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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a produção sobre EA e interdisciplinaridade no Ensino Fundamental nas
dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEC) da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), em que foi realizado um estudo do conhecimento por meio de levantamento bibliográfico das
produções de mestrado entre os anos de 2009 a 2016. Para discussão e embasamento teórico foram utilizados os
principais achados bibliográficos: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Política Nacional de Educação Ambiental
(PNEA), Reigota (2006), Heerdt e Motta (2016) e demais publicações relacionadas. Ao analisar os dados contidos
nessas dissertações, constatou-se que 57% abordam direta ou indiretamente o tema EA em diversas categorias e
níveis de ensino, mas somente 5,3% tratam diretamente os descritores estabelecidos.
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ABSTRACT

This article aims to analyze the production on AE and interdisciplinarity in Elementary School in the dissertations of the
Postgraduate Program in Education in Sciences (PPGES) of the Federal University of Santa Maria (FUSM), in which a
knowledge study was carried out by means of a bibliographic survey of the master&39;s productions between the years
2009 to 2016. For discussion and theoretical basis were used the main bibliographic findings: National Curricular
Parameters (NCP), National Environmental Education Policy (NEAP), Reigota (2006), Heerdt and Motta (2016) and
other related publications. When analyzing the data contained in these dissertations, it was found that 57% directly or
indirectly address the EA theme in several categories and levels of education, but only 5.3% directly treat the
established descriptors.

Keywords: Environmental Education; Interdisciplinarity; Elementary School.

1. Introdução

Os debates acerca do meio ambiente e sustentabilidade têm se tornado cada vez mais relevante no meio social nas
últimas décadas, principalmente no contexto escolar, estimulando os estudantes a interagirem com respeito, cidadania
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e consciência com o meio em que habita. Desse modo, a Educação Ambiental (EA) precisa ser trabalhada de forma
interdisciplinar para que estudantes possam se conscientizar sobre a importância de garantir a sustentabilidade do
planeta, contribuindo para preservação e conservação ambiental.

A crescente utilização dos recursos naturais no século XXI tem causado diversos problemas ambientais em quase
todo o planeta, sendo importante trabalhar questões ambientais numa abordagem interdisciplinar na Educação Básica,
principalmente no Ensino Fundamental para contribuir na formação de cidadãos conscientes e capazes de decidirem e
atuarem na realidade ambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem estar das pessoas e da sociedade
local, possibilitando assim, que todos possam agir corretamente no processo de preservação do meio ambiente. No
entanto, para Queiroz et al (2016) a EA na atualidade precisa superar o modelo convencional das ações
conservacionistas, e buscar a transformação social para garantir a preservação e a sustentabilidade da natureza,
considerando e valorizando as relações naturais, culturais, históricas, econômicos, sociais e políticas.

Partindo da ideia de que a EA é um processo de aprendizagem, de conhecimento e de exercício de cidadania por
meio de atuações conscientes, a escola é o espaço ideal para estimular reflexões quanto aos problemas ambientais,
apontando e sugerindo mudanças de atitudes que poderão melhorar a vida da atual e das futuras gerações,
conscientizando os educandos e os seus pais sobre a importância do meio ambiente na melhoria da qualidade de
vida, bem como a adoção de medidas sustentáveis para a utilização correta e responsável dos recursos naturais
(SOUZA; CANENA; WEBER, 2017). Desse modo, a perspectiva ambiental oferece instrumentos para que os alunos
possam compreender os problemas diretamente relacionados à questão ambiental que afetam ou que podem afetar
sua vida, sua comunidade e a humanidade em geral, e sobretudo, utilizar o conhecimento adquirido nas aulas para
atuar de maneira sustentável, consciente e responsável (HANSEN, 2013; HEERDT; MOTTA, 2016).

Atualmente, há um consenso que a escola é um dos locais privilegiados para as
discussões ambientais, pois por meio da EA proporciona ao aluno a possibilidade de fazer
profundas modificações em conceitos, pensamentos e ações, além de ajudá-lo a ser um
sujeito ativo e transformador da sociedade, conduzindo-o a construção e ao exercício de
sua cidadania (HEERDT; MOTTA, 2016, p. 179-180).

Diante da importância de se trabalhar a EA de forma interdisciplinar no processo educativo, objetivou-se neste
trabalho, analisar a produção sobre EA no Ensino Fundamental nas dissertações do Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências (PPGEC): Química da Vida e Saúde, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na
qual foi realizado inicialmente um estudo do conhecimento, por meio de levantamento bibliográfico das produções
disponibilizadas no banco de dissertações desse programa, entre os anos de 2009 a 2016, com o intuito de investigar
o enfoque dessas publicações acerca de temas relacionados a EA e interdisciplinaridade no Ensino Fundamental.

Este estudo pode ser caracterizado como um “estado do conhecimento”, já que se propõe diagnosticar e organizar
temas recorrentes e relevantes de uma determinada área e setor de publicações sobre a temática estudada,
conhecendo os aportes fundamentais da construção da teoria (FERREIRA, 2002; ROMANOWSKI; ENS, 2006).
Quanto aos demais aspectos metodológicos, será realizado uma breve revisão narrativa de literatura com os principais
achados bibliográficos: Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº 4.024/61 e Nº 9394/96, Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) através da Lei Nº 9.795/99, Reigota
(2006), Heerdt e Motta (2016) e demais publicações relacionadas ao objetivo proposto.

2. Discutindo concepções e diretrizes curriculares

No Brasil, com a promulgação da Lei Nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e suas
finalidades, estabelece que a EA deve ser preconizada em todos os níveis de ensino, inclusive em ações educativas a
fim de capacitar a comunidade para a participação efetiva na defesa do meio ambiente, da mesma forma, a
Constituição Federal, em seu artigo 255 ressalta a importância de “promulgar a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. (BRASIL, 1981; 1988).

A primeira LDB Nº 4.024, elaborada 1961, estabeleceu as disciplinas obrigatórias de todos os currículos das
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instituições de ensino no país, e após 35 anos, com a regulamentação da LDB Nº 9394 de 1996, os currículos do
Ensino Fundamental e Médio tiveram uma base nacional comum em cada sistema de ensino com base nas
características regionais e locais da sociedade (BRASIL, 1934; 1996). O Ministério da Educação e Cultura (MEC)
estabeleceu a PNEA através da Lei 9.795/99, em que a EA deve estar presente de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, respeitando e valorizando a abordagem proferida das questões
ambientais locais, regionais e nacionais, com busca de alternativas curriculares e metodológicas (BRASIL, 1999). Com
a regulamentação da LDB de 1996, o MEC promoveu a elaboração dos PCN na Educação Básica, propondo a
implementação de temas transversais para contemplar questões éticas, culturais, ambientais e relacionadas à saúde
(BRASIL, 1998; QUERIOZ, 2016).

Os PCN voltados ao meio ambiente e saúde, caracterizam a EA como uma questão que exige cuidado e atenção para
manutenção e continuidade da vida no planeta, em que a atuação do professor quanto agente transformador no
Ensino Fundamental é de grande relevância, devendo este, trabalhar a EA não apenas na disciplina de Ciências, e
sim como Tema Transversal nas demais disciplinas programáticas da grade curricular, para construir valores mais
humanizados no processo educativo e estabelecer desde cedo relações saudáveis com o meio ambiente e entre as
pessoas. Dessa forma, os educandos se tornarão cidadãos capazes de assumir novas atitudes em relação à busca de
soluções para os problemas sociais e ambientais. (BRASIL, 1998; HEERDT; MOTTA, 2016).

Ainda com base na PNEA, a EA é abordada por meio de processos nos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
sendo um componente indispensável e permanente da educação nacional, que necessita estar presente de forma
transversal e articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.
Esta Lei estabelece a EA como um direito de todos, incumbindo as instituições de ensino a oferecerem como parte
integrante do currículo educacional (BRASIL, 1999; QUERIOZ, 2016). Partindo desses pressupostos, a EA necessita
ser trabalhada no Ensino Fundamental para desenvolver nos alunos a observação, participação e realização de
atividades didáticas para que eles possam compreender o mundo e atuar como cidadãos conscientes, capazes de
utilizar os conhecimentos adquiridos na conservação dos recursos ambientais (MANZANO; DINIZ, 2003; HEERDT;
MOTTA, 2016).

Nessa perspectiva, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental (DCNEA), a EA deve
considerar uma abordagem curricular que enfoque a natureza como fonte de vida e relacione ambiente e justiça
social, associando a direitos humanos, saúde, trabalho, pluralidade étnica, e à superação do racismo, discriminação e
injustiça social, salientando que:

II - abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em todas as áreas
de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e acadêmicas;

III - aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos científicos,
socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, valorizando a
participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da comunidade
educacional em contraposição às relações de dominação e exploração presentes na
realidade atual;

IV - incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e metodológicos
que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental;

V - estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços educadores
sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, tornando-as
referências de sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2012, p. 71).

No que se refere ao processo avaliativo, sabe-se que a avaliação corresponde a uma das etapas mais complexas do
processo ensino e aprendizagem, na qual se torna necessário que o docente utilize várias estratégias para verificar e
comparar os rendimentos dos alunos, e consequentemente analisar se os conteúdos aplicados foram bem assimilados
e satisfatórios para sua formação. A regência em sala de aula, juntamente com o processo deve ser desenvolvido em
quatro processos básicos e importantes, a avaliação diagnóstica, processual/contínua, cumulativa e
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participativa/emancipatória, enfatizando a aprendizagem dos alunos (BRASIL, 1998; CHAMORRO et. al, 2004).

3. A EA e sua aplicação interdisciplinar: uma breve reflexão

A EA corresponde a um processo contínuo, no qual os indivíduos e a comunidade se conscientizam sobre a
importância do meio ambiente, adquirindo valores, experiência, conhecimento para poderem atuar de forma individual
e coletiva na intenção de solucionar e amenizar os problemas ambientais atuais e futuros. No entanto, vale ressaltar
que os conhecimentos e métodos tradicionais baseados na aprendizagem mecânica visam apenas à reprodução dos
conteúdos, tornando-se ineficazes para o desenvolvimento crítico e autônomo dos discentes. Por esse motivo, a EA
necessita estar conectada com o meio e aos desafios do mundo contemporâneo para estabelecer uma relação
aprendizagem significativa, levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos e suas as concepções
ambientais construídas nas relações existentes com a tecnologia, sociedade, saúde e conhecimento científico
(REIGOTA, 2006).

Na concepção de Medina (2001) a EA trata-se de um processo que proporciona 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, devendo ter como objetivos a melhoria da qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do
consumismo desenfreado. Sendo assim, a escola é uma instituição de construção de conhecimentos, na qual pode e
deve auxiliar no processo de conscientização sobre a conservação do meio ambiente, enfatizando o equilíbrio da
natureza, dos recursos naturais, e de medidas sustentáveis para busca de soluções relacionadas ao meio em que o
aluno está inserido de forma participativa e transformadora (LEMOS, 2005; HEERDT; MOTTA, 2016).

Nessa conjuntura, torna-se evidente a importância do desenvolvimento de ações interdisciplinares voltadas da EA nas
salas de aula, com a participação de toda comunidade escolar, visando motivar os alunos a participarem de atividades
culturais, considerando os valores sociais, econômicos e ambientais da sociedade. Como exemplo dessas ações,
RÊGO et al (2002), contribui ao citar o replantio de árvores, coleta de materiais recicláveis para oficinas de artesanato
e demais eventos realizados no ambiente escolar e na comunidade para alcançar os princípios básicos desta
temática, como o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade
e a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, bem como a garantia de continuidade e
permanência do processo educativo. O autor complementa ao abordar que:

A Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD), a Eco-92, propõe como principais compromissos da
humanidade para as futuras gerações o Desenvolvimento Sustentável, que deverá conciliar
justiça social, eficiência econômica e equilíbrio ambiental. As diretrizes da Agenda 21
brasileira seguem as recomendações da CNUMAD e indica como estratégias para o
gerenciamento adequado de RSU em prol da sustentabilidade: a minimização da produção
de resíduos; a maximização de práticas de reutilização e reciclagem ambientalmente
corretas; a promoção de sistemas de tratamento e disposição de resíduos compatíveis com
a preservação ambiental; a extensão de cobertura dos serviços de coleta e destino final,
(RÊGO et al, 2002, p. 41).

Conforme esclarece os PCN, é necessário que a concepção de ambiente seja abordada em sua totalidade dentro e
fora do espaço escolar, considerando a interdependência sistêmica entre o meio natural e o modificado, bem como
dos fatores socioeconômicos e culturais em sintonia com políticas e ações de sustentabilidade (BRASIL, 1998;
QUERIOZ, 2016). No entanto, é importante que se estabeleçam novos modelos educacionais para integrar saúde,
meio ambiente, desenvolvimento comunitário e propostas pedagógicas, dessa forma, a EA deve ser inserida
transversalmente no processo de ensino e aprendizagem, interagindo com todas as áreas de conhecimento e o
cotidiano dos alunos (FERNANDES, 2009).
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Atualmente, com o desenvolvimento global marcado pelo grande avanço tecnológico, altos índices de produção e
consumo e de desigualdades sociais, os problemas sociais e ambientais na esfera da biodiversidade têm se
agravados. Para atender de forma sustentável essas demandas sociais, é importante desenvolver uma prática de
ensino transversal fundamentada na articulação entre os aspectos teóricos e práticos, em que os estudantes possam
refletir sobre seus próprios conhecimentos, atitudes e valores (BIZZO, 2006). Dessa forma, não adianta proporcionar
ao aluno apenas o domínio dos conteúdos sobre meio ambiente, e sim, criar condições favoráveis para que ele possa
desenvolver e ampliar suas potencialidades quanto cidadão e concordar que é fundamental a sociedade adotar
medidas sustentáveis, respeitando as regras de exploração e distribuição dos recursos de modo a garantir as
condições da vida no planeta (REIGOTA, 2006).

Desse modo, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) define desenvolvimento
sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Ou seja, diz respeito a melhorar a qualidade da vida humana
conforme os limites da capacidade de suporte dos ecossistemas e dos recursos renováveis, de forma qualitativamente
apropriada com sua capacidade de renovação. A CMMAD esclarece ainda que para uma sociedade seja sustentável é
necessário respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos, melhorar a qualidade da vida humana, conservar a
vitalidade e a diversidade do Planeta Terra, e minimizar o esgotamento de recursos não renováveis, como os
minérios, petróleo, gás e carvão mineral, que apesar de não serem renováveis, devem ser explorados com o cuidado
de reduzir suas perdas e a minimizar o impacto ambiental, no qual a reciclagem é uma excelente opção (BRASIL,
2012).

No entanto, desenvolver a EA de forma interdisciplinar nas turmas Ensino Fundamental tem se tornado uma tarefa
difícil, devido à existência de empecilhos na prática docente, como a falta de atividades de sensibilização e formação
continuada dos professores, bem como a carência de implementação e execução de projetos sobre essa temática.
Dessa forma, é fundamental que o educador compreenda as potencialidades, as implicações e as exigências da
realidade local para elaborar, executar e mensurar projetos didáticos voltados à sustentabilidade na Educação Básica,
no qual os alunos devem ser sujeitos ativos da aprendizagem, procurando propor estratégias e reflexões que
contemplem seus pensamentos diante dos conteúdos didáticos da disciplina e consequentemente na construção do
conhecimento científico, atribuindo significado ao que for aprendido sobre a questão ambiental e utilizar esses
conhecimentos em outras situações cotidianas (ANDRADE; TAKESHY; CARVALHO, 2000; REIGOTA, 2006;
HEERDT; MOTTA, 2016).

4. A produção sobre EA no PPGEC/UFSM

O PPGEC da UFSM é um programa de pós-graduação Stricto Sensu que funciona de forma interinstitucional, formado
por pesquisadores vinculados a UFSM, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Fundação
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), este programa se insere na área de Ensino, atuando na formação em nível de Mestrado e
Doutorado em Educação em Ciências para o exercício de atividades de ensino, pesquisa e extensão na área.

Inicialmente, foi constatado neste estudo a existência de 75 publicações de dissertação de mestrado no período de
2009 a 2016, bem como 42 teses de doutorado publicadas entre 2010 a 2016. É importante ressaltar que as
publicações do ano de 2017 não foram consideradas neste estudo, já que o respectivo ano está em andamento. A
Figura 1 apresenta a distribuição dessas publicações por ano:

Figura 1: Distribuição das publicações de mestrado e doutorado do PPGEC/UFSM por ano
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Fonte: Autor (2017)

Como já informado, neste artigo foi analisado somente as dissertações do PPGEC, com o levantamento e análise
acerca das produções explicitamente relacionadas com os temas EA, interdisciplinaridade e Ensino Fundamental no
período de 2009 a 2016.

O processo de análise das produções analisadas ocorreu de forma qualitativa e com base nos procedimentos
recomendados por Romanowski (2002), priorizando a leitura de determinadas partes das publicações, como os títulos,
os resumos e as palavras-chave. Contudo, em algumas situações a leitura dos resumos e palavras-chave não foi
suficiente para a organização dessas dissertações por categorias analíticas, já que alguns resumos estavam confusos
e incompletos, sem explicitar adequadamente os objetivos, metodologias, e resultados obtidos, sendo então
necessário, aprofundar a leitura e análise dessas publicações.

Ao analisar os dados contidos nas dissertações em estudo, constatou-se que das 75 publicações, a maioria, ou seja,
43 (57%) abordam direta ou indiretamente o tema EA em diversas categorias e níveis de ensino. Entretanto, apenas 4
(5,3%) desses trabalhos tratam diretamente os descritores EA, meio ambiente, interdisciplinaridade e Ensino
Fundamental, conforme apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Relação das dissertações do PPGEC/UFSM, publicadas entre os anos de 2009 a 2016, que abordam
conjuntamente as temáticas: EA, meio ambiente, interdisciplinaridade e Ensino Fundamental

ANO AUTOR(A) TÍTULO DA DISCERTAÇÃO
PALAVRAS-CHAVES

NOS RESUMOS

2011 Janessa Aline
Zappe

AGROTÓXICOS NO CONTEXTO QUÍMICO
E SOCIAL Agrotóxicos; Ensino de

Química; Oficinas.

2012
Edward
Frederico
Castro Pessano

O USO DO RIO URUGUAI COMO TEMA
GERADOR PARA A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Temas Geradores; Rio
Uruguai; Educação
Ambiental; Ensino
Fundamental.

2013 Elenize Rangel
Nicoletti

EXPLORANDO O TEMA ÁGUA ATRAVÉS
DE DIFERENTES ABORDAGENS
METODOLÓGICAS NO ENSINO

Ensino de Ciências; Água,
Atividades Práticas; Jogo
Didático, Ensino
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FUNDAMENTAL Fundamental.

2014
Marlise Grecco
de Souza
Silveira

AS CONTRIBUIÇÕES DAS OFICINAS
TEMÁTICAS AMBIENTAIS NA
FORMAÇÃO DE ALUNOS DO CURSO
NORMAL MÉDIO E NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Educação Ambiental;
Oficinas Temáticas; Curso
Normal Médio; Anos
Iniciais.

Fonte: Autor (2017)

Percebe-se que nos anos 2009, 2010, 2015 e 2016 não tiveram dissertações publicadas no PPGEC que atendesse o
critério de seleção adotada nesta pesquisa, pois na maioria das vezes os descritores mencionados não estavam
simultaneamente presentes ou relacionados nessas publicações. Observa-se no Quadro 1 que nenhuma das
dissertações selecionadas possui de forma explícita nas palavras-chave todos os descritores: EA, meio ambiente,
interdisciplinaridade e Ensino Fundamental, mas mesmo assim foram consideradas porque ao aprofundar a leitura
percebeu-se no corpus desses trabalhos que essas temáticas eram discutidas e faziam parte do objeto de estudo.

No que se refere ao ponto de vista metodológico, de acordo com Gil (2002), 3 dissertações (75%) são de natureza
qualitativa, e apenas uma (25%) foi referida pelo autor como quali-quantitativa, e todas elas apresentam abordagens
exploratória e descritiva para análise, registro e interpretação dos fatos pesquisados. É importante mencionar que em
todas essas publicações se fez presente como principal instrumento de coleta de dados a aplicação de questionário, e
3 delas (75%) além de aplicar questionários foi realizada também entrevistas com o público alvo participante.
Observou-se as seguintes categorias analíticas inseridas na abordagem EA:

Quadro 2: Classificação das dissertações de acordo com as categorias analíticas

AUTORES CATEGORIAS ANALÍTICAS

Zappe (2011) Agrotóxicos

Pessano (2012)

Nicoletti (2013)
Água

Zappe (2011)

Silveira (2014)
Oficinas temáticas

Fonte: Autor (2017)

A princípio, inserido na categoria “Agrotóxicos”, Zappe (2011) optou trabalhar essa temática considerando a realidade
da escola pesquisada, na qual os estudantes e familiares têm sua fonte de renda advinda da agricultura. Dessa forma,
a autora objetivou em seu trabalho investigar ações facilitadoras para o processo de ensino e aprendizagem em
Química visando promover o conhecimento de conceitos básicos e suas implicações na formação dos estudantes
como cidadãos. É importante esclarecer que apesar desse estudo ter um enfoque predominante sobre o Ensino
Médio, a autora aborda no marco teórico o enfoque voltado também ao Ensino Fundamental, especificamente no 9º
ano (8ª série) que trabalha de forma sucinta alguns conceitos básicos da Química, além disso, a essa pesquisa foi
desenvolvida numa escola da rede estadual de ensino, localizada na zona rural do município de Candelári/RS e que
oferece o Ensino Fundamental e Médio.

O trabalho de Zappe (2011) também foi considerado na categoria “Oficinas temáticas”, já que além da utilizar
questionários e analisar livros didáticos de Química para investigar as concepções dos alunos com relação à temática,
a autora desenvolveu oficinas abordando a temática agrotóxico e meio ambiente na escola pesquisada. Foi
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constatado nesse estudo que os livros didáticos analisados não abordavam a EA de forma interdisciplinar e muito
menos tratava da importância dos equipamentos de proteção individual (EPI) no manuseio agrotóxicos, além disso,
percebeu-se que os alunos participantes tinham dificuldades em relacionar os conteúdos de Química com o seu dia a
dia. Quanto às oficinas temáticas desenvolvidas, evidenciou-se que estas contribuíram para a valorização da
aprendizagem dos conteúdos trabalhados e para o exercício da cidadania por parte dos alunos frente à temática
ambiental, agrotóxicos.

No que se refere à categoria “Água”, Pessano (2012) desenvolveu em sua pesquisa a temática EA sob uma
abordagem quali-quantitativa das percepções socioeconômicas e ambientais com alunos do último ano do Ensino
Fundamental na cidade de Uruguaiana/RS. O autor utilizou a metodologia Freiriana em sua pesquisa para avaliar as
percepções dos estudantes sobre o rio Uruguai de forma interdisciplinar. Constatou-se nesse estudo que essa
temática era pouco discutida e tão pouco trabalhada interdisciplinarmente no contexto escolar, além do fato de não
levar em consideração a vivência e os conhecimentos alternativos dos alunos participantes, mas ao término desse
estudo, essa situação foi melhorada.

O trabalho de Nicoletti (2013) também foi considerado na categoria “Agua” ao abordar a EA em relação à água, saúde
e meio ambiente, no qual teve com principal objetivo investigar as percepções de alunos da rede municipal, estadual e
particular do Ensino Fundamental de Santa Maria/RS. Nesse trabalho foram utilizados recursos de tecnologias da
informação e comunicação (TIC) e desenvolvido várias atividades práticas com os alunos, que repercutiram
positivamente na aprendizagem dos mesmos. Dentre os principais resultados, a autora constatou a necessidade dos
professores trabalharem com diferentes abordagens metodológicas e transversais para instigar o interesse dos
estudantes sobre a EA e facilitar o processo de ensino e aprendizagem.

Já no estudo de Silveira (2014), pertencente à categoria analítica “Oficinas temáticas”, objetivou verificar as
contribuições das oficinas temáticas ambientais na formação de alunos do Ensino Médio e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Esse estudo foi dividido em duas fases, inicialmente foram realizadas quatro oficinas temáticas
interdisciplinares sobre EA para alunos do Ensino Médio do município de Uruguaiana/RS, em que foi aplicado um
questionário antes e depois dessas oficinas a fim de verificar o conhecimento dos alunos sobre a temática, bem como
avaliar a eficácia dessas oficinas.

Na segunda etapa dessa pesquisa, Silveira (2014) realizou uma oficina envolvendo a construção de jogos didáticos
com alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental, de escolas municipais que tiveram baixo rendimento no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2009. Os principais resultados obtidos revelaram que as
oficinas temáticas potencializaram o conhecimento dos alunos sobre a EA, já que os alunos participantes
apresentaram um melhor desempenho na segunda aplicação do questionário, dessa forma, a autora evidenciou que a
metodologia proposta mostrou-se eficaz, contribuindo na formação dos alunos acerca da temática ambiental.

5. Considerações Finais

A EA corresponde a um processo de aprendizagem, conhecimento e de exercício de cidadania por meio de atuações
conscientes, na qual a escola é o espaço mais adequado para se trabalhar essa temática de forma interdisciplinar,
visando estimular nos estudantes reflexões diante dos problemas ambientais e promover ações sustentáveis, com
mudanças de atitudes que poderão melhorar o meio ambiente a qualidade de vida da população. Dessa forma, a EA
necessita estabelecer uma relação de aprendizagem significativa, que leva em consideração o conhecimento prévio
dos alunos e as concepções ambientais com relação à tecnologia, sociedade, saúde e conhecimento científico.

Torna-se importante compreender de que forma a EA vem sendo trabalhada no Ensino Fundamental, e seu
envolvimento como tema transversal com propostas pedagógicas para conscientizar o aluno a se tornar um agente
multiplicador deste conhecimento. Nesse sentido, por considerar a importância de se trabalhar a EA de forma
interdisciplinar no processo educativo, foi realizado um estudo do conhecimento das produções sobre EA e
interdisciplinaridade no Ensino Fundamental do PPGEC/UFSM no período de 2009 a 2016, através do levantamento
bibliográfico das produções disponibilizadas no banco de dissertações.

Finalmente, durante o levantamento e análise dessas publicações percebeu-se que 57% abordam direta ou
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indiretamente o tema EA em diversas categorias e níveis de ensino, mas apenas 5,3% desses dessas dissertações
estão diretamente relacionadas com os descritores EA, interdisciplinaridade e Ensino Fundamental simultaneamente.
Além disso, esses trabalhos foram classificados nas categorias analítica agrotóxicos, água e oficinas temáticas, e
abordam a EA de forma relevante para meio científico e social.
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