
Recebido em:
05/08/2017

Aprovado em:
06/08/2017

Editor Respo.: Veleida
Anahi

Bernard Charlort
Método de Avaliação:
Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

SENSIBILIZAÇÃO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

ERICA COSTA ALVES

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo: A Educação Ambiental tem papel fundamental na conscientização para os problemas ambientais do
planeta. Acreditando que a escola é o lugar de formação da cidadania, consequentemente de educação e que cuidar e
respeitar o meio ambiente são fundamentais na aprendizagem do aluno como futuro cidadão, o presente trabalho
objetivou discutir a importância da Educação Ambiental na formação do cidadão consciente para o zelo com meio
ambiente, identificando a necessidade de sua utilização no Ensino Fundamental. Este estudo foi realizado através de
pesquisa bibliográfica com consulta de autores que abordam atividades e teorias, além de apresentar reflexões sobre
a Educação Ambiental. Ao trabalhar a Educação Ambiental todos são beneficiados já que a preservação do meio
ambiente é necessária para a sobrevivência de todos.

Palavras Chaves: Educação Ambiental. Meio Ambiente. Ensino Fundamental.

1. INTRODUÇÃO
As consequências das ações humanas no meio ambiente são cada vez mais visualizadas, estudos evidenciam o
começo da escassez dos recursos naturais. É necessária a sensibilização para a Educação Ambiental como forma de
minimizar os malefícios do excessivo consumo humano. A população deve conscientizar-se que a prevenção é a
melhor saída para evitar a destruição do planeta. A Educação Ambiental desempenha papel fundamental para
conscientização dos problemas ambientais.

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) entende como 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” (Lei nº 9795/99, Art. 1º). A escola é um dos lugares em que a
Educação Ambiental pode e deve ser utilizada.

A escola deve fornecer meios para que o aluno compreenda as ações humanas, suas consequências para o ambiente
e para os outros seres vivos, contribuindo assim para o senso crítico e formação cidadã do educando. Portanto, a
escola não é apenas uma mediadora do conhecimento, é também mediadora de atitudes e comportamentos
benéficos, que podem tornar a sociedade mais justa e agradável para todos. Desta forma, a utilização da Educação
Ambiental sensibiliza o aluno para a importância da preservação do meio ambiente:

A escola dentro da Educação Ambiental deve sensibilizar o aluno a buscar valores que
conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que
habitam o planeta, auxiliando-o a analisar criticamente os princípios que tem levado à
destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias espécies (EFFTING, 2007, p.
8).

A Educação Ambiental mostra um caminho para a formação de cidadãos com uma melhor qualidade de vida, faz o
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aluno refletir e construir ideias além de permitir atividades realizadas também fora da sala de aula, no cotidiano do
aluno:

A escola é o espaço social e o local onde o aluno será sensibilizado para as ações
ambientais e fora do âmbito escolar ele será capaz de dar sequência ao seu processo de
socialização. Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática,
no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis
(EFFTING, 2007, p. 37).

Compreendendo a necessidade de trabalhar a Educação Ambiental no Ensino Fundamental, o presente artigo tem
como estudo a utilização da Educação Ambiental como forma de sensibilizar os alunos para a preservação do meio
ambiente, fazê-los entender o seu papel na sociedade. Através de pesquisa bibliográfica com consulta de autores que
abordam conceitos, atividades e teorias, além de apresentar reflexões sobre a Educação Ambiental e tendo como
marco espacial o Ensino Fundamental, este trabalho objetiva:

• Discutir a importância da Educação Ambiental na formação do cidadão consciente para proteção e zelo com o
meio ambiente, identificando a necessidade de sua utilização no Ensino Fundamental.

Espero com este trabalho, contribuir para a sensibilização de docentes sobre a importância na implementação da
Educação Ambiental no Ensino Fundamental, incentivando o aluno a ter boas práticas ambientais. É importante
ressaltar que o professor é atuante neste processo de educação para a cidadania. Para isso, deve conduzir o
processo de ensino com temas que despertem no aluno, valores e atitudes benéficas que contribuem para o
bem-estar de todos e faz o aluno refletir sobre os problemas ambientais existentes.

Ao trabalhar a Educação Ambiental todos serão beneficiados já que a preservação do meio ambiente é necessária
para a sobrevivência de todos. Os alunos devem deixar a visão antropocêntrica e aprender valores que ajudem a
desenvolver atitudes de harmonia, conhecer os integrantes do meio ambiente e saber viver em sociedade,
possibilitando uma melhor qualidade de vida para todos.

1. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO ATUAÇÃO NECESSÁRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.1. Educação Ambiental: Conceitos e Princípios Básicos

Sancionada em 27 de abril de 1999, a Lei nº 9.795, institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Nesta
são definidos como princípios básicos da Educação Ambiental:

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;

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

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

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.

A PNEA (art. 2º) divide a Educação Ambiental em Educação Formal e Não-Formal. Além disto, cita a necessidade da
Educação Ambiental ser um componente essencial e permanente da educação nacional. Como Educação Formal,
têm-se a que é desenvolvida nas instituições de ensino em todos os seus níveis e modalidades. Como Educação
Não-Formal têm-se as ações e práticas educativas voltadas à sociedade.

A Educação Ambiental foi indicada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental como
tema transversal (Brasil, 1998). De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO,
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1987): “A Educação Ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência
do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores”.

No Capítulo 36 da Agenda 21, a Educação Ambiental é conceituada como um mecanismo que visa “desenvolver uma
população que seja consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhes são associados”.
Santos & Cagliari (2011, p. 34) defendem que o objetivo da Educação Ambiental é “proporcionar aos indivíduos a
compreensão do meio ambiente, levando-os a perceber as interações entre os aspectos físicos, socioculturais,
políticos e econômicos que compõem a relação do homem com o meio em que vive”.

Constata-se que existem diversos conceitos sobre Educação Ambiental e vários estudos na área. Através dos
conceitos, pode-se extrair que a Educação Ambiental serve para sensibilizar o homem para a preservação do meio
ambiente, de forma a conservá-lo para as gerações futuras. Desta forma, pode-se relatar a importância da utilização
da Educação Ambiental no Ensino Fundamental.

2.2. Educação Ambiental e o Ensino Fundamental

O Ensino Fundamental é uma das etapas da educação básica, a lei n° 11.114, implantada em 2005, determinou que a
duração para o Ensino Fundamental fosse de nove anos. “O objetivo do Ensino Fundamental Brasileiro é a formação
básica do cidadão; o aluno vai desenvolver, nesta etapa, o domínio da leitura, escrita e cálculo; compreender o
ambiente natural e social, os valores da sociedade” (PCN, 1998, p.18).

Para Lembo (1975 p.56) “o processo de aprendizagem é, para cada indivíduo, um processo pessoal contínuo, de
adquirir, esclarecer, interpretar e sintetizar significados, a partir de seus contatos e interação com ideias, pessoas e
fatos”. Segundo Freire (1977, pg.69) “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência do
saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação de significados”.

A escola tem sido historicamente o espaço indicado para a discussão e o aprendizado de
vários temas urgentes e de atualidade, como resultado da sua importância na formação
dos cidadãos. Evidentemente que a escola deve estar sempre aberta ao conhecimento,
inquietações e propostas de sua época, e procurar consolidar inovações pedagógicas que
contribuam para que a mesma continue cumprindo com seu papel social (REIGOTA apud
NARDI, 2004 pg. 155).

Docentes devem estar preparados para trabalharem com Educação Ambiental, deve ser utilizados projetos com
temáticas que incentivem o aluno a ter boas práticas, atividades dinâmicas e reflexivas que façam o aluno perceber a
importância de preservar os recursos naturais. Portanto, “reconhece o ser humano como parte integrante da natureza
e relaciona sua ação às mudanças nas relações entre os seres vivos e à alteração dos recursos e ciclos naturais”
(BRASIL, 1998, p. 51).

Para Santos & Cagliari (2011, p. 35), “Materiais didáticos de qualidade, bem elaborados e compatíveis com a
realidade local e global são ferramentas essenciais, mas a ferramenta principal são os profissionais da área da
educação”.

Desse modo, os conteúdos de Educação Ambiental integram-se no currículo escolar a
partir de uma relação de transversalidade, a fim de impregnar a prática educativa, exigindo
do professor uma readaptação dos conteúdos abordados na sua disciplina, o que condiz
com resoluções do Conselho Federal de Educação e de conferências nacionais e
internacionais, que reconhecem a Educação Ambiental como uma temática a ser inserida
no currículo de modo diferenciado, não se configurando como uma nova disciplina.
(CASTRO, 2000, p. 51)

A escola deve fornecer meios para que o aluno compreenda as ações humanas e suas consequências para o
ambiente e os outros seres vivos, contribuindo assim para o senso crítico e formação cidadã do educando.

O educador deve se esforçar para que a atividade de Educação Ambiental seja dinâmica, criativa, participativa e,
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sobretudo, aplicada ao cotidiano do aluno, criando um clima prazeroso tanto para o aluno quanto para o professor.
Para Rosa et. al (2006 pg. 23), a humanização acontece a partir da educação, como um canal para a efetiva
integração do eu individual ao coletivo para alcançar suas especificidades: a intelectualidade, a afetividade e os
hábitos, conduzindo-o à realização do ideal.

Uma outra função inerente ao papel do professor em todos os tempos diz respeito à sua
ação como agente de valores, aquele que influencia os comportamentos e atitudes de seus
alunos. Neste mesmo sentido, é também o profissional capaz de estimular a identidade
(individual e grupal) e a sociabilidade com e entre seus alunos (CASTRO; CARVALHO,
2002, p. 97).

O professor atuante neste processo de educação para a cidadania deve conduzir o processo de ensino com temas
que despertem no aluno, valores e atitudes benéficas que contribuem para o bem-estar de todos e faz o aluno refletir
sobre os problemas sociais existentes.

Leonario; Ferreira (2007 p. 20) considera o professor e aluno como partes de um processo de mudanças na
educação: “O homem, como um ser social, é influenciado, em seu aprendizado, pela sua interação com a sociedade,
a família e a escola”.

A Educação Ambiental mostra um caminho para a formação de cidadãos com uma melhor qualidade de vida, faz o
aluno refletir e construir ideias além de permitir atividades realizadas também fora da sala de aula, no cotidiano do
aluno.

Giolitto (1984) apud Gaudiano (2005) “nota que a escola recebe a missão de procurar uma educação ambiental
destinada a sensibilizar os jovens para os perigos que ameaçam o nosso meio de vida e a incitá-los a adotar uma
atitude espontaneamente protetora”.

A Educação Ambiental como processo que consiste em propiciar às pessoas uma
compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar valores e desenvolver atitudes que
lhes permitam adotar uma posição consciente e participativa a respeito das questões
relacionadas com a conservação e a adequada utilização dos recursos naturais, para a
melhoria da qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumismo
desenfreado. (MEDINA, 2000, p.18)

A Educação Ambiental vai mostrar para o homem que ele é parte integrante do ambiente, que o mau comportamento
deve ser mudado para que o aluno torne-se um cidadão responsável. Deve-se envolver uma perspectiva holística,
onde o indivíduo considera a importância de todos para o bem próprio e do meio em que vive, mostrando que todos os
seres são importantes para o ecossistema, enfocando a relação entre o ser humano e a natureza de forma
interdisciplinar.

Capacitar em Educação Ambiental, independentemente do público-alvo, é, em um primeiro
momento, levar o indivíduo a repensar a sua relação com o meio, a fim de garantir
mudanças de atitudes em prol da melhoria da qualidade de vida de sua sociedade. Para
que essa mudança ocorra, é fundamental que o indivíduo se reconheça como parte
integrante do ambiente, se sensibilize com os problemas e se sinta responsável por eles
(SANTOS, 2000, p.33).

Os alunos devem superar a visão antropocêntrica e aprender valores que ajudem a desenvolver atitudes de harmonia,
conhecer os integrantes do meio ambiente e saber viver em sociedade, possibilitando uma melhor qualidade de vida
para todos.
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Fica evidente a importância de sensibilizar os humanos para que ajam de modo
responsável e com consciência, conservando o ambiente saudável no presente e para o
futuro; para que saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a comunidade
tanto local como internacional; e se modifiquem tanto interiormente, como pessoas, quanto
nas suas relações com o ambiente (EFFTING, 2007, p. 14).

Effting, 2007, considera a Educação Ambiental um processo contínuo e cíclico que aponta para “propostas
pedagógicas centradas na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências,
capacidade de avaliação e participação de professores e educandos” (EFFTING, 2007, p. 38).

O professor juntamente com o aluno poderão construir habilidades que contribuam não só para a sensibilização de
ambos, mas também de outras pessoas da família que poderão ser influenciadas pelas reflexões geradas na escola.

1. CONCLUSÃO
Diante do apresentado, pode-se concluir o papel fundamental da Educação Ambiental na sensibilização dos alunos de
forma a fazerem refletir sobre as atitudes que levam a destruição do meio ambiente. A Educação Ambiental atua como
agente estimulador dos alunos, despertando o interesse dos alunos para a proteção do meio ambiente. Os alunos
começam a entender que são futuros cidadãos e que suas atitudes podem melhorar a sociedade.

É importante ressaltar que a utilização da Educação Ambiental na escola, possibilita que outros agentes que não
estão no espaço escolar, por exemplo, os familiares do aluno, sejam também sensibilizados, pois os alunos se
sentirão no papel de dissipar as informações preventivas.

O professor pode diversificar as atividades utilizadas, além disso, pode pedir sugestões dos alunos para fazer
atividades que façam parte do seu dia-a-dia. Desta forma, o aluno pode ver a importância das suas atitudes no seu
bairro.

Fornecer os cuidados necessários e preservar o meio ambiente, além de ser ato de respeito, nada mais é que um
dever de todos, como cidadãos devemos contribuir para o bem estar de todos os seres que compõem o planeta.
Desde o início escolar, o aluno deve ter contato com a Educação Ambiental, boas práticas reflexivas são fundamentais
para seu desenvolvimento. A escola tem o dever de trabalhar a formação ética, o respeito e prevenção do ambiente.
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