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RESUMO

O ensino de Educação Ambiental tem se mostrado mais complicado do que possa parecer. Os livros didáticos muitas
vezes desvinculados da realidade do educando tornam o ensino sem sentido fazendo com que professor seja
desafiado a desenvolver em seus alunos, hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental a partir da realidade
concreta que estão inseridos, viabilizar e resgatar a dimensão contextualizada dos conteúdos, motivando-os a
superarem situações cotidianas problematizadas e a se perceberem pertencentes a este mundo. Ao mesmo tempo faz
uma reflexão sobre o comportamento e atitudes observadas nos alunos durante as atividades práticas desenvolvidas
no Centro e nas suas interações com a comunidade. Na realização do estudo, para motivar a participação e gerar
construção de conhecimentos, foram desenvolvidos métodos ativos com o acompanhamento dos educadores dos
envolvidos.
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RESUMEN

La enseñanza de la educación ambiental se ha mostrado más complicada de lo que pueda parecer. Los libros
didácticos muchas veces desvinculados de la realidad del educando hacen la enseñanza sin sentido haciendo con que
el profesor sea desafiado a desarrollar en sus alumnos, hábitos y actitudes sanas de conservación ambiental a partir
de la realidad concreta que están insertos, viabilizar y rescatar la dimensión contextualizada de los contenidos,
motivándolos a superar situaciones cotidianas problematizadas ya percibirse pertenecientes a este mundo. Al mismo
tiempo hace una reflexión sobre el comportamiento y actitudes observadas en los alumnos durante las actividades
prácticas desarrolladas en el Centro y en sus interacciones con la comunidad. En la realización del estudio, para
motivar la participación y generar construcción de conocimientos, se desarrollaron métodos activos con el
acompañamiento de los educadores de los involucrados.

Palabras clave: Educación Ambiental; Naturaleza; Medio ambiente.

1.INTRODUÇÃO

Ensinar Ecologia, um tema recorrente na mídia e no dia a dia das pessoas, devido a vários fatores, pode ser mais
complicado do que possa parecer principalmente pelo seu real significado, ou seja, a ciência que estuda as relações
entre os seres vivos e destes com o ambiente. Na maioria das vezes, as pessoas ao ouvirem falar em Ecologia tem
apenas uma visão relativa à preservação ou a qualquer outro tipo de contato estabelecido com a Natureza.
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Segundo Varine (2000, p. 62), "a natureza é um grande patrimônio da sociedade. Consequentemente, a Educação
Ambiental se torna uma prática social, com a preocupação da preservação dessa sua riqueza". Para o autor, se o
meio ambiente está sendo atacado, agredido, violentado, isso é consequência do rápido crescimento da população
humana, que provoca degradação da sua qualidade e de sua capacidade de sustentação da vida, denunciar os
estragos feitos pelo homem na natureza não é suficiente, é necessário deflagrar um processo educativo, com atitudes
pró-ambientais e sociais.

De acordo com a Lei 9.795/99,

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (LEI 9.795, 1999, art. 1º).

A Educação Ambiental como disciplina, além de ser um processo educacional voltado para as questões ambientais,
de despertar a consciência para a proteção da natureza, alcança também os problemas socioeconômicos, políticos,
culturais e históricos pela relação que de uma forma ou de outra estes campos tem com o meio ambiente. Sua
aplicação tem a preocupação e objetivo de contribuir para a formação da cidadania, de maneira que transcende o
aprendizado tradicional, fomentando o crescimento do cidadão, daí a sua importância. Pela sua plenitude e
abrangência, a Educação Ambiental como disciplina incrementa a participação comunitária, provoca a conscientização
de todos os participantes, sejam eles professores, alunos e inclusive a comunidade presente no entorno, ante a
interação com o seu desenvolvimento.

Uma das formas que pode ser utilizada para o estudo dos problemas do meio ambiente é através de uma disciplina
específica, podendo alcançar a mudança de comportamento de inúmeros alunos, tornando-os influentes na defesa do
meio ambiente para que se tornem ecologicamente equilibrados e saudáveis. Desse modo o ensino de Ecologia que é
ministrado através das disciplinas de Ciências no Ensino Fundamental e Biologia no Ensino Médio, se reveste da
maior importância, no sentido de contextualizar corretamente o termo, suas aplicações e fundamentações teóricas,
uma vez que os estudos de Ecologia estão diretamente ligados às questões de funcionamento dos ecossistemas, é de
extrema importância que as crianças e os jovens aprendam, nas escolas, seus princípios básicos e suas
fundamentações teóricas para que esse tema transversal seja trabalhado de maneira correta.

2.REVISÃO DA LITERATURA

Para Jacobi (2003) a escola como educadora tem um papel fundamental de conscientização dos futuros cidadãos.
Transformar em mais atrativas as aulas de Biologia e de Ciências é praticamente inquestionável e, em geral, os
professores das redes públicas parecem compartilhar essa ideia (MOREIRA, 2003).

A lei 9.795/99, em seu art. 10, § 1º, estabelece que: "A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina
específica no currículo de ensino". Entretanto, a educação é sempre mais efetiva se começada pela criança. A mente
humana em formação é mais receptiva aos ensinamentos, razão da importância de um livro didático e os conceitos
que ele descortina aos seus leitores e da importância do professor bem formado, passando mensagens
irrepreensivelmente corretas.

Para dar conta da tarefa de formar cidadãos ecologicamente corretos, alguns professores, inevitavelmente se
depararão com dificuldades na abordagem dos temas científicos no ensino, assim como, a sua aplicação na vida
cotidiana do aluno. Outros, entretanto, frente às dificuldades que ocorrem no dia-a-dia, decidem seguir apenas a
orientação didática proposta nos livros didáticos disponíveis, e que, geralmente, não possuem necessariamente,
ligação com a realidade local (BRANDO et al. 2009). Estes tipos de metodologias de ensino caracterizam muito bem o
método tradicional de ensino, que é muito criticado e considerado inadequado para as propostas educacionais atuais.

Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura e do Programa Leia Brasil (MARTINS; GUIMARÃES, 2002)
constatou que o livro didático é o único livro que grande parte da população brasileira conhece. Assim, uma vez que o
livro didático pode estar desvinculado da realidade do educando, tornando o ensino sem sentido e, assumindo o seu
papel onipotente, o livro didático, quando trabalhado de maneira errada, pode ser considerado ameaçador para o
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processo pedagógico (BARRETO; MONTEIRO, 2008).

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, determina no parágrafo 1º, VI, do art.
255, ao Poder Público, a promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino. Mas, apesar desta
determinação constitucional, bem como o fato da Educação Ambiental ser reconhecida mundialmente como ciência
educacional, recomendada pela UNESCO e a Agenda 21, pouco foi feito no Brasil para a sua implantação concreta no
ensino. O que existia era fruto dos esforços pessoais, promovidos por alguns abnegados professores e educadores,
não recebendo do Poder Público e das entidades particulares de ensino a atenção merecida.

Para ordenar o tema, juridicamente, a publicação da Lei 9.795, de 27/4/99, dispôs sobre a educação ambiental,
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental e deu outras providências, a questão tomou força, pois a
implantação e aplicação da Educação Ambiental como disciplina passou a ser obrigatória. A referida lei, no seu Art. 1º
define, juridicamente, Educação Ambiental como “o processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade"

A Educação Ambiental, como método de ensino, está diretamente relacionada ao movimento ambientalista, pois é
fruto da conscientização dos problemas ambientais. A ecologia, como ciência global, trouxe a preocupação com a
problemática ambiental, mostrando a necessidade de se educar, desde criança, a importância para a vida na
preservação o meio ambiente.

Para Portugal (1997) a questão da educação ambiental para crianças, apresenta três vertentes de opiniões com o
objetivo de afirmar as melhores formas de se proceder essa educação, no caso específico voltada aos alunos do
primeiro grau. A primeira vertente defende que deve haver uma disciplina específica para tratar do assunto, a ser
incluída no currículo escolar, tal qual a Matemática, o Português etc. Há, nesta vertente, aqueles que defendem
extensões diferenciadas nos assuntos e no tempo de duração da disciplina. A segunda vertente defende que a
educação ambiental deva fazer parte do conteúdo programático da disciplina de Ciências. Já a terceira vertente
defende que a educação ambiental deva ser passada aos alunos sem pré-estabelecimento de disciplinas e de
professores específicos, isto é, a educação ambiental deve ser ministrada por todos os professores indistintamente, de
forma natural e em doses homeopáticas, encaixando o assunto, onde puder caber em suas disciplinas, no desenrolar
das aulas, como pílulas de informações.

Ainda, segundo Portugal (1997), a desvantagem na adoção do critério defendido pela primeira vertente é que uma
disciplina fixada num espaço-tempo poderá acarretar esquecimento, os ensinamentos transmitidos, e a educação
ambiental é algo para ser reciclada. A desvantagem na adoção do critério defendido pela segunda vertente é a
exclusividade que se daria ao professor de Ciências de ensinar, ao seu modo, as ciências ambientais tão
multifacetadas, além do que a educação viria como uma obrigação, podendo levar alguns alunos a se desgostarem do
assunto para o resto da vida. A desvantagem na adoção do critério defendido pela terceira vertente (disciplina livre) é
que muitos professores rejeitariam intimamente a ideia ou não iriam se esforçar para buscar encaixes apropriados dos
tópicos das ciências ambientais em suas disciplinas.

Em Freire (1975), muito se discute em torno de uma melhor definição para a introdução da dimensão ambiental na
educação escolar. Propõem-se objetivos, princípios, estratégias e recomendações acerca do desenvolvimento da
Educação Ambiental, considerando aspectos sociais, culturais, históricos e políticos que conduzem à destruição do
meio ambiente em que vivemos e fazemos parte. A educação, sendo trabalhada a partir da realidade concreta dos
alunos envolvidos, viabiliza e resgata a dimensão contextualizada dos conteúdos, pois os alunos são desafiados a
superarem situações cotidianas problematizadas ao se perceberem como ser do mundo e como mundo, uma vez que
"só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no
mundo, como mundo e com os outros" (p. 93).

A Política Nacional de Educação Ambiental, criada através da Lei 9.795/99, estabelece no Art. 2º que a Educação
Ambiental "deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em
caráter formal e não formal". Cabendo às instituições educativas, portanto, Art. 3º, "promover a educação ambiental de
maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem".

O professor, na sala de aula, exerce uma das formas de ação direta de levar a Educação Ambiental à comunidade,
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sendo o educador um dos elementos fundamentais no processo de conscientização, da sociedade, dos problemas
ambientais, pela sua capacidade de desenvolver, em seus alunos, hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental
e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país.

Através da Educação Ambiental na escola, os alunos podem entender, por exemplo, a questão do lixo que é das mais
preocupantes e diz respeito a cada ser humano. 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. Atualmente a luta pela preservação do meio ambiente, e a própria sobrevivência do homem no planeta, está
diretamente relacionada com a questão do lixo urbano.

A sociedade de consumo em que vivemos tem como hábito extrair da natureza a
matéria-prima e, depois de utilizada, descartá-la em lixões, caracterizando uma relação
depredatória com o seu habitat. Assim, grande quantidade de produtos recicláveis que
poderiam ser reaproveitados a partir dos resíduos, é inutilizada na sua forma de destino
final. Isso implica em uma grande perda ambiental, devido ao potencial altamente poluidor
do mau gerenciamento dos resíduos gerados, comprometendo a qualidade do ar, solo e,
principalmente as águas superficiais e subterrâneas, além do desperdício de recursos,
especialmente os não recicláveis, inviabilizando sua obtenção no futuro (AZEVEDO, 1996,
p. 45).

No entendimento de Oliveira (1973), a problemática do lixo vem sendo agravada, entre outros fatores, pelo acentuado
crescimento demográfico, especialmente nos centros urbanos, resultantes do êxodo rural e da falta de um
planejamento familiar. O conhecimento do problema passou a incluir no seu universo de análise, preocupações, por
exemplo, com a velocidade do processo de produção de resíduos sólidos nas cidades e com os fatores que
influenciam esse processo que é superior à velocidade natural dos processos de degradação. A questão dos resíduos
sólidos, no meio urbano, representa impactos ambientais relevantes que afetam e degradam a qualidade de vida
urbana.

O professor exerce um papel fundamental, porque é ele quem vai proporcionar aos alunos as condições necessárias à
mudança de comportamento que se espera deles para que se tornem cidadãos conscientes da importância das suas
atitudes em relação à preservação da natureza e de atuarem como multiplicadores no ambiente em que vivem.

O fato de uma escola manter uma disciplina específica não quer dizer que a educação ambiental será desenvolvida
apenas dentro da disciplina, pois, como diz na sua definição, ela é um processo e, portanto, deve ser trabalhada por
todos, em todas as etapas do desenvolvimento do ser humano. Essa é uma realidade trazida pela preocupação com
os problemas ambientais que, devido à sua gravidade não podem mais ser ignorados.

3.METODOLOGIA

O estudo foi do tipo qualitativo, exploratório e descritivo. As pesquisas qualitativas exploratórias, segundo Andrade
(2006), apresentam informações obtidas através de fontes bibliográficas com a finalidade de proporcionar maiores
informações sobre determinado assunto, definindo objetivos ou formulando hipóteses de uma pesquisa. Já a pesquisa
descritiva apresentam fatos observados, registrados, analisados sem interferência do pesquisador (GIL, 2007).

O presente estudo foi desenvolvido com ações educativas da Disciplina Eletiva: Meio Ambiente, envolvendo 30 alunos
dos 2º e 3º anos do Ensino Médio Integral do Centro de Excelência Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento,
na cidade de Aracaju (SE) através de métodos ativos, palestras, etc. sobre os problemas ambientais relativos à
poluição do ar, a necessidade de proteção da natureza, conscientização dos educandos e toda comunidade escolar
para o reaproveitamento e reutilização de materiais recicláveis, as implicações ambientais decorrentes do descarte
inadequado do lixo, doenças provocadas pelo acumulo de lixo, o tempo de decomposição dos diferentes tipos de
resíduos, a importância da coleta seletiva do lixo e saneamento básico visando promover mudanças de valores,
atitudes e o despertar para importância da sustentabilidade ambiental, na proposta de que este trabalho seja um plano
piloto para que outras séries também possam usufruir dessa conscientização e que os alunos envolvidos possam agir
como multiplicadores de informações a respeito do tema.

Para alcançar os objetivos propostos neste projeto foram desenvolvidos métodos ativos junto aos envolvidos, tais
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como: o de estudo de textos, executado no decorrer do ano letivo, em sistema individual e em grupos, onde os alunos
trabalhavam com os textos fazendo pesquisas, leituras, apresentações, mesas redondas, visitas ao bairro,
participação na mídia, oficinas de reciclagem e confecção de lixeiras seletivas, construção e manutenção de horta
para a produção de hortaliças e legumes sem uso de agrotóxicos, para melhorar a qualidade nutricional das refeições
fornecidas pelo Centro.

A forma de trabalho ficou sob a responsabilidade das professoras das disciplinas de Biologia e de Geografia, matéria
esta, que já executa trabalhos afins, com carga horária semanal de duas horas aula e total de 80 horas anual, com
uma turma de 30 alunos.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as últimas décadas, as agressões ao ambiente global tornaram-se auto evidentes, provocando debates na
busca por soluções e aumentando os discursos comuns pelo desenvolvimento sustentável. Essa estratégia requer um
novo enquadramento mental e novo conjunto de valores. A educação ambiental é essencial à promoção de tais
valores e para aumentar a capacidade das pessoas de enfrentar as questões do desenvolvimento. A educação em
todos os níveis, especialmente a educação universitária para a formação de gestores e professores, deve ser
orientada para o desenvolvimento sustentável e para forjar atitudes, padrões de capacidade e comportamentos
ambientalmente conscientes, tal como um sentido de responsabilidade ética.

Com este trabalho, procurou-se refletir sobre a importância de se trabalhar com os alunos assuntos como a
preservação e defesa do meio ambiente, da conscientização e identificação dos principais problemas ambientais
relativos à poluição do ar e causadores da destruição da natureza que provocam redução da qualidade de vida dos
seres humanos.

Segundo Adams (2004), defender e encarar os problemas ambientais é essencial, pois é do ambiente que depende a
qualidade de vida da população. É preciso que as pessoas se conscientizem de preservar o meio ambiente, pois, isto
sim, trará muitas melhorias em nossa qualidade de vida.

A espécie humana é parte da natureza. Então, ao agredir a natureza, se está agredindo a si mesmo, com a poluição
do ar, das águas, do solo, dos alimentos, do som, da paisagem das cidades. Estas agressões atingem diretamente a
pessoa humana, sua saúde, seu bem-estar. Nesse sentido, a defesa da ecologia é fundamentalmente uma defesa da
qualidade de vida.

Dá-se, como sugestão, que este conteúdo de Educação Ambiental seja trabalhado a partir do 6º ano do Ensino
Fundamental, no próprio Centro de Excelência Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, porque os alunos ao
ingressarem no Centro chegam com pouca informação a respeito, então terão um tempo maior para mudar o
comportamento, até chegar no Ensino Médio. Estes educandos, de uma maneira mais extensiva, passarão a ser
transmissores, multiplicadores do conhecimento, na família e na comunidade, enfim, no ambiente em que vivem.

Estudando no Centro, os alunos estarão recebendo os conteúdos de uma maneira ampla, baseados em promover a
sensibilização do educando e do educador, visando a compreensão dos componentes e dos mecanismos que regem
o sistema natural; com conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como as qualidades morais necessárias, que
permitam o desempenho de um papel efetivo na preparação e manejo de processos de desenvolvimento, que sejam
compatíveis com a preservação dos processos produtivos e estéticos do meio ambiente; e se capacitando para avaliar
e agir efetivamente no sistema, atuando na construção de uma nova realidade desejada.
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