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da polui-

ção causada pelo lixo, porém ela não é uma atividade lucrativa do 

ponto de vista de retorno financeiro imediato. No entanto, é funda-

mental considerar os ganhos ambientais e sociais, que são bastante 

expressivos. A coleta seletiva é parte integrante e fundamental de 

um projeto de reciclagem e, quando bem gerenciada, contribuirá 

decisivamente para aumentar a eficácia na reciclagem.

Vários segmentos de uma comunidade podem participar do 

programa de coleta seletiva. Cada um fazendo uma parte e se 

beneficiando dos resultados. Exemplo disso é a parceria entre as 

unidades produtoras de lixo e gestoras da coleta seletiva (con-

domínios, escolas, empresas, etc.) e as cooperativas ou associa-

ções que receberão os materiais selecionados e que muitas vezes 

podem se encarregar da retirada dos mesmos. A coleta seletiva 

contribui para a melhoria do meio ambiente para: diminuir a 

exploração de recursos naturais; reduzir o consumo de energia; 

diminuir a poluição do solo, da água e do ar; prolongar a vida 

útil dos aterros sanitários; possibilitar a reciclagem de materiais 

que iriam para o lixo; diminuir os custos da produção, com o 

aproveitamento de recicláveis pelas indústrias; diminuir o des-

perdício; diminuir os gastos com a limpeza urbana; criar oportu-

nidade de fortalecer organizações comunitárias; gerar emprego 

e renda pela comercialização dos recicláveis.
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Portanto, é preciso entender que o grande problema do meio 

ambiente não é a forma pela qual se dá a reciclagem ou a co-

leta seletiva do lixo, mas sim o descarte desordenado, este sim, 

inclusive, é o principal gerador dos grandes lixões. Aliado a isto, 

é acrescentado: a falta do conhecimento comunitário para os 

princípios dos 3R’’s (Redução, Reutilização e Reciclagem); a falta 

logística necessária para a coleta de resíduos; a ausência de edu-

cação ambiental formal e não-formal voltada para a conscien-

tização, participação, emancipação. Em outras palavras, faltam 

principalmente políticas públicas e privadas que reduzam a pro-

dução de lixo e a poluição da natureza, bem como a exploração 

de recursos naturais de forma predatória e criminosa.

Educação Ambiental e Coleta Seletiva nas Escolas

Educação Ambiental nas Escolas

Segundo González-Gaudiano(2003), a educação ambiental se 

constitui numa forma abrangente na educação, no qual atinge 

atingir todos os cidadãos, através de um processo participativo 

permanente que procura introduzir uma consciência crítica so-

bre a problemática ambiental.

Na última década, a educação ambiental também mostrou um 

grande potencial para promover a ligação entre a escola e a so-

ciedade. Não pelo fato de ser um tema de crescente importân-

cia na vida contemporânea, mas por sua capacidade de pro-

mover, a partir da perspectiva interdisciplinar, a compreensão 

das complexas interações entre a sociedade e o meio ambiente, 

e promover a adesão para participar na mudança social através 

do desenvolvimento de habilidades para uma ação responsável, 

começando no nível local, mas com a possibilidade de unir a di-

mensão global cada vez mais perto de nossas vidas (GONZÁLE-

Z-GAUDINO, 2003; SARAIVA et al., 2008).

De acordo com Saraiva et al.(2008), para a abordar a Educação 

Ambiental em ambientes escolares, é necessário mostrar aos 

alunos sua importância no contexto ambiental, com isso, é pre-
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ciso que eles tenham consciência de que podem ser agentes 

transformadores, que podem mudar a realidade ao seu redor, e 

que essa realidade transformadora, transbordará em várias ou-

tras realidades, haverá a união das partes com o todo. 

Somando a isso, Berna (2004, p.30) enumera que :

O educador ambiental deve procurar colocar os alu-

nos em situações que sejam formadoras, como por 

exemplo, diante de uma agressão ambiental ou con-

servação ambiental, apresentando os meios de com-

preensão do meio ambiente. Em termos ambientais 

isso não constitui dificuldade, uma vez que o meio 

ambiente está em toda a nossa volta. Dissociada des-

sa realidade, a educação ambiental não teria razão de 

ser. Entretanto, mais importante que dominar infor-

mações sobre um rio ou ecossistema da região é usar 

o meio ambiente local como motivador.

Para Medina (2002), o processo de ensino-aprendizagem em 

Educação Ambiental fundamenta-se numa visão complexa e 

sistêmica das realidades ambientais, concebidas como proble-

mas e potencialidades, visando à compreensão de suas inter-re-

lações e determinações; ao mesmo tempo, considera o papel e 

as características das instituições e agentes sociais envolvidos, 

localizados em um tempo e espaço concretos.

Coleta Seletiva nas Escolas

As primeiras iniciativas organizadas de coleta seletiva no Brasil 

tiveram início em 1986, se destacando a partir de 1990, aquelas 

nas quais as administrações municipais estabeleceram parcerias 

com catadores organizados em associações e cooperativas para a 

gestão e execução dos programas. Essas parcerias além de reduzir 

o custo dos programas se tornaram um modelo de política pú-

blica de resíduos sólidos, com inclusão social e geração de renda 

apoiada por entidades da sociedade civil (RIBEIRO et al.,2006).

A palavra lixo, derivada do termo latim lix, significa cinza. Pode-

-se considerar lixo todos os tipos de resíduos sólidos resultantes 
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das atividades humanas ou do material considerado imprestável 

ou irrecuperável pelo usuário, seja papel, papelão, restos de ali-

mentos, vidros, embalagens plásticas. (ALENCAR,2005).

Segundo Alencar (2005), a coleta seletiva é caracterizada como 

o reaproveitamento de resíduos que são tratados, geralmente 

como lixo e deve sempre fazer parte de um sistema de gerencia-

mento integrado de lixo. Nas cidades, a coleta seletiva é um ins-

trumento concreto de incentivo à redução, à reutilização e à se-

paração do material para a reciclagem, buscando uma mudança 

de comportamento, principalmente em relação aos desperdícios 

inerentes à sociedade de consumo.

Dentre os diversos problemas ambientais mundiais, a questão 

do lixo é das mais preocupantes e diz respeito a cada um de 

nós. Abordar a problemática da produção e destinação do lixo 

no processo de educação é um desafio, cuja solução passa pela 

compreensão do indivíduo como parte atuante no meio em que 

vive (LEMOS et al.,1999 apud Felix, 2007)

Para D’Almeida e Vilhena (2000) e Silva et al.(2008), a coleta sele-

tiva apresenta vários aspectos favoráveis, tais como:

– Obtenção de materiais para reciclagem de melhor quali-

dade, pois esses materiais encontram-se menos contami-

nados pelos outros resíduos presentes no lixo;

– Envolvimento da população em programas sociais, uma vez 

que a participação popular estimula o espírito comunitário;

– Implantação de sistemas em pequenas comunidades, 

pois se pode iniciar em pequena escala e ser ampliada gra-

dativamente;

– Estabelecimento de parcerias com catadores, empresas, 

associações ecológicas, escolas, sucateiros, entre outros;

– Redução do volume do lixo que dever ser disposto, ame-

nizando também, os problemas ambientais.

Para Silva et al.(2008), a divulgação da campanha pode ser reali-

zada em quatro níveis: para o público em geral; para as donas de 

casa e empregadas domésticas (através de visitas aos domicílios 

com entregas de panfletos explicativos, folders e recipientes); 
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para as entidades públicas e privadas (igrejas, associações de 

bairro, sindicatos); e nas escolas através de Campanha de Edu-

cação Ambiental.

Metodologia

O colégio analisado foi a Escola Municipal de Ensino Funda-

mental Olga Benário, localizado no Bairro Santos Dumont, zona 

Norte de Aracaju. O nome da escola foi adotado com o intuito 

de homenagear a uma das mulheres mais ilustres na história do 

Comunismo: Olga Benário. Preocupados em levar o conheci-

mento aos alunos sobre a origem do nome do colégio, a equipe 

escolar fez um levantamento bibliográfico e de imagens sobre a 

história de vida da comunista, deixando exposto em um quadro 

de localização estratégica no espaço escolar, a fim de despertar 

no alunado a curiosidade e o interesse, levando-o a querer com-

preender também o histórico da escola onde estuda.

A equipe técnica é composta por 1 coordenador geral, 2 coorde-

nadores pedagógicos além de 1 coordenador administrativo. Os 

professores desta mesma escola demonstram grande interesse e 

preocupação em levar conhecimento e consciência ambiental 

aos alunos, unindo-se e articulando-se com a equipe adminis-

trativa e pedagógica para desenvolver projetos voltados princi-

palmente para a temática ambiental. Foi realizada uma obser-

vação na escola, onde encontramos um total de 11 salas de aula, 

possuindo quadro-negro e branco e carteiras.  Além disso, havia 

uma quadra de recreação e outra de esportes. No entanto, apesar 

do amplo espaço, a escola necessita de uma reforma urgente, 

pois está bastante deteriorada, mas isso não se tornou um empe-

cilho no desenvolvimento das atividades diárias. Foram obser-

vados também coletores de lixo próprios para a coleta seletiva, o 

qual é um ponto positivo, confirmando o que já foi exposto sobre 

a preocupação da equipe. 

Para a aplicação do projeto de Educação Ambiental foi elaborado 

um conjunto de atividades lúdicas voltadas ao tema coleta sele-

tiva, o qual foi aplicado em uma turma de 4º ano (antiga 3ª sé-
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rie), composta de 33 alunos, do período vespertino. A professora 

responsável por esta turma, nos demonstrou grande aceitação 

e empolgação ao saber que sua turma teria 2 dias de atividades 

lúdicas, sendo bastante solícita, receptiva e a todo momento ofe-

recendo auxílio e apoio. Os dias escolhidos para a aplicação das 

atividades foram os dias 17 e 18 de novembro, no qual estavam 

presentes 25 e 23 alunos, respectivamente. O primeiro e segun-

do dia de atividades foram divididos nos seguintes momentos:

– Apresentação: Primeiramente foi apresentada a equipe 

para a turma, informando a finalidade da aplicação do pro-

jeto e revelando aos mesmos qual o tema a ser trabalhado. A 

temática escolhida foi o tema coleta seletiva, pois se obser-

va a necessidade de consciência ambiental voltada a esta 

temática, a fim de instigar nos alunos - cujas idades varia-

vam entre 9 a 13 anos- um senso de cuidado com a limpeza 

da escola e seu entorno, e a preservação do meio ambiente 

e perpassar esse ensinamento. A metodologia de apresen-

tação foi através de conversa informal entre os alunos, com 

o intuito de ter o primeiro contato com eles. Os estudantes 

se mostraram bem motivados e empolgados.

– Interação: Esta etapa do projeto consistiu na aplicação de 

3 atividades lúdicas, e teve como objetivo, interagir de ma-

neira divertida com os mesmos, buscando com isso con-

quistar os estudantes, e atraí-los à palestra e atividades re-

lacionadas ao tema. Em fila, os alunos saíram da sala e já na 

quadra de recreação, eles sentaram formando um círculo. A 

partir daí pode-se explicar aos mesmos quais brincadeiras 

seriam aplicadas. As atividades interativas foram essas:

– Atividade 1: Montando a sequência da Palestra 

Objetivo: Analisar o nível de atenção e aprendizado na pa-

lestra proferida; 

Metodologia: Cada equipe irá organizar de forma sequen-

cial e ordenada, as palavras-chaves e as figuras a fim de re-

montar a palestra do início ao final.  Cada equipe receberá o 

material, montará a sequência e  depois apresentará a todos;
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Recursos: Tiras de papel-ofício com as palavras-chaves, fi-

guras que tenham sido mostradas na palestra, durex, carto-

lina para montar a sequência;

Avaliação: Os estudantes realmente prestaram atenção na 

palestra? Acertaram a sequência da mesma?

Duração Máxima estimada: 10 min

– Atividade 2: Cabra-cega Seletivo

Objetivo: Instigar os alunos à prática da Coleta seletiva em 

sua escola;

Metodologia: Através de sorteio, serão escolhidos 2 estudan-

tes por grupo, onde um vendará os olhos e o outro o guia-

rá. Serão espalhados pelos espaços diversos resíduos sólidos 

recicláveis. O estudante-guia irá orientar seu colega (cabra-

-cega) a chegar até o resíduo. A seguir ele o guiará ao coletor 

respectivo daquele material reciclável. A forma de guiar será 

através da fala e audição. Não pode tocar no colega;

Recursos: Materiais recicláveis diversos, coletores seletivos, 

pano para vendar os olhos;

Avaliação: Os estudantes guias orientaram os estudantes de 

olhos vendados ao coletor certo? Eles realmente aprende-

ram qual o coletor a ser jogado os respectivos resíduos?Du-

ração Máxima estimada: 25 min;

– Atividade 3: Cores dos Coletores Seletivos de lixo

Objetivo: Fazer com que os alunos assimilem e relacionem 

as cores com seus respectivos resíduos recicláveis;

Metodologia: Cada aluno, individualmente, recebeu uma 

folha de papel-ofício com as palavras “Plástico, papel, me-

tal, vidro e não-reciclável. Elas deveriam pintar cada resí-

duo reciclável à sua respectiva cor;

Recursos: Papel ofício contendo as palavras e giz de cera; 

Avaliação: Os estudantes assimilaram as cores aos respec-

tivos resíduos recicláveis? Eles aprenderam em qual coletor 

deve ser jogado cada resíduo sólido, associando com a cor 

do coletor?

Duração Máxima estimada: 20 min;
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– Atividade 4: Caça-Palavras

Objetivo: Trabalhar a observação, atenção, raciocínio e ve-

rificar se realmente houve aprendizado; 

Metodologia: Cada estudante, individualmente, receberá 

um papel-ofício contendo um jogo de Caça Palavras. Eles 

procurarão dentre as inúmeras letras alfabéticas mistura-

das, as palavras-chave que serão pedidas;

Recursos: Papel ofício contendo a atividade; lápis e borracha;

Avaliação: Eles encontraram facilmente as palavras-chave? 

Aprovaram a brincadeira?

Duração Máxima estimada: 15 min

Resultados e discussão

Os estudantes mostraram bastante interesse nas atividades lú-

dicas envolvendo coleta seletiva. No cabra-cega Seletivo, todos 

em unanimidade queriam tanto ser o guia, quanto o cabra-cega 

e todos ajudavam o colega a levar o material reciclável ao coletor 

de lixo correto, observando as respectivas cores. Até a docente 

que ministra aula para esses alunos, participou das atividades, 

tornando-se isso um incentivo para os alunos. Já na atividade 3, 

eles se empenharam na pintura, já demonstrando ter assimilado 

o que haviam aprendido na palestra: as cores corretas de cada 

coletor seletivo.

No momento Interação, os estudantes se divertiram bastante, 

participando ativamente de cada atividade e interagindo com 

os colegas, no entanto, na parte de “Montando a sequência da 

Palestra”, percebemos um certo nível de desorganização e ba-

gunça, com parcial perda de controle da turma.  Ao verificar isso, 

resolvemos encerrar a brincadeira e partir para a atividade de re-

laxamento e respiração. Nesta atividade, os alunos acalmaram os 

ânimos, preparando-se para a próxima etapa, que seria a Palestra 

Sobre Coleta Seletiva.

Na palestra sobre Coleta Seletiva, com os estudantes sentados, 

em círculo, demos início à palestra propriamente dita. O dife-

rencial da palestra foi a utilização de uma ferramenta simples, 
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e de grande auxílio para este tipo de atividade. Através de gra-

vuras plastificadas sobre Coleta Seletiva, adequamos a palestra 

aos estudantes da faixa etária 9-13 anos, atraindo a atenção dos 

mesmos ao que era falado e às imagens relacionadas ao tema. 

No entanto, enquanto estávamos na palestra, foi dada a hora do 

intervalo. Neste momento tivemos de parar a palestra e procurar 

outro local, dando continuidade às atividades.

No segundo dia, foi aplicado o filme Wall-E. A sinopse do filme é 

a seguinte: após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com 

gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver 

em uma gigantesca nave. O plano era que o retiro durasse alguns 

poucos anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. 

Wall-E é o último destes robôs, que se mantém em funcionamen-

to graças ao autoconserto de suas peças. Sua vida consiste em 

compactar o lixo existente no planeta, que forma torres maiores 

que arranha-céus, e colecionar objetos curiosos que encontra ao 

realizar seu trabalho. Até que um dia surge repentinamente uma 

nave, que traz um novo e moderno robô: Eva. A princípio curio-

so,Wall-E logo se apaixona pela recém-chegada. A duração do fil-

me é de 97 min, sendo que seu lançamento foi em 2008 nos EUA. 

Direção: Andrew Stanton e o gênero é de Animação; 

Na atividade de caça-palavras, eles mostraram que aprenderam 

sobre Coleta Seletiva, pois encontraram com facilidade as pala-

vras-chave, pedindo para fazer mais atividades. Como já estava 

na hora de saída dos mesmos resolvemos, logo depois do Caça 

palavras aplicar o último momento: o Encerramento. Consis-

tiu em uma atividade lúdica, do qual todos sentados em círcu-

lo, iríamos brincar de “PASSA BOLA”, e quem ficasse com a bola 

relataria a sua opinião sobre as atividades aplicadas nestes dois 

dias a eles. Foi a avaliação final de todo nosso projeto.

Os questionamentos dos alunos em todas as atividades lúdicas 

entraram em consonância com os Parâmetros Curriculares Na-

cionais e os princípios da Educação Ambiental Formal, que evi-

denciaram alguns tópicos norteadores em como trabalhar com 

o discente e que esta atividade se relacionasse com o próprio dia 

a dia dos alunos, como:
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[...]o aprendizado deve contribuir não só para o co-

nhecimento técnico, mas também para uma cultura 

mais ampla, desenvolvendo meios para a interpreta-

ção de fatos naturais, a compreensão de procedimen-

tos e equipamentos do cotidiano social e profissional, 

assim como para a articulação de uma visão do mun-

do natural e social (BRASIL, 2000, p.75-76). 

[...]sua interpretação e proposição é dependente do 

referencial teórico previamente conhecido pelo pro-

fessor e que está em processo de construção pelo alu-

no. Portanto, também durante a experimentação, a 

problematização é essencial para que os estudantes 

sejam guiados em suas observações. E, quando o pro-

fessor ouve os estudantes, sabe quais suas interpre-

tações e como podem ser instigados a olhar de outro 

modo para o objeto em estudo (Ibidem).

O estudo pode concluir que este trabalho desenvolveu no alu-

nado, a sensibilidade e a consciência, formando cidadãos multi-

plicadores da causa ambiental, levando-os ao conhecimento da 

Coleta Seletiva e sua importância na manutenção e cuidado com 

o Meio Ambiente. 
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A dimensão socioambiental 
na perspectiva de educadores 

ambientais do município de 
Lagarto-SE

Islaine da Trindade Jesus

Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar um 

diagnóstico das concepções de Educação Ambiental (EA) de pro-

fessores do município de Lagarto-SE, a partir da formação e das 

ações do projeto Sala Verde-UFS. Os dados foram coletados por 

meio de questionários que foram respondidos pelos professo-

res-cursistas e analisados por meio da Análise Textual Discursiva 

(ATD). Diante dos dados apresentados, surgiram quatro concep-

ções de EA, sendo elas: preservacionista/romântica, sensibiliza-

dora, pragmática, e crítica. De posse desses dados, realizamos 

reflexões evidenciando que a EA Crítica ainda se encontra em 

estágio embrionário, bem como fragilizada nos discursos desses 

educadores ambientais, que participaram do processo formativo 

desenvolvido pelo Projeto Sala Verde-UFS, que em sua gênesis 

aborda a EA sobre a dimensão crítica.

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica. Formação Conti-

nuada de Professores. Projeto de intervenção. 
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Summary: This article aims to present a diagnosis of concep-

tions of environmental education (EE) of teachers in the city of 

Lagarto-SE, from the training and project actions Sala Verde-UFS. 

Data were collected through questionnaires that were answered 

by teachers, course participants and analyzed by Discursive Tex-

tual Analysis (DTA). Before the data presented in summary, the-

re were four concepts of EE, namely: preservationist / romantic, 

sensitizing, pragmatic, and criticism. With this data, we conduc-

ted reflections showing that EE Critical still is in an embryonic 

stage and still fragile in the speeches of these environmental 

educators who participated in the training process developed by 

Project Sala Verde-UFS, which in its genesis deals with EE on cri-

tical dimension, however is not totally absent.

Keywords: Critical Environmental Education. Continuing teach-

er training. Intervention project.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 201580

Contextualizando o tema 

A Educação Ambiental (EA) é um processo de aprendizagem 

permanente que é baseado no respeito a todas as formas de vida, 

em que, seus valores e ações contribuem para transformação 

humana, social e para a preservação ecológica. Ainda, “estimula 

a formação de sociedades justas e ecologicamente equilibradas, 

que conservam entre si relações de interdependência e diversi-

dade” (FORUM INTERNACIONAL DAS ONGs, 1992, p.1). 

É uma educação para a cidadania, caracterizando-se como ele-

mento determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos, 

que busquem acima de tudo, a solidariedade, a igualdade e o res-

peito à diferença através de formas democráticas de atuação ba-

seadas em práticas interativas e dialógicas (JACOBI, 2003).

A EA para cidadania viabiliza o entendimento de que as mudan-

ças de atitudes e comportamentos serão válidas quando com-

preendidos os processos sociais, que complexificam e inten-

sificam a crise socioambiental. E que consequentemente são 

refletidos nas relações da sociedade com a natureza e entre os 

próprios seres humanos, em razão de estarmos inseridos e vi-

vendo em uma sociedade que cria culturas de produção e de 

consumo que reforça a dicotomia entre ser humano e nature-

za. Assim, diante da realidade da sociedade atual a (EA) se faz 

necessária por ser muitas vezes concebida de forma simplista, 

reducionista, ingênua, fragmentada e conservadora.

Neste sentido, defendemos a EA Crítica que busca formar indi-

víduos reflexivos que tomem como base para as modificações 

as próprias ações. A EA Crítica surge para desenvolver valores 

sociais, éticos, e morais, para a promoção de transformações dos 

problemas socioambientais.

A EA Crítica é um processo educativo, eminentemente políti-

co, que proporciona aos educandos o desenvolvimento de uma 

consciência crítica acerca das instituições, atores e fatores sociais 

produtores de riscos e respectivos conflitos socioambientais. Por 

seu intermédio é possível buscar estratégias pedagógicas para o 

enfretamento de conflitos a partir de meios coletivos de exercí-
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cio da cidadania que estão pautados na criação de demandas por 

políticas públicas participativas (LAYRARGUES, 2002).

Deste modo, é fundamental que nas escolas, os professores te-

nham consciência de que a EA não deve ser implantada de for-

ma fragmentada e conservadora, pelo contrário, a dimensão 

socioambiental deve atuar como meio de interiorização de con-

ceitos, valores e atitudes através da sensibilização dos estudan-

tes, visto que os resultados só serão alcançados se esse processo 

for contínuo e gradativo. O grande problema é que muitos pro-

fessores durante a sua formação inicial não desenvolvem esse 

tipo de pensamento, devido a alguns fatores, tais como: a falta 

deste tema nos currículo dos cursos de graduação; a forma com 

que os conteúdos são transmitidos; ou, até mesmo, a falta de 

práticas de caráter reflexivo sobre as questões socioambientais. 

Por isso é de fundamental importância à formação continuada 

dos professores, no sentido de formar educadores ambientais a 

partir de uma perspectiva crítica.

Procurando ajudar os professores a desenvolverem uma EA por 

meio de ações de caráter socioambientais (cursos, palestras e 

oficinas) surge em 2005 o Projeto Sala Verde –UFS em Sergipe, 

atuando em vários municípios, tais como: Arauá, Japaratuba, 

Frei Paulo, Indiaroba, Boquim, Ribeirópolis, Santa Rosa de Lima, 

Nossa Senhora do Socorro e Lagarto.

Em Lagarto, este projeto ocorreu através do Curso de Formação 

Continuada para Educadores Ambientais nos anos 2010/2011, 

que propunha, ao final do curso, que os professores desenvol-

vessem projetos de intervenção em EA para que posteriormente 

fossem aplicados em suas  escolas de atuação. 

Tomando como base os resultados alcançados pelo Projeto Sala 

Verde-UFS, esta pesquisa teve como objetivo: caracterizar e re-

fletir sobre as concepções de EA dos professores do município 

de Lagarto-SE, que participaram do curso de formação socioam-

biental promovido pelo projeto citado. Diante desse objetivo, a 

pesquisa se desenvolveu baseada no seguinte problema: quais 

as concepções de EA os professores possuem após a formação 
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socioambiental pormenorizada pelo Projeto Sala Verde- UFS no 

município de Lagarto? 

Vale ressaltar, que a pesquisa aqui descrita é uma parte do meu tra-

balho de conclusão de curso apresentado no ano de 2014, como 

requisito para aquisição do título de bióloga licenciada. Em suma, 

esse trabalho se justifica na tentativa de realizar um diagnóstico das 

concepções em EA de professores do município de Lagarto a partir 

das ações do Projeto Sala Verde-UFS. Este estudo se faz pertinen-

te diante da frequente existência de professores que participam de 

cursos de formação continuada somente com o intuito de obter 

certificados e melhorias salariais, não esforçando-se para colocar 

em prática o que foi aprendido, ou devido a falta de orientação em 

seu processo de formação inicial desenvolvem uma prática peda-

gógica fragilizada no que tange a dimensão ambiental.

Caminhos metodológicos 

Com o propósito de atingir o objetivo indicado foram utilizados 

como meios de coleta de dados, a partir de uma abordagem teó-

rico-metodológica qualitativa, a pesquisa bibliográfica, a explo-

ratória e diagnóstica.

A abordagem qualitativa difere da abordagem quantitativa por 

não empregar instrumentos estatísticos como base do processo 

de análise. É utilizada com o objetivo de descrever a complexida-

de de um problema em que não se faz necessário a manipulação 

de variáveis e estudos experimentais (HAGUETTE, 2010).

A pesquisa é caracterizada como bibliográfica por ser desenvol-

vida a partir de materiais que já foram publicados, “[...] constituí-

da principalmente de livros, artigos de periódicos e também com 

material disponibilizado na Internet” (SILVA E MENEZES, 2005). 

Como parte integrante deste trabalho foi realizada durante todo 

o decurso do mesmo, pesquisas bibliográficas sobre a EA e suas 

concepções. 

É uma pesquisa exploratória por ser necessário familiarizar-se e 

compreender o objeto que se pretendeu estudar, proporcionan-
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do uma maior familiarização com o problema, com o objetivo de 

torná-lo compreensível. 

Este trabalho, ainda, se caracteriza como pesquisa diagnóstica 

por buscar obter um panorama das concepções de EA de profes-

sores(as) de Lagarto, a partir das ações vinculadas ao Projeto Sala 

Verde - UFS. 

Como instrumentos de coleta de dados foram aplicados ques-

tionários compostos por perguntas fechadas e abertas. De acor-

do com Gressler (2007) o questionário é formado por uma série 

de perguntas pré-determinadas, elaboradas com a finalidade de 

obter dados para uma pesquisa. 

Esta pesquisa foi desenvolvida baseada nas análises das respos-

tas dos professores referente ao que eles entendem por EA. Op-

tou-sese como metodologia para a análise dos dados, a Análi-

se Textual Descritiva (ATD), a qual  segundo Moraes e Galiazzi 

(2006) é um tipo de análise na pesquisa qualitativa que transita 

entre a análise de conteúdo e a análise de discurso. 

De acordo com Moraes (2003), a ATD é constituída por 4 pro-

cessos. O primeiro é a desmontagem do texto, partido poste-

riormente para o estabelecimento das relações, captação de um 

novo emergente e finalizando-se com a formação de um pro-

cesso auto-organizado.

Para obter informações significativas sobre o Projeto Sala Ver-

de-UFS foi necessário identificar os professores que participa-

ram do curso de formação de educadores ambientais, promo-

vido pela Sala Verde – UFS, no período de 2010 a 2011, e que se 

encontram distribuídos no Município de Lagarto - SE. Esse le-

vantamento foi feito através de uma busca juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED), tornando possível 

identificar se os professores permaneciam no município como 

funcionários, em caso positivo, saber se houve deslocamento 

interno entre escolas, se ocorreu, identificar a escola em que es-

tão trabalhando atualmente. 

Com o intuito de conseguir maiores informações sobre esses 

docentes e aprimorar os conhecimentos sobre o projeto também 
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foram realizadas visitas à Sala Verde – UFS. Nesta etapa também 

foi necessário ir ao encontro dos professores, sendo que de um 

total de 63 professores que participaram do processo formativo 

realizamos a pesquisa com 30 destes, pois não foi possível en-

contrar os demais em unidades escolares do município. 

Assim, a amostra total foi de 30 questionários distribuídos, tendo 

respostas e retorno de 22 que são integrantes de 11 dos 16 proje-

tos elaborados durante o curso no município estudado. Quanto 

aos 5 projetos restantes não obtivemos retorno dos questionários 

entregue aos respectivos professores e/ou os professores não fo-

ram localizados em nenhuma escola. A aplicação dos questioná-

rios ocorreu no primeiro semestre de 2014, entre o final do mês 

de abril e início de junho.

Para analisar as respostas obtidas, o primeiro passo foi a desmon-

tagem das respostas, formando unidades de sentidos a partir de 

uma análise mais rigorosa, possibilitando entender o objeto de 

estudo. De acordo com Moraes (2003) “as unidades de análise 

são sempre definidas em função de um sentido pertinente aos 

propósitos da pesquisa.” (MORAES, 2003, p. 195).  

As unidades sentidos das concepções foram categorizadas da 

seguinte forma:

– Concepção preservacionista/romântica: constituíram-se 

por palavras e/ou expressões que embutiam a ideia de con-

servação e preservação do meio ambiente, que é destruído 

por meio das ações humanas; 

– Sensibilizadora: caracteriza-se por palavras e/ou expres-

sões que transmitiam a ideia de sensibilização das pessoas 

para o desenvolvimento de atitudes corretas; 

– Pragmática: continha a ideia de utilização do meio am-

biente com preocupação de não destruir para obter benefí-

cios individuais; 

– Crítica: constituída por palavras e/ou expressões que evi-

denciavam que a degradação ambiental também está re-

lacionada às questões sociais, ou seja, a problemática da 

degradação do meio ambiente passa ser concebida como 
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questões socioambientais, notando-se claramente uma 

maior reintegração ser humano à natureza.  

É importante salientar que as concepções aqui descritas emergi-

ram a partir de leituras baseadas nos trabalhos de alguns autores 

que já caracterizavam estas concepções, sendo estes: Carvalho 

(2004), Guimarães (1995), Layrargues e Lima (2011), Layrargues 

(2002) e Oliveira (2012). 

Posteriormente, as unidades de sentidos foram organizadas por 

meio da categorização a priori descrita. “A categorização é um 

processo de comparação constante entre as unidades defini-

das no processo inicial da análise, levando a agrupamentos de 

elementos semelhantes.” (MORAES, 2003, p. 197). Ao agrupar 

as categorias a respeito das concepções presentes nas respos-

tas dos professores no que tange a EA, essas concepções não 

se esgotam em si, podendo ao mesmo tempo apresentar ideias 

de outras concepções. A partir das categorias seguimos para a 

captação do novo emergente buscando agregar sentido e com-

preender os elementos que foram construídos em etapas ante-

riores. Nesse sentido, a captação do novo emergente surge da 

construção de categorias, do estabelecimento de pontes en-

tre elas e da investigação de possíveis sequências em que estas 

poderiam ser organizadas, objetivando expressar com clareza as 

novas intuições e compreensões atingidas (MORAES, 2003).

Como etapa final desse processo metodológico partiu-se para o 

processo de auto-organização que permitiu a obtenção de novas 

compreensões. Portanto, “Concretiza-se em forma de metatextos 

em que os novos insights atingidos são expressos em forma de 

linguagem e em profundidade e detalhes” (MORAES, 2003, p. 208).

Apresentando, analisando e refletindo sobre as 
concepções de educação ambiental  

Diante das respostas coletadas a partir dos questionários, surgi-

ram quatro concepções de EA, sendo elas: preservacionista/ro-

mântica, sensibilizadora, pragmática, e crítica. Observamos que 

as categorias que se destacam na concepção dos professores 
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em relação à dimensão EA foram: a preservacionista/romântica 

com 20 unidades de análises, seguida pela concepção pragmá-

tica com 6, a concepção crítica com 4 unidades de análise e a 

sensibilizadora com 2.

Desta feita, percebemos por meio dos discursos afirmados nos 

questionários que a categoria preservacionista/romântica ainda 

está muito presente na concepção dos professores e que existe, 

sobremaneira, uma preocupação destes com a preservação dos 

recursos naturais, como pode ser observado nos trechos de re-

latos abaixo:

“Ações de desenvolvimento que venha preservar o 

meio ambiente.” (Professor 5).

“ É o cuidado, o zelo que devemos ter com a natureza, 

com todos os ambientes que nos cercam e que ajuda 

o homem a viver melhor”. (Professor 7).

“É, todos nós termos consciência de melhorar na lim-

peza da natureza e de todos os ambientes que nos cer-

cam.” (Professor 6).

Nesse sentido, na concepção preservacionista/romântica, na 

qual os indivíduos são dotados de uma visão antropocêntrica e 

individualista é necessário que o ser humano desenvolva amor 

pelas coisas da natureza. 

Em vista disso, ainda percebemos que alguns deles possuem uma 

visão conservadora e fragmentada da EA, ficando a EA restrita a 

uma disciplina ou que a mesma se resume na prática de projetos 

de preservação ambiental, como indicam os trechos a seguir:

“É um projeto muito lindo em que nem sempre é se-

guido.” (Professor 13).

“Educação ambiental pra mim, é uma disciplina que 

veio para nos alertar ainda enquanto é tempo, no que 

diz respeito ao nosso Universo e as áreas afetadas do 

nosso território (as matas).” (Professor 22).

Em contrapartida a esse movimento de fragmentação da EA, os 

PCN’s propõem o tema meio ambiente como tema transversal, e 

que deve ser abordado de forma interdisciplinar em todos os níveis 
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de ensino de modo que permita criar na prática educativa uma vi-

são global e abrangente da questão ambiental. Nesse sentido, traba-

lhar de forma transversal significa “[...] buscar a transformação dos 

conceitos, a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, 

sempre vinculados à realidade cotidiana da sociedade, de modo 

que obtenha cidadãos mais participantes” (BRASIL, 1997, p. 193). 

Como tema transversal e um assunto interdisciplinar a EA não 

deve ser vista como um saber único, mas como um saber com-

plexo, no sentido de que cada professor, dentro da especificida-

de de sua área, adeque o tratamento dos conteúdos para con-

templar o tema, já que “[...] a dimensão ambiental da educação 

se constrói não apenas nas áreas escolares das ciências natu-

rais, mas, em todas as disciplinas (humanísticas ou exatas), pois 

o meio ambiente é produto das relações sociais, nas quais estão 

presentes, a linguagem, a história e a ciência” (SILVA, 2010, p.22).

Assim, EA deve ser trabalhada enfatizando-se a importância em 

compreender os aspectos sociais, econômicos, políticos e eco-

lógicos presentes no ambiente, com a função de “contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na 

realidade socioambiental de um modo comprometido com a 

vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global” 

(BRASIL, 1997, p. 188).  

Como dito anteriormente, a concepção sensibilizadora está re-

lacionada à transmissão de conhecimento ecologicamente cor-

reto. Em outras palavras, é necessário a sensibilização individual 

para aquisição de atitudes ambientalmente corretas que os seres 

humanos desenvolvem uma relação afetiva com a natureza para 

produzir uma sociedade equilibrada. Predominando a lógica 

dissipadora em que o indivíduo sensibilizado pode transformar 

sua família e depois, seus vizinhos e seu bairro. 

Foi notável a existência dessa concepção entre os seguintes dis-

cursos dos professores:

“Necessária para podermos viver com um mínimo de 

respeito e responsabilidade pelo que já fizemos e o que 

pretendemos fazer para o nosso futuro.” (Professor 9).
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“[...] é gerar uma consciência ecológica em cada ser 

humano.” (Professor 18). 

Diante disso, no processo de ensino-aprendizagem muitas ve-

zes a EA é trabalhada de forma a obter pessoas sensíveis quando 

a questão é natureza, objetivando que a partir das experiências 

individuais possa-se mudar o comportamento.

Guimarães (1995) acrescenta que a conscientização do individuo 

não se dar simplesmente pela transmissão de valores “verdes” 

do educador para o educando, devendo esse deixar de lado essa 

educação “tradicional”, mas deve possibilitar o educando a ques-

tionar criticamente os valores estabelecidos pela sociedade e do 

próprio educador que está trabalhando em sua conscientização. 

Deve ainda permitir que o educando construa o conhecimento 

e seja capaz de criticar valores com base em sua realidade, para 

uma síntese pessoal que refletirá em novas atitudes.

Corroboramos com Oliveira (2012, p. 71), quando afirma que na 

concepção de EA sensibilizadora trabalha-se:

[...] pedagogicamente focando a emoção (afetivo) do 

ser humano, e com isso, reforçam-se práticas indi-

viduas e comportamentalistas. Com maior ênfase da 

motivação pelo sensível, com menor peso para a ra-

zão, viabilizam reprodução de padrões dominantes e 

homogêneos e favorece a proliferação de discursos 

ingênuos e naturalistas e a prática focada na sensibili-

zação do “humano” perante o “meio natural” (OLIVEI-

RA, 2012, p.71).

No que tange a concepção pragmática a mesma está relaciona-

da a um falso desenvolvimento sustentável em que ocorre a do-

minação da natureza pelo ser humano em prol do benefício eco-

nômico e social da humanidade, com objetivo de obter ganhos 

sem causar danos, ou de restaurá-la por meio de uma postura 

individual de ação. 

Alguns professores possuem essa concepção pragmática da EA, 

como apresenta os fragmentos abaixo:

“É a importância de conservá-lo, de fazer algo para 

melhorar, produzir menos lixo. (Professor 4).
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“Uma oportunidade de aprender com as suas necessi-

dades.” (Professor 8).

Conforme Layrargues e Lima (2011), o pragmatismo abrange as 

correntes da Educação para o Desenvolvimento Sustentável1 e 

para o Consumo Sustentável, é o ambientalismo de resultados, 

do pragmatismo contemporâneo e do ecologismo de mercado 

decorrentes do neoliberalismo. É ainda, um mecanismo de cor-

reção dos aspectos considerados imperfeitos no sistema produ-

tivo como aumento na geração do lixo, que deve ser reciclado 

para manter sua viabilidade baseado no consumismo, na obso-

lescência planejada e nos descartáveis. 

[...] muitos programas de educação ambiental na es-

cola são implementados de modo reducionista, já que, 

em função da reciclagem, desenvolvem apenas a Co-

leta Seletiva de Lixo, em detrimento de uma reflexão 

crítica e abrangente a respeito dos valores culturais da 

sociedade de consumo, do consumismo, do indus-

trialismo, do modo de produção capitalista e dos as-

pectos políticos e econômicos da questão do lixo. E a 

despeito dessa tendência pragmática, pouco esforço 

tem sido dedicado à análise do significado ideológico 

da reciclagem [...] (LAYRARGUES, 2011, p. 1).

Podemos afirmar que “não bastam apenas atitudes “corretas”  

como, por exemplo, separar o lixo seletivamente para ser reci-

clado – se não forem alterados também os valores consumistas, 

responsáveis por um volume crescente de lixo nas sociedades 

modernas” (GUIMARÃES, 1995, p. 14). Sendo assim “[...] esse mo-

delo civilizatório está sendo questionado. Uma nova ética nas 

relações sociais e entre diferentes sociedades, e estas na relação 

com a natureza, precisa ser construída para que possamos con-

seguir um desenvolvimento realmente sustentável ambiental-

mente” (GUIMARÃES, 1995, p. 14).

1 “Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem 

as suas próprias necessidades ” (BRUSEKE, 1995, p.17).
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Neste ínterim, a EA Crítica possui suas bases originadas nos ideais 

democráticos e emancipatórios do pensamento crítico aplicado à 

educação. “No Brasil, estes ideais foram constitutivos da educação 

popular que rompe com uma visão de educação tecnicista, difu-

sora e repassadora de conhecimentos, convocando a educação a 

assumir a mediação na construção social de conhecimentos im-

plicados na vida dos sujeitos” (CARVALHO, 2004, p. 18).

Para Oliveira (2012), a EA Crítica propõe a compreensão das espe-

cificidades dos grupos sociais em seus embates, da forma como 

criam suas condutas e de que se situam na sociedade para que 

seja possível o estabelecimento de processos coletivos pautados 

no diálogo e na problematização de modo global.

Layrargues e Lima (2011, p. 11) enfatizam que: 

A vertente crítica, por sua vez, aglutina as corren-

tes da Educação Ambiental Popular, Emancipatória, 

Transformadora e no Processo de Gestão Ambiental. 

Apoia-se com ênfase na revisão crítica dos funda-

mentos que proporcionam a dominação do ser hu-

mano e dos mecanismos de acumulação do Capital, 

buscando o enfrentamento político das desigualdades 

e da injustiça socioambiental. Todas essas correntes, 

com algumas variações, se constroem em oposição 

às tendências conservadoras e comportamentais [...], 

procurando contextualizar e politizar o debate am-

biental, articular as diversas dimensões da sustenta-

bilidade e problematizar as contradições dos modelos 

de desenvolvimento e de sociedade que experimenta-

mos local e globalmente. 

Nesse sentido, foi possível encontrar nos discursos de alguns 

professores a presença da EA Crítica, das seguintes formas: 

“Atitudes correspondentes ao ecossistema visando 

com isso um conjunto dos valores éticos e morais.” 

(Professor 16). 

“Tudo que nos cerca, com todas as formas de vida, in-

fluências e condições que as afetam, é o nosso meio 

ambiente. Então educação ambiental tenta despertar o 

reconhecimento de valores em todas as ações dentre 
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tantas citarei a sobrevivência, o bem-estar e o equilí-

brio, como preocupação individual e coletiva para a 

tomada de conscientização de uma realidade global.” 

(Professo 17).

É de suma importância relatar que a EA Crítica não se esgota em 

si. Para que seja possível ser crítica não podemos descartar de for-

ma absoluta as concepções aqui descritas, sim, deve-se ocorrer 

na EA Crítica uma agregação de todas essas ideias e concepções. 

É necessário, o amor pela natureza, a sensibilização, a preocupa-

ção com o desenvolvimento de atitudes ambientalmente corre-

tas, para que realmente seja uma EA Crítica.

Considerações finais

Em síntese, diante das análises realizadas destacamos a concep-

ção preservacionista prevalecendo nos discursos dos professo-

res/educadores ambientais, que objetiva evocar no ser huma-

no o desejo de preservação dos fatores bióticos e abióticos da 

natureza. A segunda foi a concepção pragmática, relacionada 

à transmissão de conhecimentos ecologicamente corretos, ou 

seja, uma sensibilização individual para aquisição de atitudes 

ambientalmente corretas. No que concerne a concepção crítica 

podemos conjecturar que a mesma ainda se encontra muito re-

cente e fragilizada nos discursos desses professores, por não ou 

quase nunca relacionarem a importância de uma EA em que a 

teoria (reflexão) deve ser acompanhada da prática (ação), ou seja, 

não existe teoria sem reflexão e nem reflexão sem ação (práxis) e 

que se deve considerar nessa educação as relações existentes no 

meio ambiente. Por último, identificamos a concepção sensibi-

lizadora que objetiva desenvolver no indivíduo atitudes ecologi-

camente corretas. 

Por fim, tomando como base os resultados obtidos, esta pesquisa 

revelou que a formação continuada de professores em EA é es-

sencial porque para muitos, pois possibilita o primeiro contato 

com a EA, permitindo também conhecer referenciais teóricos 

que ajudam a entender o que é a EA e a partir disso consigam 
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desenvolvê-la dentro das escolas. no entanto, a maioria destes 

professores,  mesmo tendo participado de um processo formati-

vo/continuado de EA, persiste em seus discursos uma perspec-

tiva preservacionista da EA, evidenciando que muitas vezes as 

participações dos professores em processos formativos possam 

está relacionada apenas a ganhos pessoais como melhorias sa-

lariais e certificações. 
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Abordagem ambiental do 
conceito químico mistura a 

partir do tema vazamentos de 
petróleo

Maria Clara Pinto Cruz
Rafaella Santos Coutinho

Lenalda Dias dos Santos

Resumo: Este estudo apresenta recursos didáticos diferencia-

dos para o ensino do conceito químico de mistura associado ao 

tema de Vazamentos de Petróleo. A metodologia adotada foi ba-

seada na interpretação de texto, experimento de separação óleo-

-água que simulou um vazamento de petróleo e apresentação 

de vídeo e imagens. A temática foi aplicada no 1º ano do Ensino 

Médio no colégio Estadual Presidente Costa e Silva, localizado 

em Aracaju-SE, de maneira que fosse possível observar a cons-

trução dos conceitos pelos alunos. As respostas dos estudantes, 

evidenciadas pelos seus depoimentos e questionário avaliativo, 

mostraram retorno positivo quanto aprendizagem da temática.

Palavras-Chave: mistura, petróleo, vazamento. 
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Abstract: This study presents different teaching resources for the 

teaching of the chemical concept of mixture associated with the 

theme of petroleum spills. The methodology adopted was based 

on the interpretation of text, an experiment of oil-water separa-

tion simulating an oil spill and a presentation of video and ima-

ges. This approach was applied in the 1st year of High School in 

President Costa e Silva State High School, located in Aracaju-SE; 

so that it was possible to observe the formation of the students´ 

concepts. Students’ responses, as evidenced by their statements 

and evaluative questionnaires, showed a positive return to the 

thematic learning.

Keywords: mix, petroleum, spill.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 201596

Considerações iniciais

Muito se tem discutido sobre questões ambientais no mundo. 

É notável a preocupação de parte da população em desenvol-

ver a preservação do meio ambiente. Nesse sentido, muitos pro-

fessores de ciências e de outras disciplinas têm refletido sobre a 

sua prática docente uma vez que, a principal função do seu fazer 

pedagógico é formar cidadãos aptos para decidirem e atuarem 

na sociedade com o compromisso com a vida. Deste modo, sur-

giu a necessidade de inserir uma nova abordagem a respeito da 

disciplina de Química e as questões ambientais cotidianas, esta-

belecendo junto aos alunos uma interação com o saber, através 

de ações que aproximem o que é ensinado pelo professor e o 

que é aprendido pelo aluno. Para tal, no pensar de Berbel (2011), 

metodologias devem ser aplicadas na busca por desenvolver o 

processo de ensinar e de aprender, tomando por base ações reais 

ou simuladas, visando às condições de solucionar desafios pre-

sentes na prática social e em diferentes contextos. 

Os docentes têm utilizado o cotidiano para que os alunos pos-

sam construir opiniões e passem a ter posições críticas. Segundo 

Alario-Faljoni e Wartha (2010, p. 43), “contextualizar é construir 

significados e significados não são neutros, incorporam valores 

porque explicitam o cotidiano, constroem compreensão de pro-

blemas do entorno social e cultural, ou facilitam viver o processo 

da descoberta.”.

O vazamento de petróleo no mar ou em terra é um tema presen-

te no cotidiano do aluno e pode ser um exemplo de contextuali-

zação para abordar misturas. Estes acidentes ambientais podem 

acontecer durante a perfuração de poços, extração, descarga, 

transporte ou produção dos seus derivados. Quando acontecem 

imprevistos faz-se necessário uma atenção especial, pois podem 

existir problemas sérios no meio ambiente, e na vida de todos os 

seres vivos. Com o petróleo derramado no mar são estudados todos 

os processos químicos, físicos e biológicos no meio. A partir disto 

será possível uma noção dos prejuízos para o meio ambiente e os 

seres vivos e assim, propor uma solução para o local onde ocorreu 
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o derramamento. Sobre remoção manual de petroleo Graig et al 

(2012, p.83) ensinam que: 

... é um método de limpeza mais trabalhoso, feito ma-

nualmente com os utensílios como pás, rodos, baldes, 

latas, carrinhos de mão etc, não causando nenhum 

dano adicional ao ambiente afetado pelo derramamen-

to. Porém bastante eficaz em ambientes como: costões 

rochosos, praias e, principalmente, em locais restritos 

como conjunções de rochas, fendas, poças de maré, e 

até mesmo em áreas maiores como praias de areia.

No estudo dos vazamentos de petróleo existe a oportunidade de 

abordar o tema transversal educação ambiental em aulas de Quí-

mica através de um experimento que simule a remoção manual 

de uma mistura heterogênea óleo-água. Para que isto aconteça 

uma das etapas produtivas é a preparação de aulas a partir de 

embasamentos teóricos, para que exista uma aprendizagem por 

um ensino diferenciado e interdisciplinar. Para Jacobi (2003, p. 

198), a educação ambiental deve ser vista como um processo de 

permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas de 

conhecimento e forma cidadãos com consciência local e pla-

netária. Nesta pesquisa foram utilizados vários artigos que con-

tribuíram vastamente para as etapas de aplicação, em especial 

o artigo do Graig et al (2012) que detalha as formas de limpezas 

de vazamentos de petróleo e auxiliou na preparação de um dos 

experimentos realizados em sala de aula.

Esse trabalho tem como principal objetivo despertar formas de 

integrar o Ensino de Química à vida cotidiana do aluno, enfati-

zando a Educação Ambiental, utilizando como tema transversal 

“Vazamento de Petróleo” associado ao conteúdo químico deno-

minado misturas, partindo da experimentação ligada a questões 

ambientais e cotidianas, analisando o conhecimento prévio dos 

alunos em relação ao tema proposto, como também, discutin-

do o tema em sala com a utilização de recursos didáticos: vídeo, 

imagens e experimentos, acompanhamento e verificação a par-

tir dos resultados obtidos do que foi acrescentado para o conhe-

cimento dos alunos após a aplicação do estudo. Fazendo com 



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 201598

que o aluno possa identificar as possíveis relações do homem 

com o meio ambiente e com os outros seres vivos, proporcio-

nando a associação dos conteúdos das outras disciplinas sob o 

tema gerador. Estimulando o aluno ao estudo voltado à realida-

de, oportunizando o mesmo a desenvolver a sensibilidade frente 

aos problemas ambientais da sua comunidade, criando, assim, 

condições para o desenvolvimento da sua capacidade de inves-

tigação, despertando seu senso crítico; desenvolvendo habili-

dade para leitura, interpretação e investigação, como elementos 

básicos para a aquisição de informações.

Materiais e Metodologia

O presente estudo foi aplicado no Colégio Estadual Presidente 

Costa e Silva, na 1ª série do Ensino Médio, turma com 27 alunos 

com idades entre 17 e 22 anos. Através do tema gerador “Vaza-

mento de Petróleo” foi trabalhado a construção do conhecimen-

to sobre o conteúdo químico Mistura Heterogênea. A partir des-

te tema gerador foi elaborada uma metodologia investigativa, 

formativa e avaliativa, onde foi possível a coleta de dados antes 

e depois da aplicação desta investigação observando o desen-

volvimento dos alunos durante o processo. Ela apresenta cunho 

descritivo quanto aos objetivos, qualitativa e quantitativa segun-

do Gonsalves (2003 p. 67): 

“... objetiva escrever as características de um objeto de 

estudo. Entre esse tipo de pesquisa estão as que atua-

lizam as características de um grupo social, nível de 

atendimento do sistema educacional, como também 

aquelas que pretendem descobrir a existência de re-

lações entre variáveis. Nesse caso a pesquisa não está 

interessada no porque, nas fontes do fenômeno, preo-

cupa-se em apresentar suas características” 

O estudo foi dividido em seis etapas: 

1. No primeiro momento, foi realizada uma investigação do 

conhecimento dos alunos sobre a temática em foco para 

avaliar o nível de informação sobre o assunto. Nesta mesma 

aula, também foi discutido o texto Derrame Negro disponí-
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vel na revista Superinteressante, na edição 15; 2000, escri-

to por Burgierman que aborda um vazamento de petróleo 

ocorrido no Rio de Janeiro. Em seguida os alunos fizeram 

uma leitura coletiva no sentido de apreender o conteúdo 

Químico presente no texto e responder às perguntas refe-

rentes ao texto que foi visto em sala. 

2. No segundo momento, foi apresentado o conteúdo “Mis-

turas” em uma aula contextualizada apresentando o conceito 

do conteúdo, dando continuidade a explicação dos termos 

químicos incluídos no texto durante a aplicação do estudo. 

3. Em seguida, passou-se à apresentação do vídeo Petróleo 

no Brasil, disponível no site Portal do Brasil, publicado no 

ano 2013, que discute sobre a importância do petróleo para 

o Brasil, introduzindo também as noções de como se pro-

cessa a extração do óleo e de como ele é refinado para que 

tenhamos os seus derivados. 

4. No quarto momento foi ministrado o conteúdo através 

da problematização dos vazamentos de petróleo para com-

preender o que é a mistura imiscível água/óleo, utilizando 

imagens ilustrativas para consolidar a aprendizagem. 

5. No quinto momento foram desenvolvidos dois experi-

mentos: um que ilustra os tipos de misturas e outro que 

simula um vazamento de petróleo. Desta forma, um dis-

persante químico foi utilizado como agente de limpeza. Os 

materiais alternativos utilizados foram algodão, esponja, 

concha de plástico e detergente. Primeiro foi colocada à 

água no recipiente de vidro e adicionada tinta piloto para 

que a água ficasse com a coloração azul, depois foi adicio-

nado óleo de cozinha.

6. Por fim, processou-se uma avaliação qualitativa e quanti-

tativa dos conhecimentos apreendidos pelos alunos através 

de uma análise dos questionários representada por gráficos 

gerados e, ainda, de seus depoimentos colhidos em todas as 

etapas de aplicação do estudo. 

O presente trabalho foi observado a fim de se perceber a recep-

tividade, envolvimento e interação dos alunos, nas várias etapas 

do processo. Além disto, anotados todos os pontos essenciais, 
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bem como as falas dos alunos e suas reações diante de cada pas-

so do processo preservando seus nomes e utilizando apelidos.

Resultados e discussão 

O questionário diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alu-

nos sobre a temática foi tabulado e transpostas às informações 

para o Gráfico 1, acompanhado de depoimentos. O Gráfico 1 ex-

pressa o significado que os alunos atribuem à palavra petróleo.

Gráfico 1: Porcentagens de repetições de palavras associadas ao 

petróleo.

Fonte: Coutinho et al (2013) – Elaboração a partir da análise do questionário 

aplicado com os discentes.

Das palavras associadas ao petróleo, a mais cotada foi gasolina, 

portanto, o derivado mais conhecido pelos alunos, presente no 

dia-dia dos mesmos. O segundo mais citado foi o termo riqueza; 

representa o crescimento da economia em relação à extração do 

petróleo presente no Brasil e no Estado de Sergipe. A palavra pla-

taforma vem em seguida, e refere-se, provavelmente, a existên-

cia de muitas delas visualizadas ao longo das praias de Aracaju, 

cidade em que os alunos vivem. Barril é a quarta palavra mais 

citada, representa a medida da quantidade de petróleo depois 
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de extraído, que contém em média 158 litros e possui valor 

estimado a partir do índice econômico do país. Em seguida vem 

à palavra mar, provavelmente, evidenciando extração em águas 

profundas. A palavra extração vem depois, e decorre da retirada 

do petróleo da terra ou do mar, que são os processos onshore e 

offshore, respectivamente, e, no Estado de Sergipe estão presen-

tes os dois processos. A palavra poluição demonstra a presença 

dos acidentes relacionados ao petróleo, facilmente são vistos em 

vários locais em que se faz a extração. Por fim, a palavra desti-

lação possivelmente foi associada ao assunto que está presente 

no conteúdo de Química do Ensino Médio. Apesar de a palavra 

destilação ter sido uma das mais citadas foi a única que teve pro-

ximidade à disciplina.

Entre outras palavras citadas pelos alunos como, por exemplo, 

óleo, combustível, dinheiro, preto foi possível ter noção do que 

pensam sobre o tema e ainda, perceber que associam o petróleo 

com o que é visto no dia-dia, e pouco com a disciplina química. 

As palavras que estão dispostas no gráfico por serem as mais ci-

tadas auxiliaram na preparação das aulas, ajudando na interação 

com os alunos.

Em um dos questionamentos sobre se o petróleo se mistura com 

a água, a maioria dos alunos (96%) respondeu corretamente e 

também que já ouviu falar sobre algum vazamento de petróleo. 

Foram questionados, ainda, quais os vazamentos que eles co-

nheciam e por que o petróleo não se mistura com a água. Os 

vazamentos citados com maior frequência foram os do Golfo do 

México e Estados Unidos, sendo que nenhum aluno citou um 

vazamento no Brasil, o que é preocupante, pois existem vários. 

A principal maneira que os alunos têm para saber destes aci-

dentes é a mídia, então isso pode ter acontecido devido à mídia 

não relatar com tanta intensidade os acidentes que acontecem 

principalmente no Brasil, ou até mesmo por que os alunos não 

possuem o conhecimento da importância que existe este tema e 

não acompanham estas notícias. Já o porquê o petróleo não se 

misturar com a água foram dadas respostas com erro conceitual, 

como por exemplo: Por que é uma substância homogênea. 
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A análise diagnóstica comprovou que os alunos têm dificulda-

des em entender o que são misturas, porém, demonstraram dis-

por de conceitos prévios sobre o tema gerador quando mencio-

naram vazamento as palavras associadas ao petróleo, conforme 

gráfico 1. 

Após a análise diagnóstica, a turma foi dividida em dois grupos, 

a fim de realizar a leitura do texto que trata de um vazamento 

de petróleo que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro no ano 

2000, retirado da revista Superinteressante. A proposta focalizou 

a detecção do conteúdo químico no texto para que fosse inicia-

da a discussão. Após a leitura e debate do texto, foi realizado um 

exercício de consolidação. 

A discussão, após a leitura do texto, foi produtiva aos alunos; que 

se mostraram interessados e fizeram diversas perguntas asso-

ciadas ao texto. Ao discutir sobre a disciplina de química, pre-

sente no texto, a palavra mais discorrida foi “misturas”. Segundo 

Junior (2010, p. 221):

A constituição histórica da leitura em âmbito escolar 

é marcada pela decodificação da palavra. Geralmente, 

há uma busca por respostas prontas e rápidas a ques-

tões estabelecidas previamente e que quase sempre 

são repetições formais, fato que obstaculiza a intera-

ção pessoal dos leitores, seja com o texto ou com as 

ideias por ele carreadas.

Na segunda aula foi apresentado o conteúdo Mistura, em uma 

aula expositiva, com a utilização da lousa e pincel, para que os 

alunos tenham ideia do assunto tratado na aplicação da pes-

quisa. Nesta aula um vídeo foi mostrado como ferramenta para 

aprendizagem dos alunos despertando o debate em relação à 

importância do petróleo. 

O vídeo é um recurso didático muito aceito e que auxilia a com-

preensão dos alunos, criando uma aula na qual prevalece um ní-

vel maior de participação. O vídeo apresentado na sala de aula 

fala sobre a formação do petróleo, onde ele pode ser encontrado, 

o processo de perfuração e extração e como são feitos os seus 

derivados. Trabalha também a ideia da importância da energia 
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e do petróleo para o nosso dia-dia. Sendo desta vez foi possível 

mostrar que o petróleo é uma das maiores fontes de energia, res-

ponsável por 35% da matriz energética mundial. 

A produtividade dos alunos, demonstrada após o texto foi ainda 

maior do que a que aconteceu depois da exibição do vídeo. Além 

disto, os alunos perceberam a importância do petróleo e ques-

tionaram sobre os derivados existentes e o seu fracionamento. 

Na terceira aula o conteúdo Misturas continuou sendo apre-

sentado, utilizando exemplos do cotidiano. A aula foi preparada 

a partir dos livros didáticos de Feltre (2008) e Canto e Peruzzo 

(2009), e foram utilizados imagens e exercício de fixação para 

consolidar a aprendizagem. Este exercício de fixação faz parte 

do momento formativo e é importante para que exista uma re-

visão de tudo que já foi estudado até o momento. O exercício 

feito pelos alunos serviu como avaliação dos seus conhecimen-

tos adquiridos, para despertar a curiosidade e resolver algumas 

dúvidas, abrindo mais um debate em sala. 

Uma das questões tratava-se dos fatores que ampliavam a con-

taminação no mar após um vazamento de petróleo segundo 

Gráfico 02. Foi possível observar que a maior parte dos alunos 

respondeu de maneira correta. A partir da leitura do texto e das 

aulas com auxilio das imagens foi simples distinguir que tipo de 

mistura trazia a questão. 
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Gráfico 02: Como ocorre a contaminação com o meio ambiente. 

Fonte: Coutinho et al (2013) – Elaboração a partir da análise do questionário 

aplicado com os discentes

Em uma segunda questão perguntou-se como o petróleo é for-

mado, essa explicação está associada ao vídeo. Gráfico 03 apre-

senta que a resposta correta foi unânime, mostrando que conse-

guiram absorver o que foi passado em sala.

Gráfico 03: Questionamento sobre como o petróleo é formado. 

Fonte: Coutinho et. al (2013) – Elaboração a partir da análise do questionário 

aplicado com os discentes
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Segundo Mortimer (1992), a Química deve ser revelada e ques-

tionada através de situações problemáticas e problematizadas. 

Ou seja, os fenômenos empíricos devem ser apresentados aos 

alunos para que estes forneçam a explicação e construam seus 

próprios conceitos. A inserção deste tipo de abordagem nas au-

las desta pesquisa foi uma ferramenta que proporcionou ao 

educando a capacidade de construção de conhecimento e con-

tribuiu positivamente no processo de ensino e de aprendizagem.

Após o exercício de fixação, na quarta aula foram feitos dois ex-

perimentos: o primeiro foi o da mistura da água com a gasolina 

para que os alunos observassem as duas fases formadas que re-

presentam uma mistura heterogênea e a diferença de densidade. 

O segundo experimento simula um vazamento de petróleo e 

a utilização de técnicas de limpeza. A elaboração deste experi-

mento foi feita a partir do artigo Técnicas de limpeza de vaza-

mentos de petróleo em alto mar. Nesse caso, foram apresentadas 

as diversas técnicas de limpeza para que fosse possível a reali-

zação em sala de aula, detalhando-se o método de utilização de 

cada técnica. Foi simulado um vazamento de petróleo no mar e 

como os alunos fariam para efetuar o processo de despoluição 

das águas. O item mais escolhido foi o algodão, mas foram feitas 

tentativas com todos os materiais alternativos.

Figura 01: Alunos fazendo uma descontaminação com materiais alter-

nativos.

Fonte: Arquivo pessoal.

Nesta aula, houve a participação de todos os alunos, que de-

monstraram motivação e curiosidade. A experimentação é um 
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recurso de suma importância que pode ser utilizado em diversas 

aulas de química, a depender da especificidade do tema aborda-

do em sala. Portanto, a exposição de um experimento demons-

trativo-investigativo simples pode ser efetiva para problematizar 

os malefícios através do aumento e/ou diminuição da concen-

tração das substâncias existentes no mar após o vazamento de 

petróleo, induzindo os alunos à reflexão até que os mesmos fize-

ram inferências sobre o que ocorre no meio ambiente em casos 

como o apresentado sobre o petróleo.

Segundo Silva (2009, p. 8):

É possível ressaltar a importância da experimentação, 

no âmbito de se fazer uma representação fenome-

nológica do assunto. O aluno tem a oportunidade de 

observar o fenômeno, de forma que essa interação é 

parte da construção do conhecimento.

Após os momentos referentes à formação do conteúdo mediado 

com vários recursos didáticos, foi aplicado o questionário ava-

liativo para que fosse feita uma análise qualitativa e quantitativa 

do conhecimento que foi apreendido pelos alunos. As perguntas 

presentes referem-se a todo o conteúdo estudado na aplicação 

da pesquisa e foram contextualizadas para que os alunos inter-

pretassem cada questão, sendo também coletados os depoimen-

tos dos alunos.

Uma das questões apresenta as consequências da contamina-

ção no ambiente em geral, após um vazamento de petróleo. Esta 

questão foi uma das mais debatidas e a maioria dos alunos acer-

tou a resposta, o que demonstra o crescimento do conhecimen-

to dos alunos.
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Gráfico 4: Consequências causadas por um vazamento de petróleo. 

Fonte: Coutinho et al (2013) – Elaboração a partir da análise do questionário 

aplicado com os discentes

A questão do gráfico 4 foi produzida de maneira que se pudes-

sem discutir diversos pontos do conteúdo para obter sua res-

posta através de um somatório. O somatório foi feito a partir de 

quatro itens, o primeiro, valendo 09, comenta de maneira corre-

ta como os animais presentes nas áreas onde ocorrem os vaza-

mentos são afetados. Partiu-se da ideia de que eles podem mor-

rer sem respirar, pois o petróleo forma uma manta grossa que 

cobre o mar impedindo a entrada de oxigênio e também mortes 

por intoxicação devido ao consumo de folhas e alimentos con-

taminados. O segundo item com o valor de 12 está incorreto, por 

afirmar que as atividades pesqueiras não são atingidas. Ao con-

trário do que é dito, o petróleo vazado no mar destrói equipa-

mentos e gera a morte ou migração dos animais que habitam a 

área afetada. Já o item seguinte correspondendo ao valor de 17 

está correto quando explicita que o petróleo anula o odor na-

tural dos animais impedindo, por exemplo, o reconhecimento 

familiar e o acasalamento, o que afeta a reprodução destes ani-

mais. O item posterior valendo 22 discorria corretamente sobre 

o impacto econômico que é gerado, pois, atinge vários tipos de 

atividades como as de lazer e outras relativas ao trabalho que se 

desenvolve no mar. O último item de valor 28 está incorreto, pois 

as aves possuem uma ótima mobilidade e, quando são atingidas 
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pelo petróleo, são imediatamente impedidas de voar. Assim, as 

somas dos itens que geram a alternativa correta é a letra c, com o 

resultado do somatório sendo 48. 

Com a apresentação do tema gerador e as questões tratadas 

no decorrer da aplicação da pesquisa, observa-se a que quan-

do é discutida a educação ambiental, diversas outras discipli-

nas são facilmente abordadas existindo a possibilidade que 

os alunos aprendam não só a química, mas também biologia, 

geografia entre outras.

De modo a verificar a percepção dos alunos sobre o conteúdo, 

fez-se o seguinte questionamento: “Gostou de aprender o con-

teúdo a partir do tema vazamento de petróleo?” Abaixo estão lis-

tados alguns depoimentos: 

Jai: “Eu achei interessante, principalmente a parte do 

experimento quando tentamos separar o óleo da água”. 

Iane: “Achei muito bom, pois o assunto ficou fácil de 

aprender. Com as imagens e o experimento a gente 

aprendeu os tipos de misturas e como separa misturas”.

Para a realização deste trabalho a contextualização fez-se neces-

sária, em se falando de contextualização, os professores atribuem 

esta metodologia a um tipo de educação que lhes traz muito tra-

balho e medo. Esse temor, segundo Maldaner (2000, p.46) é veri-

ficado na fala de uma professora quando ela diz que:

“Eu acho que a gente vai ter que aprender tudo de 

novo, de como dar aula... Eu vou ter que parar, pensar 

antes de ir dar a aula como vou chegar a isso, e prá 

isso preciso, sei lá, de uma base, de uma ajuda [...]. En-

tão, você vai ter que pensar, eu vou ver o livro, ver os 

pontos principais... Mas e daí como é que eu vou pas-

sar esses pontos para os alunos? Pelo menos eu estou 

acostumada a dar aulas desse tipo (tradicional) que 

você falou [...]. Porque eles (os alunos) estão, também, 

acostumados com esse tipo de aula... Eu acho que isto 

é uma coisa que vai envolver bastante trabalho e tem-

po e precisa de orientação... Porque eu tenho bastante 

medo de, por exemplo, perguntar e eles lançarem per-

guntas para mim que eu não saiba responder”.
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Portanto, o problema ambiental atual de vazamento de petróleo 

proporciona associação entre a Química e a prática da Educação 

Ambiental, onde se pode também trabalhar a contextualização 

e a interdisciplinaridade, além dos diversos recursos didáticos 

existentes presentes na produção de aulas associadas ao tema 

gerador, tornando possível observar diferentes maneiras para 

que o conteúdo químico possa ser entendido de forma mais 

aberta, não sendo apresentado isoladamente ou como um con-

texto rígido e metódico. 

Considerações finais

Os estudantes participaram da leitura do texto habilitando-se 

para discutir assuntos mais profundos sobre o tema. Nas aulas 

expositivas e contextualizadas foi possível obter uma discussão 

aberta com os alunos e a partir de seus questionamentos o con-

teúdo foi esclarecido, assim como abordadas questões interdis-

ciplinares após um experimento com a simulação de um vaza-

mento de petróleo. Nos experimentos os alunos estiveram mais 

motivados, principalmente, em poder participar e visualizar os 

resultados obtidos na separação água- óleo. Portanto, o presente 

estudo pode demonstrar a partir de recursos didáticos e alter-

nativos a possibilidade de aulas de ótima qualidade auxiliando a 

aprendizagem dos alunos, esquecendo a maneira tradicional e 

metódica de decorar fórmulas e conceitos.

Um ponto negativo na temática são os produtos gerados na ex-

perimentação que simulou o vazamento de petróleo na mistura 

heterogênea óleo-água. A questão chave é: Onde descarta-los? 

Esta discussão pode ser levantada na aplicação desta abordagem 

com os alunos.

Conclui-se que a aprendizagem do conteúdo químico Misturas 

Heterogêneas, através do tema gerador “Vazamento de Petróleo” 

e partindo de vários recursos didáticos foi satisfatória, observa-

dos pelos depoimentos e comportamentos dos alunos durante 

a pesquisa. As etapas produzidas para o processo de construção 

do conhecimento foram todas realizadas, de maneira que é pos-
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sível discernir a importância do professor como mediador prin-

cipal para que os alunos alcancem o aprendizado significativo.

Referências 

ALARIO-FALJONI, A.; WARTHA, E. J. A contextualização no ensino 
de Química através do livro didático. Revista Química Nova na Esco-
la, n. 22, p. 42 – 47, 2005. 

BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia 
de estudantes. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, n. 1, 
p. 25 - 40, 2011.

CANTO, E; PERUZZO, F.M. Química - na abordagem do cotidiano. 
Vol.1: Química Geral e Inorgânica. 5°ed. São Paulo: Moderna, 2009.

FELTRE, R. Química Geral 1. 7° Edição. São Paulo, Editora Moderna, 
2008.

GONSALVES, E. P. Conversas Sobre Iniciação à Pesquisa Científica. 
Campinas: Alínea, 2003.

GRAIG A. P. L.; SENA E.; MAGALHÃES L.; KRAUSE M. C.; NEVES P. R.; 
SILVA M. J.; Técnicas de limpeza de vazamentos de Petróleo em alto 
mar. Cadernos de Graduação - Ciências Exatas e Tecnológicas.  n. 15, 
p. 75 - 86, 2012. 

JACOBI, P.; Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. Ca-
dernos de Pesquisa. n. 118, p. 189 – 206, 2003. 

JUNIOR, W. E. F.; Estratégias de leitura e educação química: Que rela-
ções? Revista Química Nova na Escola, n. 4, p. 220 – 226, 2010. 

MALDANER, O. A.; A Formação Inicial e Continuada de Professores 
de Química- Professores/pesquisadores. Ijuí, Unijuí, 2000. 

MORTIMER, E. F. Pressupostos epistemológicos para uma metodolo-
gia de ensino de química: mudança conceitual e perfil epistemológi-
co. Revista Química Nova, n. p. 242 – 249, 1992.

SILVA, L. F.; A contextualização do ensino de química pela temática 
em torno do petróleo. Monografia de Graduação. Centro de Ensino 
de Ciências e Matemática. Universidade de Minas Gerais. 2009. 



111 REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 2015

Sobre as autoras

Maria Clara Pinto Cruz: Doutora em Engenharia Química pela 

Universidade de Campinas. Email: clara_aju@yahoo.com.br 

Lenalda Dias dos Santos: Mestre em Educação pela Universida-

de Federal da Paraíba. Diretora Acadêmica da Faculdade Pio X, 

professora Adjunta da Universidade Federal de Sergipe. Email: 

lenalda@infonet.com.br 

Rafaella Santos Coutinho: Bacharel em Química. Email: couti-

nho_rs@yahoo.com.br  



112

A educação ambiental na 
grade curricular do curso de 

Agronomia da UFS

Juliana Barreto Silva Araújo
Paula Ellen Silva Oliveira

Resumo: Este artigo tem por finalidade, apresentar um breve 

estudo sobre a inserção da educação ambiental no currículo 

da Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergi-

pe. Destacando as resoluções e pareceres da CNE/2001 e CNE/

CES 2006 para consolidarmos a pesquisa, tendo como objetivo 

geral analisar a estrutura do currículo na inserção da educa-

ção ambiental no curso de engenharia, as informações obtidas 

e expostas, neste texto foram adquiridos através da análise da 

grade curricular e das ementas das disciplinas que compõem 

a estrutura do curso, nos dados coletados podemos identificar 

que muitas disciplinas apresentam-se como mediadoras de 

questões ambientais, embora não possamos identificar como 

acontece o ensino nas salas de aula.

Palavras-chave: educação ambiental; ensino superior; currículo; 

agronomia 



113 REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 2015

Summary: This article aims to present a brief study on the in-

tegration of environmental education into the curriculum of 

Agricultural Engineering of the Federal University of Sergipe. 

Highlighting the resolutions and opinions of the CNE / 2001 to 

consolidate the research with the overall objective to analyze the 

curriculum structure in the insertion of environmental educa-

tion in engineering courses , the information obtained and ex-

posed in this paper were acquired by analyzing the curriculum 

and menus of the disciplines that make up the structure of the 

course, the data collected can identify many subjects present 

themselves as mediators of environmental issues , although we 

can not identify how teaching takes place in classrooms.

Keywords: Environmental education; higher education; curri-

culum; agronomy
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Considerações iniciais

O presente artigo tem como objetivo analisar a grade curricular 

do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de 

Sergipe para identificarmos a inserção da educação ambiental 

nas disciplinas do curso. Para tal, foi necessário um estudo pré-

vio sobre a temática ambiental, contextualizando a importância 

da educação ambiental ser trabalhada em todos os âmbitos so-

ciais, principalmente nas instituições de ensino. Assim como, é 

instituído na Lei de 9795/99, que a educação ambiental deve ser 

abordada em todas as modalidades e níveis de ensino, caracte-

rizada por (E.A. no ensino formal), é desenvolvida no âmbito dos 

currículos das instituições de ensino públicas e privadas. 

Na Resolução nº 06/2001 do curso de engenharia agronômica é 

destacado entre suas ações o desenvolvimento de habilidades e 

condutas responsáveis frente questões ambientais, como: respei-

to à fauna e flora, conservação e preservação de recursos naturais, 

ações que refletem na construção indivíduos reflexivos, críticos 

e atuantes, podemos observar que as características da Educação 

Ambiental estão nítidas no documento que rege o curso.

Para aquisição dos dados foi necessário uma pesquisa no site 

SIGAA1 da Universidade Federal de Sergipe, com o intuito de en-

contrarmos documentos ligados à área, como o PPP- (Projeto 

Político Pedagógico) do curso e outros, mas somente a grade 

curricular encontrava-se disponível no CONEPE2. 

Embora, o PPP do curso deva estar disponível para acesso livre, 

como está prescrito na Resolução n° 1/2006 na no Art. 6 par. Único: 

O projeto pedagógico do curso de graduação em En-

genharia Agronômica ou Agronomia deve demons-

trar claramente como o conjunto das atividades pre-

vistas garantirá o perfil desejado de seu formando e 

1 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, disponibiliza todas 

as informações dos cursos, departamentos, núcleos, informações gerais da 

universidade.

2 Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.
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o desenvolvimento das competências e habilidades 

esperadas, bem como garantir a coexistência de rela-

ções entre teoria e prática, como forma de fortalecer 

o conjunto dos elementos fundamentais para a aqui-

sição de conhecimentos e habilidades necessários à 

concepção e prática da Engenharia Agronômica, ca-

pacitando o profissional a adaptar-se de modo flexí-

vel, crítico e criativo às novas situações.

Na instituição de ensino superior UFS, não foi possível encontrar 

o PPP disponível no SIGAA.

Os dados obtidos, na análise da grade curricular e as ementas 

das disciplinas, identificaram que há disciplinas (obrigatórias, 

optativas e eletivas) e que é possível identificar a abordagem 

das questões ambientais, tanto no título da disciplina quanto na 

ementa 5,5% das eletivas e 15,6% das optativas, nas matérias que 

a temática está explicita 3,7% das eletivas e 5,1% das optativas e 

nas disciplinas que apresentam a questão ambiental implicita-

mente é aproximadamente 24,1% das eletivas e 18% das optati-

vas. Com esse estudo, podemos identificar que o currículo da 

agronomia apresenta uma porcentagem considerável no que se 

mostra abordar as questões ambientais de maneira geral, contu-

do esse estudo não pode afirmar que a abordagem específica da 

educação ambiental seja realizada nas aulas pelos professores.

Contextualizando a temática da educação 
ambiental 

Como as questões ambientais surgiram em meio ao processo de 

industrialização no mundo, por volta do séc. XVII, épocas após o 

reconhecimento dos problemas ambientais serem identificados, 

a Educação Ambiental surgiu como mecanismo de mudança 

social, pois seria através da mesma, que as pessoas se sensibili-

zariam quanto a realidade degradante vivenciada pelo planeta.

A educação ambiental, em sua abordagem dimensional surge 

como possibilidade de mudanças no sistema educacional com 

a finalidade de criar mecanismos que resultem na sensibilização 
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dos homens, quanto aos problemas que estão sendo vivencia-

dos cotidianamente na sociedade, é através da educação que a 

mesma pode ser moldada e reconstruída no que se refere a uma 

sociedade que busque melhores condições de vida.

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os pro-

cessos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilida-

des, atitudes e competências voltadas para a conser-

vação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabili-

dade. (Lei No 9.795, 1999).

Nessa perspectiva, a educação ambiental pode ser desenvolvida 

em três modalidades: no ensino formal, não formal e informal. No 

primeiro, a disseminação da temática é desenvolvida nos âmbitos 

educacionais (escolas, cursos de profissionalização e especiali-

zação, ensino superior, etc.) inseridas nos currículos; a segunda 

refere-se à exposição do tema em ações educativas nas comuni-

dades buscando resolver problemas específicos de um lugar com: 

propagandas, campanhas, palestras, utilizando principalmente os 

meios de comunicação e a terceira aborda e envolve a educação 

ambiental no âmbito geral envolvendo a população na busca de 

soluções para os problemas identificados por todos.

“Urge que assumamos o dever de lutar pelos princí-

pios éticos mais fundamentais como do respeito à 

vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à 

vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não 

creio na amorosidade entre homens e mulheres, se 

não nos tornamos capazes de amar o mundo. A eco-

logia ganha uma importância fundamental neste fim 

de século. Ela tem de estar presente em qualquer prá-

tica educativa de caráter radical, crítico ou libertador”. 

(Ceccon ,2013 apud Freire, 2000, p 67)

Para Martins (2002, p.32) “assim, compreendida, a E.A. tem o 

compromisso com a construção do sujeito crítico, ético e soli-

dário e responsável, além de competente, hábil e criativo para a 

resolução adequada dos problemas impostos por uma socieda-

de em constante transformação”, ou seja, a temática tem como 
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uma das características principais formar e preparar cidadãos 

participativos, fundamentando a cidadania.

De acordo com, Munaretto e Busanello (2014, p. 28) “para que a 

sociedade perceba a problemática da questão ambiental e mude 

as atitudes tanto individuais como coletivas em relação às ques-

tões socioambientais, faz-se necessário planejar estratégias para 

a educação ambiental.”

Questões ambientais no ensino superior e a 
estrutura curricular da Agronomia

O foco deste artigo é na modalidade formal, buscando entender 

a importância da inserção da Educação Ambiental no ensino su-

perior, especificamente nos curso de Engenharia agronômica, 

assim como está instituído na PNEA3, Lei Nº 9795/99: 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como 

uma prática educativa integrada, contínua e permanen-

te em todos os níveis e modalidades do ensino formal.

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada 

como disciplina específica no currículo de ensino.

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas 

áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação 

ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a 

criação de disciplina específica.

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-

-profissional, em todos os níveis, deve ser incorpora-

do conteúdo que trate da ética ambiental das ativida-

des profissionais a serem desenvolvidas

Segundo Rosa (1998, p.89) “a educação ambiental é uma dimen-

são do processo educativo, onde educando e educador, cons-

troem um novo paradigma em direção à uma sociedade com 

mais justiça social, em um ambiente saudável”.

3 Política Nacional da Educação Ambiental



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 2015118

A Lei nº9795/99 destaca também que E.A.4 é uma temática trans-

versal, e tem como principal finalidade formar cidadãos críticos, 

participativos e conscientes, que sua disseminação ocorra em to-

dos os âmbitos no ensino superior, abrangendo todas as áreas de 

conhecimento (as ciências, licenciaturas e bacharelado, engenha-

rias, dentre outros), apesar de estar assegurado por Lei que a E.A. te-

nha abordagem transversal e interdisciplinar, quando não houver 

essa possibilidade pode ser criada uma disciplina especifica.

Se a problemática ambiental e a Educação Ambiental 

tornaram-se temas importantes nas discussões da re-

lação dos homens com o ambiente na atualidade, nos 

cursos de graduação esses temas têm ocupado cada 

vez mais espaço. Estamos formando nesses cursos, 

mesmo que de forma assistemática, profissionais que 

atuarão direta ou indiretamente como educadores 

ambientais. (REIS, 2001, p.34)

Nessa perspectiva, procuramos nos aprofundar nas diretrizes 

nacionais dos cursos de engenharia, CNE/CES 20015 nas ten-

dências atuais sua estrutura deve ser formada de formar trans-

disciplinar e interacionista, alguns aspectos que formam essa 

tendência: articulação permanente com o campo de atuação 

profissional, base filosófica, abordagem pedagógica centrada no 

aluno, preocupação com a valorização do ser humano e preser-

vação do meio ambiente, integração social e política do profis-

sional, possibilidade de articulação direta.

Diante dos problemas apontados, valores como ci-

dadania, solidariedade, autonomia, criticidade é o 

desafio que se impõe para todos nós e o profissional 

Agrônomo deve comprometer-se com as dificuldades 

que o meio rural que vem enfrentando e incorporar 

no seu fazer uma ética reguladora capa de auxiliar na 

sua transformação, contribuindo para a construção 

da sustentabilidade ambiental. (SOUZA, 2006, p.30)

4 Educação Ambiental

5 Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Superior.2001
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Desta forma, todos os profissionais, das diversas áreas devem ter 

conhecimento sobre a educação ambiental, pois todos os cur-

sos sejam eles, profissionalizantes, graduação, pós-graduação, 

dentre outros, devem desenvolver questões voltadas para a edu-

cação ambiental, pois a mesma tem um sentido amplo como é 

destacado na Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental, exatamente no Art.2º:

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, 

é atividade intencional da prática social, que deve im-

primir ao desenvolvimento individual um caráter so-

cial em sua relação com a natureza e com os outros 

seres humanos, visando potencializar essa atividade 

humana com a finalidade de torná-la plena de prática 

social e de ética ambiental.

Na evolução histórica pela qual a engenharia passa, mostra a 

necessidade de ter profissionais qualificados para exercer suas 

funções, nesse paralelo foi possível analisar a resolução da en-

genharia agronômica. 

Referente à definição do currículo, nessa área é possível destacar 

três elementos fundamentais para o entendimento da proposta 

apresentada no Parecer nº 1362/2001, o currículo ultrapassa as 

atividades convencionais (sala de aula), considerando atividades 

complementares (iniciação cientifica e tecnológica), programas 

ofertados na universidade (Treinamento da CAPES6, extensão 

universitária, eventos, atividades políticas, sociais e culturais), 

as atividades citadas, oportunizam melhorias para a formação 

profissional, pois direcionam-se a vários horizontes de conheci-

mento; explicita o processo participativo onde o aluno constrói 

e/ou consolida seu conhecimento diante da experiência me-

diante a orientação do professor; e a conceituação de programas 

de estudo que fundamentam a necessidade de facilitar a com-

preensão do conhecimento do aluno.

A exigência de se elaborar currículos integrados e con-

textualizados esbarra em concepções de conhecimen-

6Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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to, de educação, de aprendizagem, de ser humano, de 

liberdade, de justiça e de solidariedade. Nesse sentido, a 

educação ambiental inserida na formação continuada 

de professores emerge como uma necessidade, pois se 

não houver mudanças de idéias, posturas, valores, ati-

tudes, não há como inserir a dimensão ambiental em 

qualquer currículo de curso. (SOUZA, 2010, p.51)

Vale ressaltar que essa proposta rompe o paradigma da existên-

cia de grade curricular e abre novo horizonte na formação estru-

tural de cursos buscando práticas inovadoras.

Segundo D’Hainaut (1980, p.21, apud. 2003, p.16), que concebe o 

currículo como “um plano de ação pedagógica muito mais largo 

doque um programa de ensino (…) que compreende, em geral, 

não somente programaspara as diferentes matérias, mas tam-

bém uma definição das finalidades da educação pretendida”.

Ou seja, currículo na sua contextualização preocupa-se com 

vários elementos determinantes no processo educativo, como 

interação do aluno, conteúdo, metodologia, material didático, 

avaliação, agindo como ferramenta no processo de mediatizar e 

organizar os conteúdos e materiais aos contextos e práticas.

A preocupação com um currículo que contribua para 

responder ao interesse emancipatório - característico 

de uma educação voltada para a justiça social e para 

uma maior autonomia dos indivíduos e da própria es-

cola - tem levado ao entendimento do currículo como 

um projeto cultural que se realiza efetivamente, ou seja, 

que se constitui como uma práxis. (GRIGS, 2009, p.86)

A partir da questão curricular, pode-se afirmar que embora a 

CNE/CES 2001 direcione os cursos de engenharia no que se re-

fere ao componente curricular, cada curso de Engenharia deve 

possuir um projeto pedagógico que demonstre claramente como 

o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de 

seu egresso e o desenvolvimento das competências e habilida-

des esperadas. A ênfase deve ser dada à necessidade de se redu-

zir o tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e 

em grupo dos estudantes.
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Como não estava disponível o PPP do curso de agronomia, en-

contramos uma pequena apresentação do curso, a qual desta-

ca a relação do estudo agronômico com a questão agrícola, que 

globaliza o homem e a natureza buscando técnicas inovadoras 

para o cultivo, apresentando-se como proposta sustentável. Ten-

do, como pretensão formar profissionais comprometidos com a 

transformação social, com a construção de uma sociedade ver-

dadeiramente justa, igualitária, livre e solidária de forma econô-

mica e sustentável e, neste sentido, propor um novo modelo de 

agricultura no Brasil. 

Desse modo, ao construir as suas propostas pedagó-

gicas os cursos superiores devem partir do diagnós-

tico das suas realidades, promover o debate com os 

estudantes, técnico-administrativos, professores e a 

comunidade externa, combinando assim os seus ob-

jetivos e os propósitos a serem alcançados mediante 

um processo participativo, democrático e transparen-

te. (SOUZA, 2006, p.39)

No parecer homologado CNE/CES Nº: 306/2004, o curso de gra-

duação em Engenharia Agronômica ou Agronomia deve em seu 

conjunto buscar atender não só o perfil do formando, como tam-

bém, desenvolver competências e habilidades nos alunos e pro-

curar garantir a coexistência entre teoria e prática capacitando o 

profissional a adaptar-se às novas situações. Os conteúdos Cur-

riculares devem também revelar inter-relações com a realidade 

nacional e internacional, segundo perspectiva histórica e con-

textualizada relacionadas com os aspectos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, utilizando tecnologias inovadoras.

Análise dos dados

O curso de Engenharia Agronômica Bacharelado da UFS é ofere-

cido no período diurno com duração de 10 (dez) e, no máximo de 

16 (dezesseis) semestres letivos.  O curso tem o total de créditos de 

210 obrigatórios (sendo 20 práticos e 190 teóricos) totalizando uma 

carga horária de 3390 horas teóricas e 300 práticas e de 20 optati-

vos equivalente a 300 horas. Além disso, o aluno deverá realizar, no 
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mínimo, 12 créditos (180 horas) até o nono período de atividades 

complementares, para integralização dos créditos obrigatórios.

Primeiramente, foi feito uma pesquisa com o intuito de verificar 

a inserção da temática ambiental nas ementas das disciplinas 

obrigatórias e optativas da grade curricular do curso de enge-

nharia agronômica na UFS.A ementa é o documento que estão 

todos os assuntos que devem ser abordados pelos professores, 

ela é fornecida pelo CONEPE (Conselho do Ensino, da Pesquisa 

e da Extensão) e foi encontrada nas página eletrônica do SIGAA 

(Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica).

A partir da análise das ementas podemos verificar que das 56 

matérias obrigatórias ofertadas, 11 ou 19,6% inserem de alguma 

maneira tópicos relacionados ao meio ambiente. Das matérias 

optativas. Dentre as 67 matérias optativas, 09 ou 13,04% fazem 

referência à temática.

Gráfico 1: Análise das disciplinas obrigatórias e optativas 

Fonte: Dados da pesquisa.

Como pode ser observado no gráfico 1 os dados revelam uma 

deficiência na quantidade de disciplinas que inserem temas 

ambientais em suas ementas, Pois, de 123 disciplinas (obrigató-

rias e optativas) aproximadamente 16,3%, 20 disciplinas tratam 

das questões ambientais. Não atendendo às recomendações da 

PNEA, na qual a Educação Ambiental deve estar inserida em to-

dos os níveis e modalidades do ensino formal, como uma práti-

ca educativa integrada, contínua e permanente (BRASIL, 1999).
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Segundo, classificamos as matérias em categorias de acordo com 

o conteúdo das ementas referente às questões ambientais. São 

elas: I) Disciplinas que se referem à questão ambiental no título 

e no conteúdo de suas ementas; II) Disciplinas que se referem à 

questão ambiental de quatro a cinco tópicos; III) Disciplinas que 

trazem a questão ambiental de um a dois tópicos; IV) Disciplinas 

que não fazem  referência à questão ambiental.

Quadro 1: Caracterização estabelecida das disciplinas oferecidas pelo 

curso de Engenharia Agronômica 

TIPO DE 
DISCIPLINA

CATEGORIAS

I II III IV TOTAL

DISCIPLINA 
OBRIGATÓRIA

1 3 7 45 56

1,8% 5,4% 12,5% 80,3% 100%

DISCIPLINA 
OPTATIVA

6 0 3 58 67

8,9% 0% 4,5% 86,6% 100%

Fonte: Arquivo pessoal.

Apesar de cerca de 80,3% das matérias obrigatórias não fazerem 

menções as questões ambientais encontramos uma matéria que 

representa 1,8% das disciplinas que se referem as questões am-

bientais. A matéria Agroecologia, possui uma abordagem agrí-

cola que incorpora cuidados relativos ao ambiente e aos proble-

mas sociais, mantendo em primeiro plano a preocupação com a 

manutenção equilibrada e sustentável do sistema de produção. 

A Agroecologia recebe valiosas contribuições de diversas áreas 

do conhecimento, tais como Ecologia, Agronomia, Antropolo-

gia, Sociologia, Botânica e Entomologia (Altieri, 2002).

A Agroecologia instituída na PNAPO7- (Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica), decreto nº 7.794, destaca-se 

tais diretrizes no Art. 3º:

I - promoção da soberania e segurança alimentar e 

nutricional e do direito humano à alimentação ade-

7 Esta política auxilia programas e ações do ministério agrário brasileiro. 

Disponível em: <http://www.mda.gov.br/planapo/>
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quada e saudável, por meio da oferta de produtos or-

gânicos e de base agroecológica isentos de contami-

nantes que ponham em risco a saúde;

II - promoção do uso sustentável dos recursos natu-

rais, observadas as disposições que regulem as rela-

ções de trabalho e favoreçam o bem-estar de proprie-

tários e trabalhadores;

III - conservação dos ecossistemas naturais e recom-

posição dos ecossistemas modificados, por meio de 

sistemas de produção agrícola e de extrativismo flo-

restal baseados em recursos renováveis, com a adoção 

de métodos e práticas culturais, biológicas e mecâni-

cas, que reduzam resíduos poluentes e a dependência 

de insumos externos para a produção;

IV - promoção de sistemas justos e sustentáveis de 

produção, distribuição e consumo de alimentos, que 

aperfeiçoem as funções econômica, social e ambien-

tal da agricultura e do extrativismo florestal, e priori-

zem o apoio institucional aos beneficiários da Lei nº 

11.326, de 2006;

V - valorização da agrobiodiversidade e dos produ-

tos da sociobiodiversidade e estímulo às experiências 

locais de uso e conservação dos recursos genéticos 

vegetais e animais, especialmente àquelas que envol-

vam o manejo de raças e variedades locais, tradicio-

nais ou crioulas;

VI - ampliação da participação da juventude rural na 

produção orgânica e de base agroecológica; e

VII - contribuição na redução das desigualdades de 

gênero, por meio de ações e programas que promo-

vam a autonomia econômica das mulheres.

Também vale ressaltar que foram encontradas matérias com tó-

picos com temática ambiental como Gestão Ambiental, Ciências 

do Solo III: Manejo e Conservação do Solo e da Água, e outros 

para a formação de pessoas conscientes, críticas e preocupadas 

com o meio ambiente.
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Contudo, de forma geral as disciplinas eletivas e as optativas a 

categoria do tipo I representam aproximadamente 6,8%, a do 

tipo II - 0%, do tipo III- 4,5% e do tipo IV- 86,6 %

Gráfico 2: Quantidade de optativas por categoria

Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre as optativas destaca-se a matéria da categoria I Gestão 

Ambiental que possui a seguinte ementa: Análise ambiental no 

sistema agrícola, com ênfase na produtividade biológica, qua-

lidade da água, conservação e administração de ecossistemas 

naturais e artificiais. Conceitos de dinâmica populacional. Apro-

veitamento racional dos recursos agrícolas.

 Percebe-se que o curso de Engenharia Agronômica ainda tem um 

déficit na área ambiental. De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agronômica 

ou Agronomia Art.3, § 3º O curso deverá estabelecer ações pedagó-

gicas com base no desenvolvimento de condutas e de atitudes com 

responsabilidade técnica e social, tendo como princípios: a) o res-

peito à fauna e à flora; b) a conservação e recuperação da qualidade 

do solo, do ar e da água; c) o uso tecnológico racional, integrado e 

sustentável do ambiente; d) o emprego de raciocínio reflexivo, crí-

tico e criativo; e e) o atendimento às expectativas humanas e so-

ciais no exercício das atividades profissionais.
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 Portanto faz-se necessário destacar a relevância do professor de 

agronomia, que pode contribuir grandemente com esta mudan-

ça de consciência em seus alunos, trabalhando as várias disci-

plinas que são de sua responsabilidade uma forma diferenciada 

de ver o mundo, o ser humano, suas necessidades e sua relação 

com o meio ambiente, e mostrando que o homem e o ambiente 

podem voltar a viver em equilíbrio novamente como no princí-

pio (NUNES E SIMÕES, 2012)

Considerações finais

Este estudo pode nos proporcionar um panorama geral da or-

ganização curricular do curso de engenharia agronômica e sua 

estrutura, desde sua divisão por disciplinas até a constituição das 

ementas. Isso nos mostrou que teoricamente nos títulos das dis-

ciplinas, as questões ambientais estão sendo abordadas no curso 

como previsto na Lei nº 9795/99 e na Resolução do Curso de 

Agronomia CNE/2001.

Através da análise das ementas pode se observar que ainda são 

poucas as matérias que utilizam a temática ambiental, por isso 

não podemos afirmar que as questões ambientais estejam sen-

do inseridas realmente nas práticas diárias de ensino, embora a 

educação ambiental seja interdisciplinar.

Observou-se apenas que o curso de Engenharia Agronômica 

como destacamos, tem o total de 123 disciplinas da grade curri-

cular, só 20 disciplinas (11 obrigatórias e 09 optativas. Com isso, 

percebe-se que no curso de agronomia houve a inserção das 

questões ambientais de forma pouco significativa já que das 20 

disciplinas que tem temática ambiental 09 são optativas e os alu-

nos podem cursa-las ou não.

Diante desta questão, se faz necessário a implantação de um 

sistema de educação ambiental em que as disciplinas obrigató-

rias abordem mais as problemáticas ambientais para a forma-

ção de profissionais aptos a refletir e atuar de forma critica nas 

questões ambientais.
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Produção de animações como 
ferramenta para discutir a 

questão ambiental: 
uma vivência lusófona

Tatiana Ferreira dos Santos

Resumo: O presente escrito é fruto do minicurso desenvolvido 

no III Congresso Internacional de Educação Ambiental ocorrido 

na cidade de Murtosa em Portugal. O trabalho objetiva eviden-

ciar as produções desenvolvidas durante o minicurso e acentuar 

os debates incitados durante as atividades propostas, dentre elas, 

a produção de animações através da técnica stop motion, par-

tindo da construção de roteiros focados na valorização da cul-

tura local das regiões de origem dos participantes. O intuito da 

atividade perpassou o compartilhamento de saberes ambientais 

em busca da promoção de sociedades sustentáveis. Para tan-

to, a produção de animações foi de crucial importância como 

potencial ferramenta que possibilitou diálogos, experiências e 

compartilhamento de saberes necessários para discutir e refletir 

criticamente sobre as relações socioambientais e a questão am-

biental eminentes na sociedade atual.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Animação; Cultura local
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Abstract: This writing is the result of short course developed in 

the III International Environmental Education Congress held in 

the city of Murtosa in Portugal. The work aims at identifying the 

productions developed during the short course and accentua-

te incited debates during the proposed activities, among them, 

animation production through technical stop motion, starting 

from the construction of itineraries focused on the appreciation 

of the local culture of the regions of origin of the participants 

. The purpose of the activity pervaded sharing environmental 

knowledge in pursuit of promoting sustainable societies. There-

fore, the production of animation was of crucial importance as a 

potential tool which enabled dialogues, experiences and sharing 

knowledge necessary to discuss and reflect critically on the so-

cio-environmental relations and environmental eminent issue 

in today’s society.

Keywords: Environmental Education; animation; Local culture
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Considerações iniciais

A questão ambiental se tornou, com o passar dos anos, pauta 

de discussão em diversas áreas e segmentos da sociedade. Por 

se tratar de uma falha na relação homem-natureza, são criadas 

propostas e estratégias para o enfrentamento da questão am-

biental na busca de um equilíbrio que contemple o metabolismo 

complexo dessa relação. 

No entanto, por envolver uma complexidade, a questão ambien-

tal ainda se encontra em uma zona obscura de entendimento na 

medida em que o homem é colocado como centro do universo, 

ou até mesmo, causador de todos os males do planeta. 

A ausência de reflexões profundas nesse âmbito, nos leva a 

compreensões equivocadas e atitudes que podem distorcer a 

realidade levando-nos à construção de estratégias errôneas no 

enfrentamento da questão ambiental. Além disso, uma reflexão 

superficial da realidade pode desconsiderar as estruturas sociais 

complexas, o processo histórico, bem como, os aspectos econô-

micos, culturais, políticos, educacionais e ambientais que envol-

vem as relações socioambientais. (Leff, 2014)

É nessa perspectiva que se ampara o objetivo principal do mini-

curso intitulado: Valorização da Cultura Local através da animação: 

uma perspectiva da Educação Ambiental” proposto ao III Congres-

so Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades 

de língua portuguesa. Se, para refletir criticamente sobre a questão 

ambiental é necessária uma reflexão profunda, então, através deste 

escrito discutiremos a possibilidade, a partir da construção de ani-

mação, refletir criticamente, partindo do compartilhamento de sa-

beres e da cultura local evidenciados nas produções.

Para se chegar nesse entendimento, serão analisadas as avalia-

ções dos grupos trabalhados no minicurso e os roteiros produ-

zidos pelos participantes. O roteiro enfatizado faz parte de uma 

das etapas para construção de animações do minicurso. Além da 

análise das avaliações e roteiros, a avaliação da proposta do mi-

nicurso será evidenciada na intensão de elencar possibilidades 

para se chegar a reflexão crítica dos sujeitos.
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O “minicurso 2” do III Congresso Internacional 
de Educação Ambiental dos Países e 
Comunidades de língua portuguesa

Dentre os dias 07 e 12 de julho do ano de 2015, na escola Bási-

ca Integrada da Torreira, localizada na Vila Torreira em Murtosa, 

ocorreu o III Congresso Internacional de Educação Ambiental 

dos Países e Comunidades de língua portuguesa. Na programa-

ção do pré-congresso1, encontrava-se as dinamizações de ati-

vidades (minicursos e oficinas), diversas atividades de campo, 

mesas redondas e comunicações orais. 

A proposta para desenvolvimento do minicurso no congresso 

foi pautada na intensão de se trabalhar a questão ambiental a 

partir de experiências locais onde se evidenciaria saberes das di-

versas comunidades de origem dos participantes no intuito de 

compartilhamento de ideias sustentáveis e reflexões críticas da 

realidade socioambiental.

O objetivo do minicurso consistiu em estimular a sensibilidade 

dos sujeitos, proporcionando um espaço de construção colabora-

tiva de ideias que perpassam pela valorização da cultura como um 

dos vieses para se trabalhar a Educação Ambiental - EA, partindo 

do pressuposto de trabalhar o pertencimento, coletividade, res-

peito, colaboração, dentre outros valores essenciais para a EA.  O 

método utilizado para a construção das animações foi o Stop Mo-

tion.  O Stop Motion consiste na junção de sequências fotográficas 

que dão movimentação a um objeto ou cenário. As fases de cons-

trução da animação transcorrem pela formulação de um enredo, 

com enfoque para a cultura local no viés da educação ambiental, 

montagem e construção do cenário onde acontecerá a história, 

tiragem das sequências fotográficas e a finalização da animação 

1 A organização do congresso definiu como uma das atividades que envolviam 

o pré-congresso: visitas a campo, minicursos e programações culturais; a 

título de receber os participantes recém-chegados. Além das atividades do pré-

congresso, houveram também atividades do pós-congresso que envolviam 

visitas guiadas, bem como demais programações culturais.
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com a utilização de um programa de editor de vídeo.  No tocante 

à proposta de finalização dos vídeos, foi utilizado o software Win-

dows Movie maker, uma ferramenta que permite a edição de ví-

deos curtos disponível no sistema operacional do Windows. 

Os materiais utilizados durante o minicurso foram: câmera foto-

gráfica, notebook /computadores com internet, massa de mode-

lar, giz de cera, cola, papel, folhagens, galhos, ou qualquer outro 

material natural existente. O tempo de duração do minicurso foi 

de 120 minutos e o público foi de 7 participantes.  

O minicurso foi dividido em duas partes, a primeira consiste na 

apresentação inicial com acolhimento, abordagens conceituais 

e tiragem das fotografias, a segunda parte os participantes se 

concentraram na edição, finalização dos vídeos, exibição e apre-

sentação dos curtas-metragens.

A proposta desenvolvida como plano de trabalho para o mini-

curso ficou organizado da seguinte forma:

Quadro 1: Plano de trabalho do minicurso

Dinamização Tempo de duração:

Apresentação da proposta 10 min

Separação em Grupos de Trabalho -

Criação de roteiros 10 min
Construção do Cenário e modelagem dos 
personagens 20 min

Tiragem das fotografias 30min
Edição dos vídeos no Software Windonws 
Movie Maker 30 min

Socialização dos GTs 5 min para cada GT: 
15 min

Discussão, reflexão e finalização -

Fonte: desenvolvida pelo autor.

As questões que norteavam a proposta do minicurso perpassa-

vam por: Como estimular a valorização da cultura local numa 

perspectiva da Educação Ambiental crítica produzindo anima-

ções audiovisuais com a intenção de sensibilizar os sujeitos para 

a questão ambiental? Em que medida, os sujeitos poderão incor-

porar a cultura local através da produção de animações como 

um ponto de partida para a promoção da Educação Ambiental 
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crítica? Quais as possibilidades de trabalhar a partir da reflexão 

crítica dos sujeitos sobre a Educação Ambiental por meio da pro-

dução de animações audiovisuais?

Partindo dessa proposta, os participantes foram convidados a 

formarem os GTs e iniciarem as produções das animações. 

Mãos na massa: etapas para construção de 
animações

A apresentação inicial pôde proporcionar a explicação da pro-

posta de trabalho, juntamente com a explanação do uso da téc-

nica stop motion para produção de animações. Inspirado na 

proposta de Bossler (2010), a dinâmica da construção das anima-

ções perpassou por etapas seguindo a linha sugerida pelo autor. 

Para a utilização da técnica nas oficinas, com alunos do mini-

curso, foi necessário o cumprimento de etapas substanciais para 

a produção de animações. Apesar da flexibilidade e da diversi-

dade de meios na execução da técnica, escolhemos o método 

de Bossler (2010) para melhor adequar à realidade das turmas de 

pedagogia. Nele, a autora expõe apenas quatro etapas para se al-

cançar a produção de uma animação simples.

O primeiro passo é a escolha da história. Vale ressaltar que é im-

prescindível iniciar com histórias breves e diretas, pois para de-

senvolver uma pequena animação, com duração de segundos, 

são necessárias, no mínimo, 60 fotos. Essa etapa se constitui em 

processo criativo da história, que culmina com o roteiro. No caso 

da oficina, foi introduzida a reflexão sobre as questões socioam-

bientais vivenciadas pelos alunos na disciplina.

O segundo passo se destina à construção dos cenários e à mo-

delagem das personagens. No que diz respeito às personagens, 

é importante atentar se os bonecos ou objetos que farão parte 

do cenário possuem, ao mesmo tempo, resistência e flexibilida-

de, para facilitar as alterações dos movimentos. Durante a mon-

tagem do cenário, são feitas as fotografias sequenciadas. Nesta 

etapa, Bossler (2010) frisa a importância da máquina fotográfica 
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em permanecer em um local fixo, para que somente o objeto ou 

cenário ganhe movimento. Se possível, é interessante que a má-

quina seja fixada em um tripé adequado ou um suporte que a fixe 

em um ponto só, para evitar que a câmera se movimente. Caso 

contrário, a produção não causará a ilusão de ótica, deixando a 

animação sem o efeito almejado.

Imagem 1: Composição da etapa 2.

Fonte: arquivo pessoal.

No terceiro passo, Bossler (2010) destaca a tiragem de fotos, que 

incide em fotografar a imagem, modificar o personagem manual-

mente e fotografar novamente. A autora assegura que, nesta etapa 

do procedimento, o personagem pode andar, bater palmas, dançar 

ou o que se puder idealizar. Contudo, a autora ressalta a necessida-

de de se preocupar com a formação de sombras, sendo necessária 

a verificação das fotos para averiguação de possíveis erros.
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Imagem 2: Sequência de fotos produzidas por alunos do curso de pe-

dagogia da Universidade Federal de Sergipe.

Fonte: Arquivo pessoal.

No quarto e último passo, Bossler (2010) enfatiza sobre a neces-

sidade de transferir as fotos registradas para o computador e, a 

partir daí, deve-se construir o filme utilizando programas de edi-

ção de vídeo, a exemplo do movie maker2.  

Imagem 3: Edição de vídeo

Fonte: Imagens do software windows movie maker

2 De acordo com a Microsoft (2013), o movie maker é um software de edição de 

vídeo e áudio que permite adicionar fotos e cenas da câmera ou computador 

para o software rapidamente. 
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O software windows movie maker é uma ferramenta que edita 

vídeos, corta, separa e seleciona cenas, adiciona áudio, vinhetas 

e legendas. As possibilidades do programa são inúmeras, além 

de simples apresentações de slides com fotos, o programa pos-

sibilita uma interface que disponibiliza o acesso fácil ao usuário.

Caso o computador não disponha do programa, é possível en-

contrá-lo facilmente para download na internet em diversos 

formatos. Sua simplicidade não se resume apenas em seu fun-

cionamento. O programa é de fácil instalação e proporciona ao 

usuário a possibilidade de acesso à página de suporte, caso surja 

alguma dúvida sobre a utilização do programa, ou até mesmo 

fóruns de compartilhamento de informações de como utilizá-lo.

Que bom, que pena, que tal: reflexões sobre a 
prática

A proposta para o minicurso, como explicitado anteriormente, 

perpassou como eixo principal a discussão sobre a questão am-

biental e as relações socioambientais de forma crítica, por meio 

da construção de animações que valorizassem a cultura e valo-

res das regiões de origem dos participantes.

Dentre as regiões de origem dos participantes, estavam: brasilei-

ros vindos de Porto Alegre, Rondônia e Rio de Janeiro; os por-

tugueses estavam representados por dois participantes de Porto; 

completando com um participante de uma comunidade africa-

na denominada São Vicente.

A dinâmica de organização dos grupos foi decidida democra-

ticamente no momento do minicurso. Em consenso, os parti-

cipantes decidiram formar dois grupos de trabalho. O primeiro 

grupo propôs trabalhar uma prática muito corriqueira na região 

de Rondônia: o desmatamento para a construção de casas e ins-

talações de fábricas. Já o segundo grupo, propôs trabalhar um 

problema ainda existente em algumas regiões portuguesas e 

brasileiras, o saneamento básico. 

A escolha do roteiro foi um processo demorado, já que em con-

senso, os participantes foram expondo algumas problemáticas 
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existentes em suas regiões de origem e como a comunidade tra-

balhava para solução e enfrentamento dos conflitos e questões. 

Como apresentado no capítulo anterior, o tempo para constru-

ção das animações demandava um período muito curto. No en-

tanto, além da construção do roteiro, foi perceptível um leve de-

bate sobre a questão ambiental recorrente nas regiões citadas, 

deixando a primeira etapa para construção de animações muito 

mais enriquecedora. 

Nessa linha de pensamento, Loureiro (2007) compreende que para 

entender a questão ambiental e as relações socioambientais é ne-

cessário envolver também o contexto dos conflitos existentes em 

uma realidade complexa que abarque uma totalidade concreta:

O que contribui sobremaneira para o entendimento 

de que as relações com a “natureza”, enquanto identi-

dade e pertencimento à totalidade complexa da vida, 

e as relações de apropriação dos “recursos naturais”, 

enquanto utilização econômica, são históricas e rela-

tivas às relações sociais e modos de produção (forma-

ções sociais) e não condições atemporais. (LOREIRO, 

2007, p.18)

Justifica-se assim, o momento de compartilhamento de histó-

rias e contextos dos participantes, na tentativa de compreender 

um contexto que envolve a questão ambiental em suas regiões 

de origem. Esse momento da produção foi crucial na medida em 

que possibilitou a aproximação com a problemática e o diálogo 

de experiências em distintas culturas e realidades.

Na etapa seguinte, a tiragem das fotografias, os grupos de traba-

lho já estavam bastante atrasados em relação ao tempo propos-

to. Enquanto mediadora, preferi não interferir na etapa anterior 

por acreditar que o momento de compartilhamento de histórias 

e discussão de questões estava enriquecedor. No entanto, por 

conta do atraso, o momento da montagem do cenário e tiragem 

das fotografias foi bastante afetado no que se refere ao tempo.

Os grupos se empolgaram, discutiam experiências e histórias, 

em meio a produção dos personagens, os quais era possível per-

ceber uma aproximação entre as vivências trazidas por eles e as 
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animações em construção. No entanto, só tínhamos 120 minu-

tos, já comprometidos pela etapa da elaboração dos roteiros.

Segundo Leff (2004) o saber ambiental advindo da construção da 

realidade, se torna ponto chave para constituição de uma racio-

nalidade ambiental que ultrapassa as matrizes epistemológicas e 

paradigmáticas existentes na sociedade atual. 

É partindo do saber ambiental, que é possível a construção de 

uma nova racionalidade que permita a criação de estratégias que 

contemplem alcançar uma sociedade sustentável, distinta da so-

ciedade hegemônica. (LEFF,2004).

O saber ambiental propõe a questão da diversidade 

cultural no conhecimento da realidade, mas também 

o problema da apropriação de conhecimentos e sa-

beres dentro de diferentes racionalidades culturais e 

identidades étnicas. O saber ambiental não só gera 

um conhecimento cientifico mais complexo e objeti-

vo; também produz novas significações sociais, novas 

formas de subjetividade e posicionamentos políticos 

frente ao mundo. [...]. Nesse sentido, o saber ambien-

tal emerge como um processo de revalorização das 

identidades culturais, das práticas tradicionais e dos 

processos produtivos das populações urbanas, cam-

ponesas e indígenas. (LEFF,2004, p. 61 e 62)

Seguindo a linha de pensamento de Leff (2004), a intensão de 

todo o conjunto e das etapas propostas aos participantes através 

do minicurso, perpassava pela valorização da identidade, bem 

como, de saberes locais que faziam a diferença em suas regiões 

de origem.

Que pena que não tivemos mais tempo para ampliar os debates 

em cada etapa e proporcionar maiores compartilhamento de ex-

periências socioambientais trazidas pelos participantes.

Após a construção dos cenários e tiragem das fotografias o tem-

po era bastante curto. Ainda era necessário utilizar o computa-

dor para editar as fotos e transforma-las em vídeos no software 

windows movie maker. Não havia mais tempo para a execução 

desta etapa, faltavam apenas vinte minutos para finalização do 
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minicurso e esta etapa ainda precisava de explicações para o uso 

do programa.

Que pena que os grupos de trabalho não conseguiram finalizar 

suas produções no programa e assim exibi-las e apresenta-las 

para os demais participantes. O tempo foi curto e a proposta gi-

gantesca. Que tal para as próximas experiências o tempo seja 

maior e a proposta esperada seja finalizada como pretendida? 

Afinal, só para discutir saberes ambientais e identidade local da-

ria um único minicurso.

Ao término da tiragem das fotografias, pedi licença aos parti-

cipantes e apresentei o software windows movie maker e suas 

possibilidades para a finalização das animações. Pedi desculpas 

aos participantes pela não conclusão da proposta e agradeci o 

envolvimento de todos na atividade.

Imagem 4: grupo de trabalho

Fonte: Arquivo pessoal
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Imagem 5: Apresentação inicial

Fonte: Arquivo pessoal

Como forma de avaliação do minicurso, pedi a cada grupo para 

apresentar suas avaliações da atividade e o que pretendiam com 

as animações. O primeiro grupo de trabalho destacou a constru-

ção e colaboração de conhecimentos em conjunto e as possibi-

lidades que uma simples ferramenta pode proporcionar aos en-

volvidos. Apesar da não conclusão, o grupo alegou ter entendido 

a lógica da atividade e as possibilidades que a ferramenta pode 

abarcar na discussão dos mais variados temas. A proposta de 

trabalho deste grupo perpassou pela ocupação desordenada de 

áreas protegidas, como encostas e barrancos, no entanto, com 

as discussões em grupo, o que parecia ser um problema apenas 

ambiental, se tornava também um problema social. 

O segundo grupo de trabalho destacou a importância de se dis-

cutir a questão ambiental dentro do contexto das relações so-

cioambientais e alegaram surpresos por já conhecerem a técni-

ca, mas ainda não conhecerem as possibilidades de se trabalhar 

discussões de temas dentro dela. A proposta de trabalho deste 

grupo perpassou pela vivência de comunidades que ainda não 

tinham saneamento básico e sofriam com as inundações. O gru-

po também chegou a conclusão que apesar da população ainda 
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não dispor de saneamento, os Estados, juntamente com as co-

munidades, careciam de diálogos que permitissem o acesso às 

redes de esgoto melhorando as condições de saúde e de vida das 

populações atingidas.

Ambos os grupos avaliaram que o tempo foi curto e que a pro-

posta demandaria muito mais tempo do que foi disponibilizado.

Apesar da não conclusão da proposta, que bom que todos os par-

ticipantes se envolveram na atividade e puderam conhecer um 

pouco mais da realidade de outras pessoas. Apesar do intensão 

do minicurso também ter sido a de compartilhar ideias susten-

táveis, entendemos que o tempo foi muito curto para se chegar 

nesse ápice. No entanto, ficou a recordação de várias experiên-

cias dignas de se registrar neste artigo. 

Considerações finais

As possibilidades de uma animação são infinitas, ainda mais 

quando esta é construída em grupo, de forma colaborativa e uti-

lizando uma técnica simples como o stop motion.  Esta expe-

riência lusófona proporcionou não só a mim, enquanto media-

dora, o aprendizado único construído durante o congresso, bem 

como, ao poder ouvir de cada participante suas histórias e expe-

riências, ao visualizar as representações em forma de massinha 

de modelar das suas realidades, ao poder ouvir suas críticas e 

sugestões para melhoria da proposta do minicurso.  

Enfim, o objetivo foi alcançado, apesar das reformulações ime-

diatas e da reorganização da proposta no momento da atividade. 

Fica o registro e reflexões sobre a prática de mais um minicurso 

utilizando o stop motion na construção de animações como fer-

ramenta capaz de fomentar a reflexão crítica perante as contra-

dições inerentes ao modelo de sociedade vigente.
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A dimensão ambiental no 
contexto da educação  

de jovens e adultos: 
o que pensam os docentes?

Viviane Almeida Rezende

Resumo: Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa1 que 

teve como objetivo compreender as concepções sobre a dimen-

são ambiental que orientam as práticas de docentes que atuam 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública de 

Sergipe. A pesquisa, de natureza qualitativa, teve como princi-

pal instrumento de coleta de dados uma entrevista semiestrutu-

rada. A partir das análises feitas, pode-se identificar que, apesar 

de os docentes reconhecerem e buscarem inserir a dimensão 

ambiental na EJA, este processo perpassa, ainda, pela supera-

ção de diversas questões de ordem política, institucional, ideo-

lógica e epistemológica, incluindo não somente uma formação 

socioambiental adequada para os professores e professoras, mas 

também a necessidade de se repensar a EJA, buscando ressigni-

ficá-la a partir das especificidades dos seus sujeitos. 

Palavras-chave: Dimensão ambiental na educação, práticas pe-

dagógicas, concepções de docentes.

1 Dissertação de mestrado intitulada “A dimensão ambiental nas concepções 

professores do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. 

Severino Uchôa, defendida em março de 2011 no Programa de Pós-graduação 

em Educação (NPGED) da Universidade Federal de Sergipe.
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Abstract: This article presents a part of a research aimed to un-

derstand the concepts of environmental considerations that guide 

the practices of teachers who work in the Youth and Adult Educa-

tion (YAE) of a public school in Sergipe. The research, qualitative, 

had as its main data collection instruments a semi-structured in-

terview. From the analysis made, it can identify that although tea-

chers recognize and seek to enter the environmental dimension 

in adult education, this process permeates also by overcoming 

various issues of political, institutional, ideological and epistemo-

logical, including not only adequate environmental training for 

teachers and teachers, but also the need to rethink the EJA, offe-

ring new significance seeking it from the specifics of their subject.

Keywords: Environmental dimension in education, teaching 

methods, teaching concepts.
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Considerações iniciais

A dimensão ambiental é um conjunto integrado de perspectivas 

que objetivam abrir espaços para a construção de conhecimen-

tos e para a articulação de saberes, possibilitando a formação de 

indivíduos críticos e capazes de agir no processo de transfor-

mação da sua realidade. Sendo assim, educar ambientalmente 

os indivíduos requer o envolvimento de um conjunto de atores 

sociais e de formas de organização que contemplem ações alter-

nativas ao modelo hegemônico de desenvolvimento, com ênfa-

se na sustentabilidade socioambiental. 

Apesar das tentativas de incorporar a dimensão ambiental nos 

currículos escolares, tal como orientado nas políticas públicas 

ambientais e educacionais, constata-se que ainda são poucas as 

pesquisas e as intervenções voltadas para a Educação de Jovens 

e Adultos. Ireland (2007) assevera que a dimensão ambiental na 

EJA é de grande relevância na medida em que busca estabelecer 

um diálogo entre os saberes e as experiências que os jovens e 

adultos já acumularam trazendo-as para o debate, não em ter-

mos abstratos, mas de forma a articular teoria e prática, possibi-

litando a construção de pontes entre escola e comunidade, entre 

escola e realidade ambiental local e entre escola e vida. Nesse 

sentido, a Educação Ambiental se apresenta como uma possi-

bilidade para que os jovens e adultos compreendam as suas re-

lações em sociedade, reflitam o seu potencial de transformação 

enquanto sujeitos históricos e ambientalmente conscientes do 

seu papel nas mudanças socioambientais.

Para inserir a dimensão ambiental no contexto educativo da EJA é 

imprescindível refletir sobre o papel dos docentes nesse processo, 

pois eles representam os principais agentes da inclusão dessa prá-

tica na escola. No contexto das pesquisas educacionais no Brasil, 

pode-se identificar alguns trabalhos que relacionam concepções 

ou representações socais de professores e professoras com as 

práticas de Educação Ambiental (REIGOTA, 2004; TOZONI-REIS, 

2008). No entanto, essas pesquisas tem dado prioridade às dis-

cussões em torno das concepções de professores que atuam no 
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ensino regular da Educação Básica – principalmente no Ensino 

Fundamental – ou que atuam em instituições de nível superior.

Pesquisando as produções de teses e de dissertações na área de 

Educação, constata-se a existência de poucos trabalhos volta-

dos para a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adul-

tos, sendo que, em sua maioria, o enfoque tem sido os contextos 

não-escolares. No ensino formal, a dissertação de mestrado2 tra-

ta da relação entre Educação Ambiental e a Educação de Jovens 

e Adultos na escola, tomando como base as práticas pedagógi-

cas dos professores.

Analisando o contexto da produção científica em Sergipe, mais 

precisamente das pesquisas desenvolvidas nos cursos de mes-

trado e doutorado em Educação, não foram encontrados estu-

dos que estivessem voltados para a discussão da dimensão am-

biental na Educação de Jovens e Adultos.

Alguns autores (SORRENTINO et al., 2009; IRELAND, 2007) 

vem fazendo discussões em torno da relevância da dimensão 

ambiental na EJA. Sorrentino et al. (2009) no artigo “Educação 

Ambiental de Jovens e Adultos – EAJA: A Educação de Jovens 

e Adultos à Luz do Tratado de Educação Ambiental para Socie-

dades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, fazem uma bre-

ve análise de documentos recentes para exemplificar a demanda 

existente por EA na educação de pessoas jovens e adultas e a sua 

ainda pequena repercussão na área. O texto objetivou apresentar 

argumentos sobre a urgente necessidade de se incluir decidida-

mente a Educação Ambiental na formação dos jovens e adultos, 

apresentando a relevância e a necessidade de convergência en-

tre as ações, políticas, programas e projetos de Educação Am-

biental e de EJA.

2 Trata-se da dissertação de mestrado “A relação entre a Educação de Jovens 

e Adultos e a Educação Ambiental”, de autoria de Rones de Deus Paranhos, 

defendida em 2009, no Programa de Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática da Universidade Federal de Goiás.
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A partir desse contexto, este artigo traz um recorte de uma pes-

quisa de mestrado3 que buscou compreender, a partir de uma 

entrevista semiestruturada, as concepções sobre dimensão am-

biental que orientam as práticas de professores e professoras4 em 

turmas do Ensino Médio do Centro de Referência de Educação 

de Jovens e Adultos Prof. Severino Uchôa, uma escola da rede 

estadual de Sergipe, localizada na cidade de Aracaju. A partir da 

problemática central da pesquisa, questionou-se: O que os pro-

fessores e as professoras pensam sobre a dimensão ambiental na 

Educação de Jovens e Adultos? Quais concepções orientam as 

práticas pedagógicas em Educação Ambiental desses docentes?  

Esta pesquisa parte do pressuposto de que conhecer o que pen-

sam os professores e professoras sobre a EA e sua inserção no 

contexto escolar tem sido uma estratégia fundamental para 

refletir e direcionar ações e propostas de políticas que visem a 

formação de docentes e que promovam as condições de imple-

mentação da dimensão ambiental nos currículos e nas práticas 

das instituições de ensino.

As reflexões feitas ao longo deste trabalho possibilitaram o le-

vantamento de questões fundamentais sobre a inserção social 

dos alunos da Educação de Jovens e Adultos através do trabalho 

com a dimensão ambiental neste contexto educativo, apontan-

do para a necessidade de implantação de políticas públicas, pro-

gramas e práticas pedagógicas que priorizem a Educação Am-

biental na escola, fortalecendo a ação dos professores, visando 

3 Dissertação intitulada “A dimensão ambiental nas concepções dos professores 

do Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos Prof. Severino 

Uchôa”, defendida por REZENDE (2011), no Núcleo de Pós-graduação em 

Educação (NPGED) da Universidade Federal de Sergipe.

4 A amostra da pesquisa foi composta de oito professores selecionados a 

partir de questionários respondidos por 19 docentes do Ensino Médio. Foram 

selecionados para as entrevistas os professores que afirmaram (nos questionários) 

que desenvolviam práticas de Educação Ambiental na EJA. A escolha pelo 

Ensino Médio justifica-se pelo fato de que este segmento representava o maior 

quantitativo de turmas da escola que constituiu o campo da pesquisa. 
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o incentivo e a instrumentalização para a sua formação crítica, 

entendendo que esse processo de formação necessita ter como 

princípio fundamental a articulação entre conhecimento, inten-

cionalidade e transformação social.

Caracterização dos professores entrevistados

Ao relatarem sobre a Educação de Jovens e Adultos, os docentes 

informaram em seus depoimentos um pouco sobre a sua forma-

ção e seu tempo de trabalho na EJA. Dessa forma, os professores 

foram identificados conforme o quadro a seguir.

Quadro 1: Tempo de ensino na EJA e disciplinas lecionadas

Professor (P) Tempo de ensino na 
EJA

Disciplina que 
leciona

Professor 1 (P1) 5 anos História 

Professor 2 (P2) 8 anos Português 

Professor 3 (P3) 16 anos Biologia 

Professor 4 (P4) 10 anos Geografia 

Professor 5 (P5) 2 anos História 

Professor 6 (P6) 22 anos Geografia/Sociologia

Professor 7 (P7) 22 anos Geografia

Professor 8 (P8) 7 anos Português

Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os professores entrevistados têm nível superior compa-

tível com a disciplina que lecionam. Desses docentes, seis reve-

laram possuir pós-graduação, sendo que dois concluíram curso 

de mestrado, um está com mestrado em andamento e dois pos-

suem curso de especialização. Com relação ao tempo de atuação 

dos professores na Educação de Jovens e Adultos, constatou-se 

que esse tempo varia de 2 a 22 anos, conforme o quadro mos-

trado anteriormente. No que se refere ao turno de trabalho, qua-

tro dos docentes entrevistados lecionam no turno matutino, um 

atua no vespertino, um trabalha no turno noturno e um divide a 

sua carga horária lecionando pela manhã e à noite.
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Concepções sobre a dimensão ambiental na 
Educação de Jovens e Adultos

Para compreender as concepções que os professores possuem 

acerca da abordagem das questões ambientais na escola e das 

práticas de Educação Ambiental, procurou-se saber como os 

docentes foram ou estão sendo formados para esta perspecti-

va, qual a importância atribuída por eles à dimensão ambiental 

na EJA e como percebem as suas práticas em EA nas turmas da 

Educação de Jovens e Adultos. As respostas obtidas foram orga-

nizadas em 4 subcategorias, conforme o Quadro 2.

Quadro 2: Subcategorias de análise com relação às concepções sobre 

a dimensão  ambiental na EJA

Categoria: 
Concepções sobre a 
dimensão ambiental 
na Educação de 
Jovens e Adultos

Subcategorias

Formação dos professores e contribuições para 
a prática pedagógica

Importância da dimensão ambiental na 
Educação de Jovens e Adultos

Concepções das práticas de Educação 
Ambiental

Dificuldades e desafios do trabalho com a 
dimensão ambiental na Educação de Jovens e 
Adultos

Fonte: Dados da pesquisa.

Formação dos professores e contribuições para a 
prática pedagógica

A análise e a interpretação das concepções acerca da dimensão 

ambiental na EJA iniciam-se com a discussão sobre a presença 

ou não da temática ambiental no processo de formação dos pro-

fessores que atuam no Ensino Médio do Centro de Referência de 

Educação de Jovens e Adultos Prof. Severino Uchôa.
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Quadro 3: Formação inicial e formação continuada dos professores

Professor Formação Inicial Formação 
Continuada

P1 – História Não Não

P2 – Letras Não Sim 

P3 – Biologia Sim Sim

P4 – Geografia Sim Sim

P5 – História Não Sim

P6 – Geografia Sim Sim

P7 – Geografia Não Não

P8 – Letras Não Sim

Fonte: Dados da pesquisa.

O quadro 3 mostra que a maioria (P1, P2, P5, P7 e P8) dos profes-

sores entrevistados não teve formação inicial que possibilitasse 

a esses profissionais um contato com a discussão das questões 

ambientais, diferindo de P3 (Biologia), P4 e P6 (Geografia) que ti-

veram esta oportunidade no curso de graduação. Esses últimos 

professores alegaram que as disciplinas do currículo favoreceram 

a discussão de questões relativas ao meio ambiente, no entanto, 

inexiste na grade dos cursos uma disciplina específica que discuta 

a relação meio ambiente e educação. Talvez essa seja a justificati-

va para que P7 – com formação em Geografia – afirmasse não ter 

tido formação inicial voltada para a discussão ambiental.

No que se refere à formação continuada, quatro professores (P2, 

P3, P4 e P6) afirmaram ter feito cursos de pós-graduação na área 

ambiental, sendo que P6 concluiu uma Especialização em Edu-

cação Ambiental. Dois professores (P1 e P7) disseram nunca te-

rem feito formação continuada sobre a temática ambiental. O 

professor 5 disse ter frequentado um curso de aperfeiçoamento. 

Os professores não revelaram ter participado de atividades de 

formação continuada que fossem proporcionadas pela Secreta-

ria de Estado da Educação. O professor 8, apesar de não ter feito 

curso de pós-graduação e aperfeiçoamento na área, afirmou ter 

participado de congressos e seminários que discutiram a temá-

tica ambiental na Universidade Federal de Sergipe.
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Esse panorama de formação dos professores que atuam na EJA 

elucida a fragilidade do preparo docente para o trabalho com 

a Educação Ambiental, a começar pelos cursos de licenciatu-

ra. Sobre este aspecto P5 expõe a necessidade de se repensar 

a formação na universidade. Nas palavras desse professor, “É 

impossível hoje você formar um educador que não pense na 

questão ambiental. É impossível” (P5).

A ausência ou insuficiência de formação de professores para o 

trabalho com a Educação Ambiental, revelada nos depoimentos, 

diverge do que está assegurado na legislação e nas políticas vi-

gentes, a exemplo da Política Nacional de Educação Ambiental 

e da Política Estadual de Educação Ambiental5. O que se observa 

no discurso dos professores é a não efetivação das propostas de 

formação previstas em lei. Os órgãos públicos, universidades e 

secretarias de educação não têm oferecido significativamente 

esta oportunidade, o que reforça a fragilidade ou a inexistência 

das práticas de EA nas escolas.

Para Araújo (2004), a universidade precisa proporcionar a prepa-

ração de professores para agir sob a égide da Educação Ambien-

tal, em cursos regulares e multidisciplinares, criando um espaço 

que discuta o campo e a finalidade da EA. Segundo a autora, para 

que a dimensão ambiental faça parte dos currículos dos cursos 

de graduação e, consequentemente, da Educação Básica,

o processo de formação profissional deve possibilitar 

aos professores a elaboração de saber pedagógico, a 

partir da interação entre o conhecimento específico 

disciplinar, o pedagógico e o saber ambiental, que 

problematizam o conhecimento fragmentado em 

5 A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795/1999) assegura em seu 

artigo 11 que “a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação 

de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas” (BRASIL, 1999). 

Já a Política Estadual de Educação do Estado de Sergipe (Lei 6882/2010) prevê 

em seu artigo 10, inciso I: promover formação estratégica inicial e continuada 

de professores e técnicos em Educação Ambiental, de forma presencial e à 

distância, com enfoque multi, inter e transdisciplinar. (SERGIPE, 2010)
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disciplinas e a administração setorial do desenvolvi-

mento, para construir um campo de conhecimentos 

teóricos e práticos orientado para a rearticulação das 

relações sociedade/natureza. (ARAÚJO, 2004, p. 74).

Nesta perspectiva, a formação de professores tem muito a con-

tribuir com a construção de conhecimentos teóricos e metodo-

lógicos que mobilizarão reflexões e ações com vistas à supera-

ção da crise socioambiental. No entanto, apesar da urgência e 

significância da Educação Ambiental nos sistemas de ensino, 

constata-se que ainda existe um hiato entre o processo de for-

mação e a prática dos docentes em Educação Ambiental.

Mesmo com a formação inexistente ou insuficiente oferecida 

nas universidades e pelos órgãos públicos da educação, os en-

trevistados revelaram que, na tentativa de preencher a lacuna da 

formação, buscam outros mecanismos para estarem se atuali-

zando. Alguns professores (P2, P3, P6) procuraram fazer cursos 

de especialização utilizando recursos próprios ou tem buscado 

informações através dos meios de comunicação (P1 e P7) – re-

vistas, livros, programas de TV – ou em eventos acadêmicos (P8).

Os professores entrevistados foram questionados sobre as con-

tribuições da formação recebida por eles na prática pedagó-

gica. Todos os docentes afirmaram que houve contribuições 

positivas. Alguns professores (P1, P2, P3, P4) colocaram que a 

formação inicial e continuada ajudaram a fornecer conheci-

mentos que puderam ser passados e discutidos com os alunos. 

Na visão de P5, o curso de formação continuada proporcionou 

uma sensibilização para a questão ambiental e suas relações 

com a disciplina de ensino. Na percepção de P6, o curso de 

pós-graduação em Educação Ambiental contribuiu com a prá-

tica pedagógica no sentido de aprender a lidar com a questão 

ambiental, inserindo o aluno no contexto. Para esse professor, 

não basta discutir as questões ambientais, mas é preciso inserir 

o aluno nesta perspectiva. O professor 8 afirma que as leituras e 

a participação em eventos acadêmicos contribuíram na medi-

da em que forneceram subsídios teóricos que fundamentam a 

sua prática pedagógica.
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Através dos depoimentos dos professores foi possível identificar 

que a contribuição da formação recebida por eles ficou centrada 

no plano da sensibilização e da transmissão de conhecimentos, 

o que implica em uma necessidade de criação de espaços e es-

tratégias de formação para que os docentes construam as bases 

teóricas que subsidiarão as práticas pedagógicas em EA que po-

derão contribuir significativamente com as mudanças socioam-

bientais. Nesse sentido, a questão da formação de professores 

para tratar da Educação Ambiental nos currículos escolares co-

loca para a universidade e os órgãos gestores da educação um 

urgente desafio: o de (re) pensar os cursos de formação de pro-

fessores que contemplem a dimensão ambiental.

Importância da dimensão ambiental na Educação 
de Jovens e Adultos

Foi solicitado que os professores colocassem a importância que 

a dimensão ambiental tem na Educação de Jovens e Adultos, le-

vando em consideração as especificidades dos sujeitos que a fre-

quentam. Todos os docentes disseram que a Educação Ambien-

tal é importante nas turmas da EJA, apresentando justificativas 

para essa importância, como pode ser visto no quadro a seguir. 

Quadro 4: Importância da dimensão ambiental na EJA

Professores Importância Justificativas

P1 Sim
Conscientizar para a preservação 
do espaço físico do homem e dos 
recursos naturais.

P2 Sim
Conscientizar para a formação 
de multiplicadores de 
comportamentos adequados. 

P3 Sim
Relacionar os conteúdos da 
disciplina com a vivência do 
aluno 

P4 Sim
Conscientizar tomando como 
referência as experiências e os 
níveis de consciência dos alunos.
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Professores Importância Justificativas

P5 Sim

Trabalhar as questões ambientais 
tomando como referência 
o adulto que levam as ações 
“corretas” para outros espaços.

P6 Sim

Trabalhar as questões ambientais 
contextualizando com a realidade 
do aluno. Essa relação tem que ser 
prática e não teórica.

P7 Sim
Compreender a necessidade 
de preservação e o papel dos 
indivíduos na sociedade.

P8 Sim

Possibilitar o auto-conhecimento, 
a reflexão e a compreensão 
crítica das relações sociais e dos 
problemas ambientais. 

Fonte: Dados da pesquisa.

O reconhecimento e a valorização dada pelos professores à di-

mensão ambiental na EJA é bastante significativo e evidencia o 

entendimento de que a EA deve envolver todos os indivíduos, 

independente de idade ou qualquer outra categoria excluden-

te. Essa concepção ainda não foi efetivamente incorporada nas 

políticas públicas da Educação de Jovens e Adultos, as quais não 

apresentam propostas que direcionem para a formação ambien-

tal dos indivíduos jovens e adultos, mesmo com as contribuições 

dos grandes debates na V Conferência Internacional de Jovens 

e Adultos (CONFINTEA) que trouxeram à tona a relevância da 

discussão ambiental na EJA.

No caso específico de Sergipe, a resolução 201/2001/CCE (SERGI-

PE, 2001) em seu artigo 11, parágrafo 2º, coloca que as instituições 

de ensino deverão estabelecer a relação entre o Ensino Funda-

mental e a vida cidadã, incluindo temas como saúde, sexualidade, 

meio ambiente, dentre outros. No entanto, essa mesma orienta-

ção não é dada ao Ensino Médio, no qual são enfatizadas apenas 

as áreas específicas do conhecimento, delegando à Sociologia e à 

Filosofia o papel de inserirem conteúdos necessários ao exercício 

da cidadania. Essa constatação comprova que o currículo propos-

to para a Educação de Jovens e Adultos não tem mostrado um 
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efetivo comprometimento com a formação ambiental, tratando-a 

de forma incipiente e fragmentada, estando, muitas vezes, ausente 

nos projetos político- pedagógicos6 das escolas, o que não contri-

bui para a efetivação da dimensão ambiental na EJA.

Quanto à finalidade do processo educativo ambiental na Educa-

ção de Jovens e Adultos, foi possível identificar que alguns pro-

fessores veem na Educação Ambiental um processo de “cons-

cientização”, ainda associada à aquisição de conhecimentos 

para a incorporação de atitudes “corretas” em relação ao meio 

ambiente. Essa finalidade atribuída ao processo educativo am-

biental, segundo Loureiro (2006), busca por mudança cultural e 

individual como suficiente para gerar desdobramentos sobre a 

sociedade, sem entrar no mérito a necessidade e a possibilidade 

histórica de construir outro sistema social.

Essa percepção conservadora ou comportamentalista pode ser 

observada na fala de P1, quando este professor afirma que os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos devem ser educados 

ambientalmente para “preservação não só do espaço físico que 

ocupamos, como também dos recursos naturais” (P1). A concep-

ção de P2 está revestida da lógica comportamentalista ao afirmar 

que o aluno “sai multiplicando, porque é uma tendência muito 

natural de se imitar o comportamento” (P2).

As concepções conservadoras enfatizadas pela transmissão de 

conhecimentos são problematizadas por Tozoni-Reis (2007) 

quando a autora aponta que a educação tradicional na EA se 

manifesta pela ideia de transmissão de conhecimentos e valo-

res ambientais tendo em vista a formação de sujeitos ecologica-

mente responsáveis, porém não os levam a questionar o contex-

to histórico-concreto de suas determinações.

Ao discutir sobre a atitude ecológica, Carvalho (2008) argumenta 

que ela deve ser mais do que a soma de bons comportamentos, im-

plicando em desenvolvimento de capacidades e sensibilidades para 

6 Não há referência para a formação ambiental no Projeto Político-pedagógico 

do Centro de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa.
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“identificar e compreender os problemas ambientais, para mobili-

zar-se, no intuito de fazer-lhes frente, e, sobretudo, para compro-

meter-se com tomadas de decisões, entendendo o ambiente como 

uma rede de relações entre sociedade e natureza” (p. 181). 

Alguns professores afirmaram que a Educação Ambiental é 

importante, porque possibilita trabalhar as questões ambien-

tais aproximando-as da realidade dos alunos. Essa justificativa 

é dada levando-se em consideração que os sujeitos da Educa-

ção de Jovens e Adultos – principalmente os adultos – possuem 

uma larga experiência de vida construída fora da escola.

A necessidade de valorização da vivência do aluno está no de-

poimento de P6.

Você não pode trabalhar em torno de conceitos, por-

que os alunos já têm a vivência. Não só a Educação 

Ambiental, mas na EJA pra qualquer coisa dar certo 

tem conciliar com a vida deles. Não é trazer o aluno 

para a realidade da matéria, mas ao contrário, é levar a 

matéria para a realidade do aluno. (P6)

As experiências, reflexões e conhecimentos sobre o mundo 

devem ser inseridos nos processos de aprendizagem de jo-

vens e adultos. Essa concepção apresentada pelos professores 

é bastante significativa, pois, voltando-se para a valorização 

dos contextos de vida dos sujeitos, a EA pode contribuir com 

o reconhecimento dos seus saberes, das suas práticas sociais, 

da sua cultura e da sua identidade, possibilitando a construção 

de pontes que aproximam a ação pedagógica do movimen-

to da realidade social vivenciada, articulando experiências já 

existentes com vivências que possam gerar novos conceitos e 

significados. O princípio 11 do Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global corro-

bora com essa ideia ao colocar que a Educação Ambiental deve 

valorizar as diferentes formas de conhecimento.

No entanto, para que este princípio seja efetivado e possibilite 

ações concretas, faz-se necessário pensá-lo a partir de um pro-

cesso educativo que ultrapasse a formação de uma consciência 

ingênua – que ao mesmo tempo rejeita e assume a ideologia do-
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minante – e aponte para a construção de uma consciência críti-

ca, que segundo, Pinto (2010),

[...] é a representação mental do mundo exterior e de si, 

acompanhada da clara percepção dos condicionantes 

objetivos que a fazem ter tal representação. Inclui 

necessariamente a referência à objetividade como 

origem do seu modo de ser, o que implica compreender 

que o mundo objetivo é uma totalidade dentro da qual 

se encontra inserida (p.62).

A reflexão acima aponta para uma necessidade de pensar a Edu-

cação Ambiental para além da vertente conservadora, rompen-

do com a lógica do reducionismo científico7 que impede os do-

centes de adotarem a Educação Ambiental Crítica como uma 

postura epistemológica. Mas a incorporação dessa postura não 

será possível sem a concretização de um processo de forma-

ção de professores (inicial e continuada) que preencha as lacu-

nas da Educação Ambiental e da Educação de Jovens e Adultos, 

com uma fundamentação que permita avaliar a teoria a partir 

das práticas, num processo dialético de “ação-reflexão-ação”. O 

professor 8 possui uma compreensão que aproxima a Educação 

Ambiental de caráter crítico da Educação de Jovens e Adultos.

Eu acho que a contribuição maior que a educação 

ambiental dá é possibilitar o ser a se auto-conhecer 

e compreender todos os aspectos que o rodeia, a co-

nhecer os problemas ambientais que envolvem a sua 

comunidade e o mundo. Eu acho que quando se de-

senvolve com esses jovens e adultos um trabalho de 

educação ambiental, eles passam a ter uma visão mais 

crítica das suas ações na sociedade, pelo menos eles 

7  A crítica filosófica contemporânea vem mostrar o fechamento de 

horizontes decorrente do que ficou conhecido como reducionismo científico. 

A consequência dele para as ciências humanas e, particularmente para a 

Educação foi a perda ou, pelo menos, a desqualificação de uma racionalidade 

de outro tipo, aberta à compreensão do mundo – a qual pode ser denominada 

compreensiva, em contraposição à pretensão explicativa da racionalidade 

objetivadora, e para a qual a verdade não é absoluta nem reside em uma ordem 

natural preestabelecida (CARVALHO, 2008, 117-118, grifo do autor).
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percebem a as suas reais condições. O primeiro passo 

para a gente buscar uma mudança, é a gente perceber 

qual é o nosso papel na sociedade, o que perpassa pe-

las nossas relações sociais, quem está formulando e 

desempenhando o outro papel na sociedade, porque a 

gente sabe que existe uma relação de força e de poder, 

de hegemonia, dentro da sociedade. (P8)

Percebe-se no discurso de P8 um horizonte epistemológico que 

compreende o processo educativo como ato político amplo que, 

ao enfatizar a dimensão ambiental das relações sociais, atua como 

prática social de formação para a cidadania, ressignificando a for-

mação das pessoas jovens e adultas. Essa perspectiva, incorpora-

da nas práticas dos educadores da Educação de Jovens e Adultos, 

pode promover a emancipação dos sujeitos, potencializando-os 

para a ação transformadora, articulando assim com os princípios 

da Educação Popular, nos quais a EJA também é reconhecida. 

Concepções das práticas de Educação Ambiental

Com o objetivo de compreender como os professores tratam a di-

mensão ambiental em suas práticas, foi perguntado se eles fazem 

relação dos conteúdos de sua disciplina de ensino com a temática 

ambiental e de que maneira essa relação é feita. O quadro a seguir 

sintetiza os depoimentos dos docentes sobre esta questão. 

Quadro 5: Relações entre as questões ambientais e as disciplinas de 

ensino

Professor
Relação da 
disciplina com a 
questão ambiental

Formas de relação

P1 Sim Trabalha a questão ambiental no 
contexto histórico.

P2 Sim

Trabalha a temática ambiental 
a partir de textos, explorando 
os conteúdos específicos da 
disciplina.

P3 Sim
Trabalha a questão ambiental a 
partir dos conteúdos de Biologia, 
principalmente da Ecologia.
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Professor
Relação da 
disciplina com a 
questão ambiental

Formas de relação

P4 Sim
Relaciona os conteúdos da 
Geografia com a problemática 
ambiental.

P5 Sim

Relaciona com os conteúdos de 
História, contextualizando as 
interferências do homem nos 
ambientes.

P6 Sim

Discute as questões ambientais a 
partir dos conteúdos de Geografia 
e das informações dos meios de 
comunicação.

P7 Sim
Trabalha as questões ambientais 
na Geografia Física, refletindo as 
ações do homem na natureza.

P8 Sim Trabalha a problemática a partir da 
análise e interpretação de textos

Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 5 mostra que os professores relacionam os conteú-

dos das suas disciplinas de ensino com as questões ambien-

tais. Neste aspecto, os entrevistados não explicitaram difi-

culdades em fazer tais relações. Os professores de Geografia 

(P5 e P6) e de Biologia (P3) ressaltaram em seus depoimentos 

a aproximação que os conhecimentos das suas áreas de for-

mação tem com a temática ambiental, facilitando essa abor-

dagem em sala de aula.

Na minha disciplina é fácil, porque eu trabalho Biolo-

gia. Então, eu acho que não tenho dificuldade de fazer 

essa associação. Eu trabalho Ecologia da forma mais 

simples possível e que eles vão sempre associando. (P3)

A Geografia colabora muito com isso. Quando eu falo 

dos ecossistemas, eu não tenho como deixar de fa-

lar da questão ambiental, dos biomas, da Amazônia, 

então, eu tento trazer o que está no livro, no material, 

para a realidade. Eu tento relacionar o macro com o 

micro. Quando eu falo sobre urbanização, do cresci-

mento acelerado das cidades, então, eu tenho que fa-

lar dos aspectos impactantes disso aí. (P5)
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Os docentes da área de História (P1 e P5) disseram abordar a te-

mática ambiental na disciplina, contextualizando as ações do 

homem na natureza em diferentes tempos históricos.

No contexto histórico você pode trabalhar a questão 

ambiental, por exemplo, quando tratamos de uma 

guerra, o momento que aconteceu, as condições cli-

máticas e o espaço. (P1)

[...] Quando eu trabalho Pré-História eu digo que o 

homem começa a interferir no meio a partir de que 

momento ele começa a interferir no ambiente em que 

ele vive, porque antes o meio ambiente que dominava 

o homem e hoje passamos a dominar esse meio am-

biente. (P6)

Já os professores da área de Português (P2 e P8) tem encontra-

do na leitura, produção e interpretação de textos, a possibilidade 

de estarem trazendo as discussões ambientais para o contexto 

educativo de sala de aula. O professor 2 relata que leva textos so-

bre a temática ambiental para alunos e, a partir deles, trabalha 

os conteúdos da disciplina. Na discussão dos textos, P2 enfatiza 

as questões comportamentais e o conteúdo específico da maté-

ria. Já o professor 8 demonstra preocupação com uma formação 

crítica dos alunos, a partir da leitura e interpretação de textos, 

como pode ser observado no trecho abaixo.

Especificamente nos meus conteúdos de Língua Por-

tuguesa, como eu estou trabalhando com interpreta-

ção de textos, eu estou trabalhando formas de visão 

sobre uma determinada realidade e daí vem diferentes 

interpretações sobre um mesmo texto. Dentro dessas 

interpretações existem diferentes vozes, dentro des-

sas várias vozes existem relações de poder que estão 

implícitas nos próprios textos. Então, eu trabalho com 

meus alunos qual o propósito do texto, para quem é 

destinado, então, estou trabalhando a relação des-

se texto com as diferentes relações sociais, políticas 

e econômicas das quais fazemos parte. Então, traba-

lhando com os textos, a gente formula e reformula os 

conhecimentos e, nesse sentido, os meus conteúdos 

estão se engajando com a educação ambiental. (P8)
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A partir dos depoimentos, pode-se inferir que há uma preocupa-

ção dos professores em inserir as discussões ambientais em suas 

aulas, estabelecendo relações com as suas disciplinas de ensino. 

Essa abordagem é de grande importância e evidencia que, ape-

sar das dificuldades no trabalho com a EJA e da ausência e/ou 

insuficiência da formação para a EA, já apresentadas anterior-

mente, esses docentes vem buscando novas contextualizações 

no processo de ensino, que já é extremamente relevante para a 

inserção efetiva da Educação Ambiental nas escolas.

Porém, o tratamento das questões ambientais ainda é feito de 

forma restrita aos conteúdos curriculares das áreas do conheci-

mento e sem a abertura para a interação entre as áreas do saber.

Sobre a realização de práticas de Educação Ambiental nas turmas 

da Educação de Jovens e Adultos, todos os professores afirma-

ram já terem realizado. Foi possível identificar nos depoimentos 

diferentes atividades, como pode ser visto no quadro a seguir.

Quadro 6: Práticas de Educação Ambiental desenvolvidas

Professor Práticas desenvolvidas Perfil das práticas

P1
Projeto “Meio Ambiente e 
Cidadania: formando sujeitos 
críticos”

Coletiva e pontual

P2

Estudo dirigido sobre “Coleta de 
Lixo” Individual e pontual

Exibição de vídeos Individual e pontual

Excursão para o “Lixão” Individual e pontual

Leitura e discussão de textos Individual e 
permanente

Leitura e discussão de um texto 
(“Amazônia”) com um professor 
de História e um de Geografia 

Coletiva e pontual

P3 Atividades de pesquisas com um 
professor de Química

Coletiva e 
permanente

P4

Discussão de temas transversais 
(Drogas, alimentação, etc...)

Individual e 
permanente

Produção de textos sobre a 
temática ambiental

Individual e 
permanente

Exibição de vídeo com um 
professor de História Coletiva e pontual

P5 Semana de Ciências Coletiva e pontual
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Professor Práticas desenvolvidas Perfil das práticas

P6

Leitura e discussão de textos de 
jornais

Individual e 
permanente

Estudo de caso Individual e pontual

P7 Excursão para Xingó Individual e pontual

P8

Projeto “Meio Ambiente e 
Cidadania: formando sujeitos 
críticos”

Coletiva e pontual

Discussão de temas sobre saúde 
(aborto, fumo) com um professor 
de Geografia

Coletiva e pontual

Trabalho com gêneros textuais Individual e 
permanente

Fonte: Dados da pesquisa.

Nos depoimentos, seis professores disseram (P1, P2, P3, P4, P5 

e P8) que já realizaram alguma prática coletiva envolvendo a 

temática ambiental. O professor 1 e o professor 8 desenvolve-

ram um projeto intitulado “Meio Ambiente e cidadania: for-

mando sujeitos críticos”. Os docentes trabalharam conteúdos 

de suas disciplinas ligados ao tema geral do projeto. Em Histó-

ria (P1) foram discutidos os direitos e os deveres do cidadão ao 

longo dos tempos e em Português (P8) a abordagem do tema 

foi feita através de diferentes gêneros textuais. O projeto teve 

como culminância uma Mostra Cultural com apresentações 

de trabalhos feitos pelos alunos (teatro, música, artes, pales-

tras, dentre outros).

Outro trabalho coletivo foi relatado por P4. Este professor afir-

mou que já planejou com um professor de História uma ativi-

dade que envolvia exibição de vídeo sobre questões ambientais, 

mas ressalta que foi uma atividade pontual.

O professor P5 também afirmou ter realizado uma prática que 

teve a participação de outros docentes. Trata-se da “Semana de 

Ciências”, em que cada professor escolheu um tema para traba-

lhar. O professor de História (P5) optou em discutir as transfor-

mações do homem no espaço, tomando como exemplo o Brasil 

antes e depois da colonização, do ciclo da cana-de-açúcar e do 

desenvolvimento econômico. Segundo P4, a atividade envolveu 
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todos os professores da escola, no entanto, apenas a sua discipli-

na abordou a temática ambiental.

Ao serem questionados se existiram outras práticas coletivas de-

senvolvidas, somente P8 colocou que sim e relatou que, junta-

mente com um professor de Geografia, desenvolveu pesquisas 

com os alunos sobre temáticas ligadas à saúde (aborto, fumo), 

com apresentações de trabalhos feitos pelos educandos sobre 

essas temáticas.

O professor 3 revelou em seu depoimento que costuma desen-

volver atividades coletivas com um professor de Química, em 

que os alunos escolhem os temas, os quais são discutidos pe-

los professores a partir dos conhecimentos específicos de suas 

disciplinas de ensino. A atividade envolve pesquisas, leitura de 

textos, exibição de vídeos e apresentação de trabalhos.

A atividade coletiva realizada por P2 refere-se à discussão de um 

texto sobre a questão da Amazônia, retirado da prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Alguns temas foram aborda-

dos pelos professores envolvidos, a partir de fragmentos desse 

texto. Cada disciplina discutiu um aspecto da temática do texto.

Foi possível observar que as práticas coletivas priorizaram a dis-

cussão de um tema central, e que, a partir dele, cada professor 

trabalhou os conteúdos da sua disciplina. Alguns professores fo-

ram questionados se compreendiam a prática coletiva realiza-

da como interdisciplinar. Os professores 2 e 8 disseram que sim, 

como pode ser observado nos trechos a seguir.

Considerei interdisciplinar, mas poderia ser mais fe-

cunda. A dificuldade de fazer interdisciplinaridade 

aqui é a questão das etapas e aí as disciplinas ficam 

limitadas. (P2)

Eu acredito que esse projeto acabou sendo interdisci-

plinar, porque abarcou algumas disciplinas e algumas 

temáticas e os conhecimentos das áreas foram socia-

lizados. (P8)

As colocações de P2 e P8 mostram, uma certa confusão con-

ceitual que os professores fazem ao definirem a interdisciplina-
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ridade, confundindo-a com multidisciplinaridade. Sobre este 

aspecto, Tozzoni-Reis (2007) chama atenção de que é preciso 

identificar conceitualmente a diferença entre esses dois termos, 

pois a ideia de integração e de totalidade que perpassam por 

eles tem referenciais teórico-filosóficos diferentes. No entanto, 

é possível perceber que os professores acabam dando sentidos 

idênticos aos conceitos.

Ainda com relação às práticas de Educação Ambiental desenvol-

vidas nas turmas da Educação de Jovens e Adultos, observou-

-se que tem prevalecido as atividades individuais, sendo muitas 

delas realizadas de forma pontual, como é o caso das excursões, 

estudos de caso, exibição de vídeos e estudos dirigidos. 

Nos depoimentos fica claro também que as atividades indivi-

duais em Educação Ambiental enfatizam o processo teórico e 

discursivo, sem articulação com questões práticas. Sobre esta 

falta de unidade entre teoria e prática, Vázquez (2007) argumen-

ta que a atividade teórica por si só não é práxis. Para produzir 

uma mudança real não basta desenvolver uma atividade teórica, 

mas é necessário atuar praticamente. Assim, “enquanto a ativi-

dade prática pressupõe uma ação efetiva sobre o mundo, que 

tem como resultado uma transformação real deste, a atividade 

teórica apenas transforma nossa consciência dos fatos, nossas 

ideias sobre as coisas, mas não as próprias coisas” (p. 239). Nesse 

sentido, é preciso resgatar a prática como fundamento da teoria 

nas atividades de Educação Ambiental desenvolvidas na escola, 

contribuindo assim para o progresso do conhecimento vincula-

do às necessidades práticas dos indivíduos.

Com relação aos objetivos das práticas desenvolvidas, alguns do-

centes apresentaram justificativas pouco críticas e, por vezes, ingê-

nuas, apesar de bem intencionadas. O professor 2, por exemplo, ao 

levar os alunos para um “lixão” da cidade, explica os motivos:

Era pra que eles vissem não só a miséria, porque mui-

tos vivem daquilo ali, no meio daquele lixo, mas há fal-

ta de consciência em relação à higiene, a forma como 

eles chegam ali respirando aquele lixo o dia todo. É 

terrível. E também queria mostrar que, se a coleta fos-
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se feita, aquele lixo não era daquele jeito, era um lixo 

arrumado e o lixo ia virar luxo, porque nessa época do 

lixo nós estávamos trabalhando com aquele poema 

que a palavra é LUXO feita toda em letra gótica, mas 

no miudinho ela forma LIXO. (P2)

Percebe-se na colocação de P2 que a questão histórica, política e 

econômica que contextualiza a problemática do lixo urbano não 

é evidenciada. Identifica-se, portanto, a visão restrita do proble-

ma em questão, justificada por uma falta de clareza do sentido 

da dimensão política da EA. Sobre este aspecto, Loureiro (2008) 

entende que “a ausência de crítica política e análise estrutural 

dos problemas que vivenciamos possibilita que a educação am-

biental seja estratégica na perpetuação da lógica instrumental do 

sistema vigente [...]” (p.13).

Quando questionados sobre o retorno dado pelos alunos após 

a realização das práticas de EA, todos os professores coloca-

ram que foi positivo. Alguns professores destacaram que hou-

ve aprendizagem e descobertas por parte dos alunos (P1), que os 

estudantes ficaram sensibilizados e aprenderam a fazer relações 

entre a matéria e as questões ambientais (P5), que as experiên-

cias vividas pelos educandos ficarão marcadas na lembrança de-

les (P7), que possibilitou a descoberta das habilidades de alguns 

alunos, que houve empenho por parte deles na realização das 

atividades, bem como um despertar para as questões ambien-

tais, aprendendo a identificar os problemas (P8).

Os professores não relataram modificações significativas nos 

alunos que os levassem a desenvolver novas posturas frente às 

questões ambientais. Isso evidencia que as práticas desenvolvi-

das na EJA não tem contribuído significativamente com a for-

mação de um “sujeito ecológico” que, na percepção de Carvalho 

(2008), seja capaz de identificar e problematizar a realidade de 

forma crítica, intervindo nela.

Com base na descrição que os professores fizeram de suas prá-

ticas, pode-se inferir que há uma predominância de posturas 

pouco críticas, orientadas pela concepção conservadora de EA, 

refletida em práticas pontuais e pouco diversificadas, embora 
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bem intencionadas. No entanto, essas práticas não contribuem 

de maneira eficiente para a construção da sustentabilidade so-

cioambiental pelo caráter fragmentado e acrítico que elas apre-

sentam. Para Guimarães (2003), essas práticas

[...] não conseguem escapar das armadilhas discursivas 

de uma concepção de Educação (tradicional/conser-

vadora) extremamente arraigadas no contexto escolar. 

A hegemonia desta concepção educacional baseia-se 

no compartilhamento aos paradigmas constituintes da 

sociedade moderna e sua racionalidade instrumental, 

inerentes à ciência moderna e que informam nossas 

escolas e professores. Ressalta-se que o conhecimen-

to científico, super valorizado na sociedade moderna, é 

uma das ferramentas básicas de trabalho no ambiente 

escolar, o que faz muito presente o cientificismo carte-

siano e positivista nas escolas. Da mesma forma, essa 

racionalidade lhes incapacita a lidar com a complexi-

dade das questões ambientais (p.99).

Os elementos apontados pelo autor supracitado são percebi-

dos nos discursos da maioria dos professores da EJA. Em con-

sequência disso, esses docentes apresentam uma limitação 

na construção de práticas permanentes de EA, mesmo 

afirmando que costumam discutir as questões ambientais ao 

abordarem seus conteúdos. Isso demonstra que a Educação 

Ambiental tem sido concebida pelos professores pelo seu ca-

ráter meramente informativo e de orientação para compor-

tamentos adequados, ficando essa discussão, na maioria das 

vezes, no plano discursivo.

Nesse contexto, os educadores da EJA necessitam de uma forma-

ção contínua e diferenciada que supere as “armadilhas paradig-

máticas” (GUIMARÃES, 2004) impostas pelo pensamento hege-

mônico e que avance para a construção de ambientes educativos 

guiados por uma concepção crítica de EA que se propõe formar

[...] dinamizadores de ambientes educativos (e não 

multiplicadores), que, ao compreender a complexi-

dade dos processos (movimentos) sociais, motivados 

pela reflexão crítica, mobilizem (mobilização = ação 



169 REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 2015

em movimento – práxis), com sinergia, processos de 

intervenção sobre as dinâmicas constituídas e cons-

tituintes da realidade socioambiental” (GUIMARÃES, 

2004, p. 134-135).

Essa perspectiva tem grande importância no processo de forma-

ção de jovens e adultos, pois possibilita compreender a formação 

dos sujeitos trabalhadores e cidadãos como um processo amplo 

e onilateral, contribuindo para um processo de desconstrução 

das bases hegemônicas que sustentam a crise socioambiental.

Dificuldades e desafios do trabalho com a dimensão 
ambiental na Educação de Jovens e Adultos

Sobre os desafios e as dificuldades no trabalho com a dimensão 

ambiental na EJA, os professores apresentaram respostas muito 

variadas que envolveram questões de ordem estrutural, organi-

zacional, política, pedagógica e humana. As dificuldades e os de-

safios  recorrentes nas falas dos docentes foram organizados no 

quadro a seguir.

Quadro 7: Dificuldades/desafios no trabalho com a dimensão ambien-

tal na EJA

Dificuldades/desafios no trabalho com a dimensão 
ambiental na EJA Professor 

Falta ou dificuldade com o uso de material P1 e P3

Falta de integração/articulação entre os membros da 
escola/ interdisciplinaridade

P1, P5, P7 e 
P8

Estrutura do curso de EJA P4 e P6

Fonte: Dados da pesquisa.

Das dificuldades apresentadas, a mais citada pelos professores 

foi a ausência de integração/articulação entre os membros da 

escola. Nesse sentido, P5 critica a falta de envolvimento da coor-

denação e equipe pedagógica no processo e ressalta a necessi-

dade de sensibilizar os professores para a superação do conheci-

mento fragmentado.

[...] tem a questão do apoio para se trabalhar, a ques-

tão da sensibilização dos professores também, porque 

ainda existem aquelas “caixinhas”. [...] Então, essa in-
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terdisciplinaridade é o grande desafio para se traba-

lhar a Educação Ambiental. (P5)

Ainda sobre a questão da interdisciplinaridade como dificuldade 

e desafio para o trabalho com a dimensão ambiental na Educa-

ção de Jovens e Adultos, P8 coloca:

Eu acho que ainda é a questão da interdisciplinarida-

de. É preciso quebrar aquele pensamento de que a in-

terdisciplinaridade é um problema e que tem que ficar 

por isso mesmo. Eu acho é um problema que atinge 

toda a escola. Eu acho que tem que se engajar o coor-

denador, o diretor da escola nessas discussões. [...]. 

Para a gente desenvolver um trabalho efetivo de edu-

cação ambiental não podemos achar que é um traba-

lho só do professor, mas é uma questão que envolve 

toda a comunidade escolar, porque todos são impor-

tantes nessa construção. (P8)

Os depoimentos de P5 e P8 suscitam mais uma vez a discussão 

em torno da interdisciplinaridade que é colocada como neces-

sidade e, ao mesmo, como desafio para as práticas de Educação 

Ambiental na escola. A abordagem interdisciplinar se constitui 

como um desafio na medida em que sugere uma nova maneira 

de se pensar o campo da produção do conhecimento, superan-

do a visão fragmentada, o que não representa uma tarefa fácil 

para os professores, pois 

[...] trata-se de um combate ao mesmo tempo exter-

no e interno, no qual à organização das áreas e das 

formas de relacionar os conhecimentos corresponde 

a reestruturação de nossa própria maneira de conhe-

cer e nos posicionar perante o conhecimento, desfa-

zendo-nos dos condicionamentos históricos que nos 

constituem” (CARVALHO, 2008a, p. 122-123). 

Esse debate ainda precisa ser inserido e/ou amadurecido nas 

universidades e nos contextos escolares, de forma a buscar ca-

minhos para novos modos de compreender, ensinar e aprender. 

A Educação Ambiental tem despertado esse horizonte.

Dois professores – P1 e P2 – colocaram a questão dos recursos 

materiais como desafio para o trabalho com a Educação Am-
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biental. Para P1, falta material para desenvolvimento de algumas 

atividades. Já P2, embora afirmando que a escola possui uma 

boa estrutura em termos de recursos materiais, estes não são 

disponibilizados em todos os ambientes da escola. Além disso, o 

professor 2 coloca a dificuldade de realizar excursões, tendo em 

vista a falta de transporte para esta atividade.

Dois professores informaram que a dificuldade em desenvolver 

práticas de Educação Ambiental nas turmas da EJA está relacio-

nada à estrutura dos currículos do curso.

Eu vejo que a Educação Ambiental deve ser tratada por 

todas as matérias, não deve ser nem Geografia, nem 

Biologia. Também não sou daqueles que seja uma ma-

téria diferente, como “A história da África” ou “História 

de não sei... Eu acho que esse tema deve ser abordado 

em todas as matérias. A escola deve trabalhar como um 

todo, desde a servente, passando pela equipe técnica... 

Mas eu acho que tem que ser repensada toda a estrutu-

ra de currículos para facilitar mais a vida do professor e 

a vida da escola. [...] eu acho que merece um olhar mais 

atento por parte da Secretaria de Educação de desen-

volver e preparar melhor esses profissionais para atuar 

na área do EJAEM e embutir dentro das grades curricu-

lares a questão ambiental. (P4)

A fala de P4 traz elementos muito significativos que merecem 

ser destacados. O primeiro diz respeito à importante percepção 

que o professor tem de que a EA precisa ser tratada em todas as 

matérias de ensino e que ela não pode se configurar como uma 

disciplina específica. O segundo refere-se ao questionamento 

do currículo, o que remete à discussão sobre a necessidade de 

flexibilização e de inserção de novas abordagens na Educação de 

Jovens e Adultos, a exemplo da dimensão ambiental. Repensar o 

currículo da EJA sob a égide da Educação Ambiental requer uma 

construção de novas relações e novos caminhos que superem 

a mera reprodução e transmissão de conteúdos, incorporando 

a dimensão crítica e contrapondo-se às visões reducionistas e 

fragmentárias difundidas na sociedade e incorporadas na escola 

através do currículo. Faz-se necessário, ainda, superar o para-
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digma compensatório que está fortemente presentes nas políti-

cas públicas de EJA, que engessam as práticas educativas e não 

atendem às necessidades dos sujeitos.

Buscar esses novos caminhos significa instaurar um campo de 

luta, pois, como coloca Apple (2008), o currículo e as questões 

educacionais mais genéricas sempre estiveram atrelados à his-

tória dos conflitos de classe, raça, sexo, religião. Nesse sentido, o 

currículo é “produto das tensões, conflitos e concessões cultu-

rais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 

povo” (APLLE, 2008, p. 59). Repensar o currículo da EJA é, por-

tanto, problematizar as relações de poder e ressignificar a esco-

larização como processo que amplia as capacidades humanas e 

as possibilidades sociais.

Outro ponto importante suscitado por P6 é a questão do preparo 

dos docentes, enfatizando a necessidade de criação de progra-

mas de Educação Ambiental.

Sobre a questão ambiental, os professores precisam 

saber, porque querendo ou não, a mídia está aí, a te-

levisão está aí. Se o Estado não montar um programa 

de Educação Ambiental, não vai funcionar. Não dá pra 

ser um programa estancado, mas transversal dentro 

de toda a escola. Aí sim, vai funcionar. (P6)

Sobre o aspecto da formação dos professores, P8 coloca que não 

é suficiente a obrigatoriedade da Educação Ambiental, mas ela 

também deve ser significativa para os professores. O professor 

reforça ainda a necessidade de cursos de formação.

[...] É preciso acabar com essa história de dizer que a 

educação ambiental é obrigatória, sem mostrar para o 

professor porque ela é importante. Tem que ter curso 

de formação, tem que discutir a questão. Para transpor 

isso tem que ter uma mudança dentro da escola. (P8)

As falas de P6 e P8 revelam a importância atribuída por esses 

professores ao processo de formação para que a dimensão am-

biental possa ser inserida no contexto escolar. Essa perspectiva 

deve vislumbrar a superação das fragilidades das práticas através 

de um processo formativo comprometido com a educação de 
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sujeitos sociais críticos, participativos, para a construção de uma 

sociedade em que a sustentabilidade seja entendida também 

como democracia, equidade, justiça autonomia e emancipação, 

como bem coloca Tozoni-Reis (2007).

Compreender a dificuldades enfrentadas pelos docentes no tra-

balho com a Educação Ambiental torna-se significativo no con-

texto da discussão deste trabalho. A efetiva inserção da dimensão 

ambiental na Educação de Jovens e Adultos passa pela supera-

ção destas e de outras questões de ordem política, institucional, 

ideológica e epistemológica.

Considerações finais

Inserir a dimensão ambiental nos contextos escolares nos leva 

a pensar sobre as posturas epistemológicas que norteiam as di-

ferentes posições teórico-práticas, as quais não estão isentas da 

influência de diferentes paradigmas de interpretação da realida-

de, guiados pela luta ideológica de poder e dos interesses po-

líticos envolvidos. Dessa forma, este estudo forneceu algumas 

evidências para compreender o que está por trás das concep-

ções construídas pelos docentes sobre a dimensão ambiental e 

as práticas de EA na EJA.

É preciso deixar claro que os dados discutidos nesta pesquisa não 

são representativos de uma situação mais ampla das concepções 

de professores da Educação de Jovens e Adultos em Sergipe, 

mas são significativos por revelarem aspectos fundamentais 

que podem ajudar a elucidar caminhos para futuras reflexões, 

abrindo-se, inclusive, para novos estudos neste e em outros 

contextos educativos. A partir dessas ideias iniciais, apresento 

algumas conclusões, que não se fecham em si, tendo em vista 

os diversos questionamentos que não puderam ser elucidados 

em função do tempo e dos limites dos caminhos metodológicos 

traçados para a pesquisa.

Foi possível identificar alguns padrões de concepções, tais como 

a ênfase na Educação Ambiental de caráter conservador/com-

portamentalista, centrada no indivíduo e com a finalidade con-
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teudista e informativa de transmissão de conhecimento. Além 

disso, observou-se a prevalência de atividades pontuais de EA 

e a falta de formação da maioria dos professores para esta pers-

pectiva. Em contrapartida, percebe-se algumas tentativas de su-

peração desses padrões de concepções, avançando para olhares 

mais amplos sobre a dimensão ambiental no contexto da EJA.

Apesar de algumas limitações teórico-metodológicas apresenta-

das nos depoimentos dos entrevistados, há que se destacar que a 

tentativa de introduzir práticas de Educação Ambiental evidencia 

um processo de “resistência” dos professores tendo em vista a fal-

ta de formação adequada para o trabalho com a EA, da inexistên-

cia de uma proposta curricular de EJA que contemple a dimensão 

ambiental e dos desafios do trabalho com as turmas de jovens e 

adultos, decorrentes da ausência e/ou insuficiência de políticas 

públicas efetivas que garantam a qualidade do ensino. Observa-

-se, ainda, uma superação por parte dos professores a respeito da 

compreensão da questão ambiental, ao fazerem relação desta com 

os conteúdos específicos da sua disciplina de ensino. Isso signifi-

ca que os docentes consideram que as práticas de Educação Am-

biental não se limitam à discussão de aspectos naturais, nem tão 

pouco é restrita a uma única disciplina de ensino – a exemplo da 

Biologia ou Geografia –, o que já é bastante significativo no pro-

cesso de inserção da EA nas práticas escolares.

A partir das análises feitas neste trabalho, pode-se identificar que 

os docentes reconhecem a importância da dimensão ambien-

tal na EJA e procuram inseri-la em suas práticas. No entanto, os 

educadores enfrentam desafios que perpassam não só por uma 

formação ambiental adequada para os docentes, mas também 

pela necessidade de se repensar a Educação de Jovens e Adultos, 

buscando ressignificá-la a partir das especificidades dos seus 

sujeitos, reestruturando os currículos tendo como parâmetro as 

experiências e os tempos de aprendizagem nesse contexto edu-

cativo, resgatando, inclusive, o legado da Educação Popular no 

qual a EJA se identifica. Isso requer o enfrentamento conjunto 

de diversos fatores, tais como a necessidade de formação críti-

ca dos professores, a criação de espaços para a discussão da EA 
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em diferentes fóruns da sociedade, a (re)elaboração e a efetiva 

implementação de políticas públicas educativas, a melhoria das 

condições de trabalho dos docentes e a realização e divulgação 

de pesquisas acadêmicas voltadas para a Educação Ambiental. A 

efetiva inserção da dimensão ambiental na Educação de Jovens 

e Adultos passa pela superação destas e de outras questões de 

ordem política, institucional, ideológica e epistemológica.
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Resenha

DUARTE, Regina Horta. História & natureza. – 2. ed. – Belo Ho-

rizonte: Autêntica Editora, 2013. 112 p.

Erica Andrade Modesto

A obra faz parte da coleção “História &... Reflexões” e aborda a ques-

tão ambiental à luz da nuance histórica a partir de uma linguagem 

coloquial direcionada não apenas aos membros da academia, 

mas especialmente a um público mais amplo e mais jovem. O li-

vro discute o surgimento e as perspectivas da História Ambiental 

a partir das relações entre os homens e o meio natural.

A autora divide sua obra em três capítulos nos quais discute sobre 

a crise ambiental contemporânea, as visões do meio ambiente 

ao longo do tempo, aborda autores da historiografia brasileira e 

internacional, além de fazer uma crítica equilibrada aos pensa-

mentos já consolidados e aceitos sobre o meio ambiente.

O primeiro capítulo, Os historiadores em diálogo com seu 

tempo, faz uma contextualização de como o capitalismo e o 

consumismo se estabeleceram, constatando que a mesma so-

ciedade atual que elegeu o meio ambiente como um dos te-

mas mais populares é a mesma na qual o consumo de bens e 

produtos atingiu seu nível máximo. Para tal, a autora usa como 

exemplo as propagandas veiculadas na mídia e os novos mo-

delos de celulares, que geram no consumidor a necessidade 

de estar sempre na moda, além de se utilizar do reciclar, reu-

tilizar e reaproveitar como estratégias para amenizar o fato de 
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que “muitas vezes a felicidade chega mesmo a ser identificada 

com o poder de comprar.” (p. 12).

Em meio a um planeta com recursos naturais abundantes, o 

mundo industrializado e capitalista era tido como o único mode-

lo realmente válido à organização da sociedade, “tanto a ciência 

quanto a tecnologia eram apresentadas como práticas neutras 

e isentas” (p. 16). No contexto do pós-guerra, o discurso desen-

volvimentista parecia ser a solução. A tecnologia e o desenvol-

vimento tinham seu lado positivo, entretanto, em meio a fenô-

menos como a chuva ácida, a degradação da camada de Ozônio, 

o efeito estufa e as alterações no clima da Terra, chegou-se à 

conclusão que “o desenvolvimento tinha claros limites, e muitos 

passaram a advogar que os recursos naturais se esgotariam sem 

que a técnica e a ciência pudessem dar uma solução.” (p.25).

Surgem então rearranjos para o desenvolvimento, resultando no 

documento Estratégia de conservação mundial com o princi-

pal objetivo de “manter a capacidade do planeta para sustentar 

o desenvolvimento das sociedades humanas, levando em conta 

tanto a capacidade dos ecossistemas quanto a necessidade das 

futuras gerações.” (p. 27). Surgia assim, o conceito de desenvolvi-

mento sustentável. Regina ressalta ainda que compreender essas 

relações da HISTÓRIA entre sociedade e natureza pode dar-nos 

no PRESENTE uma postura mais crítica diante dos debates sobre 

o meio ambiente. 

No segundo capítulo, Sociedade, natureza e história, a autora faz 

um panorama entre a relação do homem com a natureza ao longo 

da história, explicitando que não é só a atual sociedade capitalista 

que causa devastações e explora o meio ambiente, mas isso ocor-

re desde os povos antigos: com a descoberta do fogo; nas primei-

ras civilizações nômades que abriam caminhos entre as matas e 

cultivavam a agricultura de subsistência; com as construções das 

primeiras cidades (que usavam recursos naturais); as guerras, as 

carnificinas que ocorreram nas arenas romanas; entre outros.

Regina Horta alerta ainda para a importância da desmistificação 

do conceito de “natureza intocada”, pois “o que aparentemen-
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te é apenas ‘natureza’ é também, e principalmente, resultado da 

ação de práticas culturais humanas específicas.” (p. 47). A auto-

ra discorda também do pensamento etnocêntrico e da imagem 

estereotipada de que os indígenas são parte da natureza e não 

devastam o meio natural, pois seria uma forma de ignorar suas 

capacidades como produtores de cultura. Entretanto, a auto-

ra salienta que não há um abismo entre o homem e a natureza, 

com a menção de uma “boa notícia”: “o homem não é, necessa-

riamente, um destruidor. Cabe à nossa sociedade ser capaz de 

reinventar suas relações com a natureza.” (p. 48). Ainda seguindo 

essa relação, a autora expõe a dedicação de tantos cientistas e 

ativistas nas lutas em prol da preservação. 

Em outro ponto, demonstra que no passado não se lutava pela 

proteção do meio ambiente por seu valor intrínseco, mas por 

questões de poder entre as várias nações coloniais, apoiado 

no tripé: política, natureza e agricultura. Foi nesse período em 

que os estudos da botânica e demais áreas da história natural 

se fortaleceram, além da implantação de jardins botânicos pelo 

mundo, dotados de diversificação de plantas e espécies de vários 

continentes. Por fim, fala que esses sinais de preservação não 

devem ser vistos como a origem do ambientalismo contempo-

râneo, pois “quando procuramos uma origem para qualquer coi-

sa, enxergamos apenas o que reafirma o nosso ponto de partida 

(...) com o conseqüente desprezo e esquecimento de outras ten-

dências em curso” (p. 72).

O terceiro e último capítulo, História e História Ambiental, inicia 

mostrando que não há uma única atitude das sociedades huma-

nas em relação ao meio natural, já que cada sociedade institui 

uma cultura diferente: “Não que o mundo natural seja uma mera 

invenção humana (...). Mas os sentidos dados a ela são criações 

culturais pelas várias sociedades ao longo do tempo (...). Assim 

não há “o Homem”, tampouco “a Natureza.” (p. 78). Todavia, Re-

gina argumenta também que as catástrofes naturais evidenciam 

a radical alteridade da natureza e provam que o homem não 

controla tudo. Em seguida, o capítulo traz uma reflexão sobre 

a comercialização da natureza, como nos parques de turismos 
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às margens das matas, safáris, zoológicos ou ainda na venda de 

produtos e remédios recomendados como que não fazem mal 

por serem “naturais”. 

A autora critica que a História Ambiental seja vista apenas como 

estudos recentes, já que “marcou a análise de vários e impor-

tantes estudiosos da história do Brasil e de vários outros países, 

como França e Inglaterra.” (p. 88). A fim de confirmar isso, desta-

ca três autores brasileiros clássicos que discutem as relações en-

tre a sociedade e a natureza, cujos estudos datam do século XX, 

são eles: João Capistrano de Abreu, Caio Prado Júnior e Sérgio 

Buarque de Holanda. Tais autores discorreram não só sobre as 

belezas dos rios e diversidade, mas também sobre os desequilí-

brios gerados pela destruição, “analisaram o território como um 

espaço constituído pela história (...) demonstrando como os his-

toriadores de outras gerações também se dedicaram ao estudo 

da natureza e afirmaram sua relevância para a compreensão da 

trajetória humana.” (p.93). 

Por fim, Regina Horta destaca que os campos de interesse da his-

tória ambiental são amplos e a prática do conhecimento é inter-

disciplinar, cita o pensamento de mais autores sobre a história 

ambiental, tanto do passado quanto contemporâneos e conclui 

que mesmo discordando da pretensão de originalidade abso-

luta da história ambiental ou ecológica, há um certo pioneiris-

mo, pois “certamente nunca ouve uma preocupação tão grande 

em sistematizar e estabelecer métodos de pesquisa e análise da 

questão, como tem sido feito nas últimas décadas.” (p. 102).

O livro História & natureza é uma obra de caráter introdutó-

rio a um campo de estudos que timidamente cresce no Brasil, 

a Ecohistória. Embora sucinto, o livro é muito importante por-

que busca romper com o paradigma totalitário e globalizan-

te da História tradicional, no qual, não raras vezes, as questões 

ambientais são deixadas de lado em prol da construção de uma 

narrativa histórica que elege uma linearidade perfeita dos fa-

tos sem um direcionamento para a relação homem-natureza.  

O ápice da escrita centra-se na relação que a autora faz entre-

meando a Ecohistória à História Cultural – corrente histórica in-



181 REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 2 | 2015

terpretativa embasada na análise da transformação das relações 

entre as pessoas e da apreensão dos sujeitos acerca das forma-

ções sociais e históricos das quais fazem parte, como os modos 

de se vestir e de se alimentar, a leitura e a escrita, etc. – elencan-

do, para tanto, a abordagem proveniente do processo civiliza-

tório por meio do qual os homens desenvolveram sua cultura 

como fio condutor de seu pensamento, uma vez que o estudo 

dos fatos históricos demanda uma compreensão e uma percep-

ção das transformações das relações sociais, políticas, econômi-

cas e espaço-temporais resultantes desse processo. 

Decorrente dessa escolha epistemológica, verifica-se como des-

dobramento o contraponto que Regina Horta faz sobre a relação 

antagônica entre homem e natureza endossada pela História 

tradicional que assumiu, ao longo dos tempos, uma postura de 

conservadorismo ambiental. Tangente a esse ponto, observa-

-se outro momento importante da obra: a percepção da neces-

sidade de uma abordagem interdisciplinar da Ecohistória, pois 

através da mesma torna-se possível oportunizar aos sujeitos a 

compreensão da História e da sua própria história sob as len-

tes dos contextos cultural, social, político, econômico e ambien-

tal, proporcionando uma compreensão e o desenvolvimento 

de um posicionamento crítico em relação ao campo histórico.  

Por conseguinte, a obra supramencionada pondera a ne-

cessidade de uma renovação no processo da pesquisa e da 

abordagem histórica das constantes e efêmeras transforma-

ções pelas quais a sociedade passa, mas que deixam mar-

cas profundas no ambiente que perduram por muito tem-

po e precisam ser observadas e analisadas pela História. 

Assim, o livro História & Natureza, é uma importante leitura que, 

envolto em uma linguagem agradável, desperta no leitor refle-

xões sobre a História Ambiental e as relações entre sociedade e 

natureza, no decorrer do tempo, até então não observadas, ou 

ainda, problemáticas já conhecidas, mas que passam desperce-

bidas em meio às exigências do mundo contemporâneo. É um 

convite a ir além dos conceitos já estabelecidos sobre o convívio 

com a natureza de modo a mudar a história do presente para que 
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em futuro próximo preservar o meio ambiente seja algo habitual 

e não imposto ou emergencial.
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