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RESUMO: Este artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida no mestrado em Educação da Universidade Federal de
Sergipe que objetivou compreender como a Educação Ambiental (EA) estava presente nas concepções e práticas dos
docentes do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. A pesquisa foi realizada
com oito professores selecionados por critérios estabelecidos previamente, sendo a entrevista semiestruturada o
instrumento utilizado. Foi possível observar que as questões ambientais comparecem na prática pedagógica dos
docentes sob diversas formas; em alguns casos de maneira crítica, quando tratadas com maior profundidade e, em
outros, denotando a falta de contextualização dos assuntos abordados.
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ABSTRACT: This article is part of a research carried in Masters in Education of the Universidade Federal de Sergipe,
which aimed to understand how the Environmental Education (EA) was present in the concepts and practices of teachers
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. The research was conducted with eight teachers selected by
previously established criteria, being a semi-structured interview the instrument used. It was observed that environmental
issues show up in pedagogical practice of teachers in various forms; in some cases critically, when treated with greater
depth and in others, reflecting the lack of contextualization of the issues addressed.
Keywords: Environmental Education. Pedagogy Practice. Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe.

INTRODUÇÃO

A necessidade de uma educação voltada para as questões ambientais teve sua origem a partir dos problemas
vivenciados nas condições e qualidade de vida da maioria da população. Do ponto de vista formal, a Educação
Ambiental (EA) é uma abordagem relativamente nova. Foi implantada, no Brasil, de modo organizado e oficial pelas
Políticas Públicas, na década de 1980 e mais intensamente na década de 1990.
A EA no ensino formal vem imbuída da ideia de realizar uma abordagem que privilegie atitudes, cultura, qualidade de
vida, valores, ética, cidadania, sociedade, natureza e outros, pois, para a realização de sua prática, é indispensável que
se estabeleça um olhar abrangente e integrador sobre todos esses aspectos e não mais uma visão fragmentada.
Neste sentido, os PCN (BRASIL, 1998) ressaltam a necessidade de que o currículo seja revisto e reformulado em
consonância com a realidade de cada comunidade escolar, inserindo-se os problemas que atingem o lócus do aluno,
mas também, as consequências que tais problemas causam ao planeta, uma vez que, hoje, busca-se formar indivíduos
que se preocupem com o destino coletivo e saibam se posicionar diante dos desafios do mundo.
Contudo, para que essa educação que realça o pensamento crítico do sujeito sobre a existência do ser humano
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enquanto ser pensante e parte integrante do meio ambiente, possa se realizar, é necessário, que a escola trabalhe a
questão do sentido, pois, o ser humano não aprende o que não tem sentido para ele. Assim, como é imprescindível que
modelos considerados ultrapassados sejam rompidos e que seja repensado outro significado para o processo de ensino
e aprendizagem, que a visão tradicional do professor como “dono” do saber dê lugar à figura do professor como
mediador da aprendizagem, desafiando-o a ocupar o espaço de forma mais democrática e a buscar mudanças pelo
diálogo (CHARLOT, 2000).
Estas e outras questões sobre EA serão abordadas neste artigo, recorte de uma pesquisa realizada no Colégio de
Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (CODAP), durante o Mestrado em Educação no período de 2010/2012, a
qual versou sobre o papel e os desafios da EA no ensino formal, atendendo ao objetivo de elucidar como os professores
do Ensino Fundamental do CODAP selecionados previamente, através de critérios que considerou se eram efetivos;
tempo de exercício profissional e se lecionavam as disciplinas que compõem a base nacional comum, percebiam a
dimensão ambiental em suas práticas pedagógicas. A pesquisa realizada inspirou-se na fenomenologia, requerendo,
portanto, uma abordagem qualitativa. Utilizou como método procedimental o “estudo de caso” e a entrevista
semiestruturada para a coleta de dados. A amostra ficou composta por oito professores.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
A escola é um espaço em que alunos, professores e comunidade devem se reconhecer como integrantes de um
processo, que contribui para as relações de pertencimento com o ambiente, mas, também se constitui num lugar de
pluralidade, com “diferentes sensibilidades que, se comprometida com a realidade socioambiental, poderá fundamentar
propostas que ultrapassem os seus muros, construindo uma práxis social capaz de redesenhar as relações no e com o
ambiente” (RODRIGUES, 2008, p. 183).
Reigota (2009), porém, esclarece que a escola e a EA isoladamente, não podem encontrar soluções para a
complexidade de que se revestem os problemas socioambientais do planeta, mas que, o convívio escolar exerce,
decididamente, influência nas práticas cognitivas e na formação de um novo sujeito social, redefinindo a relação das
pessoas na conjuntura cultural/ambiental, traduzindo-se no ponto de equilíbrio, de interligação no convívio coesivo entre
homem e meio ambiente, bem como redimensionando seu comportamento quanto ao planeta nas escalas local e global.
Essa relação entre o local e o global provoca reflexões sobre a importância da participação individual e coletiva das
pessoas em todos os âmbitos, sem esquecer que influenciam e são influenciadas pela sociedade em um fluxo contínuo.
Na pesquisa, constatou-se que a maneira pela qual o Professor 2 conduz a sua prática, elevando a discussão para além
da exterioridade do exercício físico, contempla essa relação:
 
A gente trabalha com o que chamamos de temas da cultura corporal. [...] Vou observando, muitas vezes, faço uma
pergunta do tipo: Que práticas corporais interessam a vocês? O que vivenciam? O que veem? Não para fazer o que
eles querem, mas para associar. Busco sempre fazer uma associação entre aquilo que eles têm interesse e já acessam
e aquilo que eles não acessam, mas que percebo que às vezes eles têm até algum preconceito.
 
O contexto educacional ratifica a necessidade de refletir e associar a atitude com a ação, a teoria com a prática, o
pensar com o fazer, proporcionando dialogicidade entre os envolvidos no processo (FREIRE, 1996). Coadunando com
esse posicionamento, o Professsor 2 ao descrever sua prática pedagógica, demonstra possibilitar o movimento de
problematização e questionamento da realidade, inserindo a reflexão no cotidiano de seus alunos, mostrando que tanto
no contexto que vivenciam como nas manifestações de outras culturas, é possível relacionar e interligar os diferentes
saberes, valorizando-os:
 
A gente traz questões problemáticas que existem dentro de muitas culturas para discutir, tentando assim, desestabilizar
algumas relações que a gente percebe como preconceituosas, para que eles tenham uma formação mais crítica, por
exemplo, mulher não joga futebol. Por que não? Então como é o futebol? Como se joga futebol? Conversamos sobre
diferentes manifestações que acontecem dentro do futebol na nossa cultura, como a violência ou as diferentes formas
de jogar que as pessoas vão desdobrando em sua vivência cultural, em diferentes contextos, diferentes nomes que isso
recebe nas ruas, nos grupos, nos bairros que eles moram, aí a prática vai se ampliando, sempre atendendo as
manifestações da cultura corporal nessa relação com as questões culturais, aí fica uma diversidade de conhecimentos
para serem tratados [...]. Outro exemplo, capoeira é coisa de negro, é coisa de macumba, essas visualizações que eles
têm de conceituar algumas práticas corporais, faz com que a nossa responsabilidade de educador traga para eles essas
práticas para que conheçam melhor, até porque são práticas que surgem em outras culturas, por exemplo, a africana e
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que acontecem no Brasil, tem suas representações, mas que ainda gera preconceitos hoje, apesar de serem práticas
muito disseminadas no contexto cultural. Então é mais ou menos desse jeito que a gente vai selecionando e trabalhando
as práticas, as aulas. Daí eles vão vivenciando, tanto a movimentação corporal como a discussão das questões
históricas e problemáticas atuais (PROFESSOR 2).
 
Ao abordar questões que envolvem a cultura corporal, o Professor 2 colabora para o exercício da cidadania, estimula a
mudança de comportamento e proporciona a “construção de novos sistemas de valores” que alicerçam novas condutas,
evidenciando seu envolvimento com a “valorização da diversidade cultural”. A EA, nessa perspectiva, é vista como um
novo e diferente caminho para dar sentido aos ensinamentos das disciplinas curriculares.
Para Loureiro (2008, p. 69), a EA é uma “práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores,
conceitos, habilidades e atitudes que possibilitam o entendimento da realidade de vida e a atuação lúdica e responsável
de atores sociais individuais e coletivos no ambiente”. As práticas desenvolvidas pelo Professor 2, dentre as quais,
quando insere no cotidiano dos alunos a discussão sobre o Meio Ambiente Urbano e a reflexão sobre o direito de todas
as pessoas serem incluídas, relaciona-se com essa afirmação:
 
Uma questão discutida recentemente em minhas aulas foi com relação ao Meio Ambiente Urbano e as condições de
acesso e de oferta dos espaços públicos para as pessoas pelo governo enquanto poder público. Perguntava: O governo
financia esses espaços? Como? E que qualidade tem esses espaços? E o acesso como é? Aí a gente trabalha tanto o
que o governo oferece quanto a relação que as pessoas têm com aquele bem público que está ali. Então, por exemplo,
com os 6º anos trabalhamos a questão do espaço público de lazer. Indagamos que espaços públicos de lazer têm em
nossa cidade? Eles viram nos bairros deles, vendo que a maioria são praças. Aí perguntava: Como elas são?  Existem
ou não árvores? Existem rampas? Então a gente aproveitou também para ver a questão do meio ambiente urbano e da
acessibilidade a todos e aí entrou a questão da deficiência, dos espaços que são ofertados para crianças, adolescentes,
idosos, adultos. Eles fizeram pesquisa em casa, trouxeram os relatórios e a gente foi trabalhando nas aulas e discutindo
sobre isso. Quando falavam que estava muito deteriorado, eu questionava: Está deteriorado por falta de manutenção ou
porque as pessoas não conseguem lidar com o bem público no espaço em que vivem? (PROFESSOR 2).
 
Percebe-se que essa atividade possibilita a formação de um sujeito que é capaz de “ler” seu ambiente e interpretar as
relações, os conflitos e os problemas presentes (CARVALHO, 2004). A educação, ao ancorar um posicionamento
crítico, torna possível compreender a sociedade como um sistema, onde as partes influenciam o todo, que, por sua vez,
influencia o indivíduo, tornando-se assim, um importante caminho para a concretização de uma EA crítica voltada para a
construção da cidadania (GUIMARÃES, 1995).
Para Reigota (2009), a EA na escola deve ser desenvolvida como um processo permanente de aprendizagem,
valorizando as diversas formas de conhecimento na formação de cidadãos com consciência local e planetária. Deve
ainda, apresentar uma perspectiva que acomode a relação do homem com a natureza, baseada em uma postura ética,
que pressupõe valores morais e uma forma diferenciada de ver o mundo e a humanidade. Nessa perspectiva, o
Professor 1 ao falar sobre como conduz sua prática pedagógica demonstra que conhece e tem consciência da
problemática social atual, valorizando o contexto e os saberes diferenciados dos alunos. Ao lançar seu olhar para a
questão local/global de maneira diferenciada, privilegia o aspecto de assumir como importante o valor “respeito às
diferenças”, pois, sabe que conforme sua atuação, esse valor poderá ser acionado ou não pelos alunos:
 
Eu olho a realidade deles primeiro. Cada turma tem uma realidade diferenciada, tem um nível de saberes diferenciado,
tem um perfil socioeconômico diferenciado e a depender disso a gente começa um trabalho. Sempre no início do ano
faz-se um planejamento geral sobre o que a gente vai trabalhar durante o ano e as estratégias utilizadas.
Tradicionalmente, aulas expositivas prioritariamente na minha disciplina, até porque é uma disciplina que exige isso
mesmo. Nas minhas aulas predomina o método expositivo, mas, às vezes a gente trabalha também com vídeos, com
produção de textos, pesquisas que eles fazem, há uma diversidade de atividades (grifos meus) (PROFESSOR 1).
 
Apesar de conduzir sua prática de maneira tradicional, o Professor 1 busca fundamentá-la no respeito às diferenças,
pois, no processo de formação, professor e aluno são sujeitos na construção do conhecimento e o docente deve ser
capaz de proporcionar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de “ver” a vida com respeito (FREIRE, 1996).
Vale destacar que o Professor 1 salienta que trabalha prioritariamente com aulas expositivas. Desse modo, percebe-se
que em relação a sua prática há necessidade de uma revisão de postura, que possibilite a construção de um trabalho
pedagógico capaz de integrar diferentes percepções educativas, sociais, históricas e culturais.
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O profissional que vai trabalhar com o processo de ensino e aprendizagem precisa possuir uma postura que desperte a
curiosidade no aluno de maneira a produzir uma compreensão sobre aquilo que está comunicando. Por outro lado, do
educando é solicitada sua participação no ato de pensar e de agir com atitudes assertivas, a fim de que sua reflexão
crítica seja desenvolvida ou aprimorada, possibilitando-o reconhecer-se como ser pensante, comunicante e
transformador (FREIRE, 1996). Essas reflexões evidenciam que a educação deve ir além da transmissão de conteúdos.
Contudo, é possível inferir que o Professor 1 apesar de respeitar as diferenças de nível de saberes e socioeconômicas
de seus alunos no momento de organização e condução de sua prática pedagógica, possui uma postura que não aporta
o viés defendido por Freire (1996) com relação a instigar a vertente crítica da educação. Isto é confirmado ao vê-lo
relacionar a EA às atividades esporádicas e espontâneas que, embora bem intencionadas, denotam uma prática
orientada por uma concepção conservadora de EA:
 
Eu falo do meio ambiente na medida em que é possível nas minhas aulas, dependendo do contexto do que vou falar,
até do cotidiano, da forma como a sala está estruturada, se tem papel no chão, falo então daquilo. Principalmente hoje
que existe na Universidade um projeto sobre meio ambiente. Então, tem lá dois lixeirinhos, chego à sala de aula e o lixo
está misturado, explico para eles que não pode, que não deve ser assim, que tem que separar. Falo que separo o lixo
na minha casa, que tem o chamado lixo limpo que dou para a CARE que é uma cooperativa [...].  Se você me perguntar
se tenho um projeto de ensino sobre essa temática vou dizer que não. Agora, em hipótese alguma deixo de falar disso,
porque acho que é necessário, que é preciso. Oriento e digo para eles, digam a seus pais que façam isso, façam aquilo.
Falo para não jogarem papel no chão, coisas básicas que eu ensino (PROFESSOR 1).
 
Depreende-se do depoimento que as questões ambientais estão presentes na prática do Professor 1, mas não são o
ponto articulador e sim um tema desmembrado dos conteúdos. É necessário que se ressalte que na abordagem das
temáticas ambientais na prática docente é preciso mais que momentos de evidência localizada e tratamentos
espontâneos.
Para a escola contribuir efetivamente na construção de um novo paradigma, “deverá incentivar os professores dentro de
uma visão crítica, para que os mesmos sejam capazes de formar cidadãos que ajam localmente e tenham consciência
de que sua ação relaciona-se com o todo” (ARAÚJO; LIMA, 2010, p. 153). Não obstante, o relato a seguir possibilita
verificar que a questão não é tranquila, visto que a prática docente não assimilou esse paradigma que parece muitas
vezes ser parte do cotidiano da escola, ou seja, essa perspectiva não fundamenta a prática do Professor 7, pois,
ancora-a numa concepção que vincula a EA à “transmissão de conhecimentos”:
 
A Matemática, pela própria estrutura não permite que você cresça muito em outras direções. Existe uma coisa que é
informar o conteúdo, o aluno tem que fazer a parte dele e aí a escola e os alunos crescem juntos. [...] O que os alunos
vão fazer comigo: pegar exercícios, alguma informação entrando em sites, provas das universidades, geralmente
trabalha-se muito aqui com exercícios das provas da UNB, pega, faz, corrige, é isso. [...] Eu já vinha utilizando a
informática, mas, agora com esse projeto de que cada aluno tem um computador a utilizo mais ainda.  Também uso
bastante o livro didático, foi adotado, eles ganharam, então usamos [...]. Falam que o Colégio de Aplicação é o
laboratório da Universidade, para que os alunos da graduação tenham acesso para realizar sua prática (sic), mas,
chega ao final do ano, ou por A, ou por B, ou por C, o que vai ser visto é o rendimento da escola, quantos foram
aprovados, quantos passaram no vestibular. Então se você for parar para tratar de coisas que não sejam conteúdo de
vestibular é capaz de os próprios alunos te colocarem para fora da sala de aula. [...] Tenho a impressão que tem
disciplinas que se afinam mais com o meio ambiente. Matemática se afina mais no meio ambiente com a estatística,
com os resultados. Matemática no fundo é quantificar, tem outras disciplinas que tratam melhor com o tema, como a
Biologia. Acho que até que dava (sic) de fazer algo junto com a Biologia. A Biologia explicaria os motivos pelos quais
aquilo sumiu, a Matemática mostraria que ela veio acabando, nessa velocidade, tanto por ano e tal. Mas aqui ninguém
tem nada não de trabalho de Matemática com o meio ambiente. Eu não tenho e desconheço alguém que tenha
(PROFESSOR7).
 
A fala desse professor revela alguns dados interessantes: primeiro, que entende a EA vinculada à transmissão de
conteúdos ligando-a a disciplina de Biologia; segundo, que os alunos são conteudistas e priorizam a aprovação escolar
anual e a aprovação no vestibular, reduzindo as chances de que se consiga realizar algum trabalho que não ressalte
somente os conteúdos; e, por último e não menos importante, o professor afirma que não realiza trabalho numa
perspectiva de EA e desconhece que alguém da área de Matemática o faça no Colégio.
O alargamento da visão que a EA proporciona é fundamental na formação de valores e atitudes visando à
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transformação da atual crise ambiental do Planeta. Assim, ao se inserir a dimensão ambiental nos processos
educativos, espera-se oportunizar aos sujeitos a formação de uma consciência crítica capaz de mobilizá-los para a
intervenção na realidade.
Contudo, a compreensão da EA nessa acepção não é efetivada pelo Professor 7, pois, se observa que a EA não é
vivenciada em sua prática quando vincula-a à disciplina de Biologia e mesmo quando sugere que poderia fazer um
trabalho conjunto, fica explícito que o enfoque dado na sua disciplina seria balizado por um viés conservador. Importante
destacar que por trás dessa opção de não trabalhar a EA e deixá-la a cargo do professor de Biologia pode estar uma
justificativa que esconde suas próprias limitações com a questão.
O depoimento demonstra ainda, que o Professor 7 faz uma crítica velada à instituição no que se refere à cultura dos
índices de aprovação, assim como aos alunos, no entanto, é visível sua preocupação com o conteúdo a ser ministrado,
articulando com isso uma leitura simplista e reducionista da realidade, com acúmulo de informações que não estimula o
conhecer, investigar e descobrir fatos que poderiam orientar novos posicionamentos e práticas, ficando evidenciado que
vê a EA como algo adicional ao processo de ensino, paralelo ao trabalho com os conteúdos, com dificuldade para
entender sua relevância como um processo amplo que envolve diferentes formas de conhecimento.
Vale chamar a atenção para o fato de que a EA estando ligada a aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos
não pode ser vista em um contexto fragmentado como o aportado pelo Professor 7, pois,  conforme Reigota (2009, p.
45), a introdução da EA na escola “supõe uma modificação fundamental na própria concepção de educação, provoca
mesmo um revolução pedagógica”.   
Quanto ao aspecto levantado pelo Professor 7 de que os alunos priorizam os conteúdos, o que se pode dizer, segundo
Bizerril e Faria (2001), é que as pessoas são resistentes a mudanças e, para muitos dos alunos e seus pais, a escola é
vista apenas como transmissora de conteúdos e informações que irão preparar os alunos para etapas subsequentes da
vida, como o vestibular, por exemplo.
Nesse sentido, Guimarães (1995), chama a atenção para o aspecto da participação, afirmando que a escola deverá
embasada pela EA, extrapolar os muros, permitindo a participação de todos e o envolvimento da comunidade; diz
também que é preciso ressaltar a visão crítica e criativa da escola, possibilitando a participação interdisciplinar e
multiprofissional, buscando na comunidade as alternativas de solução.
A partir desse recorte, infere-se que o desafio e as possibilidades de mudança advêm do fato de que todos esses
aspectos guardam ligação com as relações que acontecem no cotidiano das salas de aula, ou seja, com as relações e
as concepções que orientam as práticas docentes. Desse modo, o desafio para a escola é buscar desenvolver projetos
pedagógicos e atividades inovadoras, diversificadas e participativas de EA para estimular a participação dos alunos e da
comunidade onde a escola está inserida (REIGOTA, 2009).
Ao afirmar que conduz sua prática pedagógica alicerçado pelo entendimento de que reflexão e contextualização devem
estar vinculadas ao objeto estudado e/ou produzido, o Professor 3 sinaliza para uma perspectiva crítica da EA:
 
Trabalho muito com os alunos a questão do entendimento e contextualização do objeto artístico, tentando fazê-los
entender que a gente só vai conseguir compreender realmente o fenômeno artístico se estudá-lo lá na época em que foi
feito, com os meios existentes, com as questões políticas, sociais, tudo isso vai estar ali inserido na concepção do
objeto. Então, o esforço aqui é fazê-los entender que toda produção que eles fazem hoje, um desenho, uma
modelagem, uma gravura, precisam entender que também é fruto, é resultado dessa nossa época (PROFESSOR 3).
 
No entanto, ao citar as várias atividades que desenvolve com relação à temática ambiental, o Professor 3 denota
possuir um enfoque radicado numa prática que se alicerça na EA conservadora. Dentre as várias atividades citadas,
destacamos uma, cujo tema – lixo – continua ainda nos dias de hoje, de um modo geral, a ser o alvo de projetos de EA:
 
Esse ano com a ajuda de uma estagiária do curso de Artes Visuais desenvolvemos um projeto aqui no Colégio que foi
voltado para a questão do Meio Ambiente, que culminou com a realização de uma obra que era chamada Vômito do
Mundo. Era um globo com desenho da cartografia dos mapas, só que ele tinha braços, ouvidos, uma boca enorme
aberta e era dessa boca que saía os copos, os papéis e enchia uma piscina que a gente colocou na frente, como se ele
fosse um ser vivo, vomitando esse lixo todo ali na entrada do Colégio, obrigando todo mundo a passar pelos copos
descartáveis, pelo papel [...]. Antes dessa atividade, nós recolhemos durante um mês e meio todos os copos
descartáveis que foram utilizados na cantina do Colégio. [...] Depois, em três encontros, construímos objetos com esses
copos. Eles foram furados, presos com arame, divididos em grupos, cada aluno criou uma escultura abstrata. Então,
além dessa ideia do planeta vomitando e além do lixo todo, tinha também várias peças, construções abstratas feitas
com esses copos descartáveis. Acho que foi bem interessante para chamar a atenção deles para a quantidade de copos
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que a gente conseguiu juntar e juntamos somente aqui no Colégio. A idéia inicial era fazer um giro pela Universidade e
juntar também nos departamentos, nas lanchonetes do Câmpus como um todo, mas acabou não acontecendo.
 
Essa atividade descrita pelo Professor 3 é um importante elemento inicial para a inserção da EA no processo educativo.
No entanto, a preocupação em tratar do lixo sem discutir a questão do consumismo desenfreado, do desperdício e a
necessidade da redução, não estimula os alunos a investigarem, refletirem e proporem possíveis soluções para esse e
outros problemas que poderiam ser discutidos a partir dessa atividade. Desse modo, o Professor 3 não parece entender
a EA como processo contínuo que perpassa por diferentes formas de conhecimento. Guimarães (2004, p. 139) observa
que é importante entender a EA como um trabalho processual e que, por isso, “não pode ser sequenciamento de
intervenções pontuais, principalmente quando estas se dão com a exclusiva intenção de informar”.
Quando questionado sobre o retorno dado pelos alunos após a realização dessas práticas, o Professor 3 considerou
que as atividades são ainda insuficientes e que não geraram mudanças significativas que levassem os alunos a
desenvolver novas posturas frente às questões ambientais, entendendo que o caminho pela frente é longo e árduo:
 
Acho que para gerar mudança de comportamento o trabalho tem que ser bem mais amplo, bem mais sério, com mais
oportunidades. Eu percebi depois dessas atividades que se criou um trabalho ambiental de reciclagem de lixo,
separação de lixo orgânico e não orgânico aqui na Universidade como um todo. Teve um grupo que passou aqui pelo
CODAP, fizeram uma palestra e instalaram uma sequência de lixeiras coloridas, que é justamente para que o aluno
separe esse material [...]. Os lixeiros coloridos nós temos aqui, mas eles não respeitam, eles põem o lixo dentro de
qualquer um, isso quando não abandonam aí pelos bancos. Eu acho que não houve, ou houve pouca mudança com
essa atividade, infelizmente.
 
O entendimento de que essas atividades desenvolvidas não têm apresentado grande eficiência na formação de um
“sujeito ecológico”, que, conforme, Carvalho (2004), seja capaz de identificar e problematizar a realidade de forma
crítica, intervindo nela, também pode ser percebido no depoimento do Professor 2: “Agora tem aqui no Colégio a
questão da coleta seletiva, mas, de fato não se vê uma formação dos alunos para a coleta seletiva. Teve uma palestra
de um grupo que acho que encampou isso aqui na UFS, mas, são coisas pontuais e que, não sei se de fato houve
aprendizagem para os alunos”.
Assim, como a prática do Professor 3, conduzida numa perspectiva conservadora de EA e a palestra sobre a coleta
seletiva do lixo não interferiram no sentido de alicerçar novos conceitos e posturas dos alunos com relação à
problemática do lixo, acredita-se que, da mesma forma, a EA com acentuada ênfase na dimensão biológica,
caracterizada na prática do Professor 5, não contribui para o entendimento da complexidade da questão ambiental. A
discussão dessas questões requer ser pensada em suas variadas dimensões para que não sejam realizadas
interpretações e práticas simplistas, destituindo a EA da grandeza que a caracteriza.
Nessa acepção, Guimarães (2001) argumenta que a EA no contexto escolar deve propor uma reflexão dos
conhecimentos sobre as questões ambientais, resgatando o respeito à vida, contribuindo para o exercício da cidadania
no sentido da transformação social. Percebe-se, no entanto, que o Professor 5 aproxima levemente sua prática desse
entendimento de EA:
 
Aqui no colégio a gente pode trabalhar individualmente ou em conjunto com alguns colegas, eu, na maior parte do
tempo faço trabalho individual. Como é que eu organizo meu trabalho: No 6º ano o conteúdo é muito abrangente, a
criançada tem que ver ecologia, geologia e ainda, um pouco de climatologia e astronomia. No geral, nos 6º anos eu
sempre peço alguma tarefa que seja escrita valendo ponto. Nós temos aqui 4 unidades didáticas, todas tem que fechar
no mínimo com 7 pontos, peço no final de cada unidade um trabalho mais extenso, o qual eles têm que escrever a mão,
no geral, peço 20, 30 páginas sobre determinado tema, embora eles vão pegar na internet ou em algum livro e vão
copiar como está lá, mas só pelo fato deles estarem copiando já vão ter que memorizar. Os temas são escolhidos
conforme o assunto que a gente está trabalhando, se é na unidade 01 a gente fala sobre ecologia, se for a unidade 02 é
sobre rochas e assim sucessivamente. Com esse pessoal do 6º ano busco fazer a associação entre as questões do
meio ambiente com o conteúdo do livro didático de maneira que eles possam ir lá fora e fazer a interação. A gente usa
também a parte de climatologia, tentando explicar essas questões de mudanças climáticas como afeta não só os seres
humanos como todos os seres vivos. No 7º e 8º ano a dinâmica continua basicamente a mesma, passar no mínimo uma
redação e no final da unidade no mínimo um trabalho mais extenso escrito à mão. Para a dinâmica das aulas como a
Biologia o que cativa mais é o visual, eu procuro utilizar muito os vídeos também. Tem uma coleção de vídeos aqui no
Colégio que abrangem todos os temas do 6º ao 8º ano, então eu intercalo as aulas utilizando vídeos, parte dos
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exercícios do livro didático e quando necessário, no caso de quando o livro didático é fraco, eu procuro fazer com que
eles busquem algum material fora o livro, ou seja, que pesquisem na internet.
 
Os instrumentos e estratégias que o Professor 5 utiliza em sua prática pedagógica são diversificados, entretanto, não
suficientes, pois, para a EA ocorrer, o professor precisa pensar em práticas que estimulem as potencialidades existentes
no aluno nas dimensões políticas, sociais, econômicas e ambientais, levando-os a compreenderem de forma crítica
essas questões com a vida cotidiana. Esse professor ancora sua prática nos aspectos biológicos e ecológicos que
alicerçaram a gênese da EA no Brasil na década de 1980 não atentando aos novos tempos que requerem que a escola
se torne uma nova escola: “cidadã, gestora do conhecimento, não lecionadora, com um projeto eco pedagógico, isto é,
ético, político, uma escola inovadora, construtora de sentido e plugada no mundo” (GADOTTI, 2000, p. 47).
Nessa perspectiva, para a EA ser efetivada no ensino formal, deve-se conjugar três fases: educação sobre o meio (em
referência aos conteúdos), educação através do meio (incidência metodológica e mediadora) e educação em prol do
meio (mensagem axiológica e teleológica) (SUREDA; COLOM, 1989). A necessidade de introduzirem-se tais questões
nos conteúdos escolares torna o desafio a cada dia maior. É importante que o professor trabalhe visualizando o novo, o
que não é correr atrás de modismos midiáticos, mas sim possuir o objetivo de desenvolver nos alunos uma postura
crítica diante das informações e valores veiculados pela mídia, desafiá-lo a desenvolver suas habilidades e capacidades
de empreender novos caminhos para sua vida e auxiliá-los a reelaborar as informações que recebem através da esfera
tecnológica. O Professor 4 viabiliza essa premissa ao relatar que utiliza-se do Projeto Um Computador Por Aluno, em
uso no CODAP, na condução de sua prática docente:
 
Eu não consigo ficar me baseando somente no livro didático, tem alguns professores que se baseiam só no livro, mas
eu não consigo. Nós temos aqui no Colégio a questão do computador, cada aluno tem um computador, o que dinamiza
melhor a aula, porque, por exemplo, já que todos os computadores têm internet, eu posso na aula indicar que todos
acessem um site, eles acessam e as pesquisas são online, mais atualizadas. Isso é um grande diferencial aqui no
Colégio, ainda mais em relação ao meio ambiente, justamente porque a gente consegue sempre estar atualizado, com
temas novos, entrevistas novas, não fica só com o livro didático. Até porque o livro didático no que condiz com a parte
de meio ambiente ou a parte de natureza, eu acho que sempre deixa muito a desejar [...].
 
Neste universo de complexidades, à medida que a questão ambiental é apresentada como um problema híbrido,
associado às diversas dimensões humanas, os repertórios pedagógicos devem ser amplos e interdependentes,
necessitando que se situe o aluno e que os professores sejam cada vez mais preparados para reelaborar as
informações que recebem, e entre elas as ambientais, para poder transmitir e decodificar para os alunos a expressão
dos significados nas suas múltiplas determinações e intersecções, como a realizada pelo Professor 4 quando diz: “a
gente trabalha com degradação, com natureza, com essa relação homem/sociedade/natureza, no entanto, os alunos
cobram bastante a feitura de oficinas”. Percebe-se aí, que o professor consegue significar esses conceitos, contudo,
sabe que o trabalho precisa ser melhorado e aprofundado, pois, “os alunos ainda tem a visão de Educação Ambiental
como aquela de construção de caixinhas, de trabalhar com vaso pet e tal, tanto é que sempre que há alguma oficina ela
é lotada num instante” (PROFESSOR 4).
Esse elemento apontado pelo Professor 4 quando afirma que os alunos relacionam a EA com realização de oficinas de
reutilização de materiais, é fornecedora de indícios para que se credite aos trabalhos pontuais que têm sido realizados,
abordando e discutindo questões com caráter meramente informativo e de orientação para comportamentos adequados,
essa consequência limitante da EA, destituindo-a de seu caráter político e formativo voltado para a construção da
cidadania local e planetária. Desse modo, conforme Rodrigues (2008), a escola precisa afinar discurso, atitudes e ações
que possibilitem aos educandos compreenderem de forma crítica, as relações da EA com a vida cotidiana em suas
variadas dimensões.
Infere-se a partir do exposto, que a EA deve caminhar para a perspectiva de ter um caráter transformador no contexto
escolar. O ato de transformar, neste âmbito, prende-se diretamente ao reconstruir, remodelar, alterar. E se reporta a
situações como reconstruir valores, remodelar conceitos, alterar princípios, enfim, modificar o processo de
interrelacionamento ser humano/natureza, ser humano/ser humano com vistas a uma transformação de cunho
socioambiental (LOUREIRO, 2004).
A compreensão de que o papel da educação, enquanto mediadora entre o conhecimento formal e os alunos, deve ser
coerente com a promoção da cidadania responsável, solidária, pautada em princípios de respeito com as gerações
futuras e com a herança cultural e natural a elas destinadas, percebe-se legitimado pelo Professor 6 quando relata
sobre como a EA se faz presente na maneira como conduz sua prática:
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Acredito que a forma como a gente enxerga e conduz o dia-a-dia em sala de aula guarde certo ar de inovação. Trabalho
com a Língua Portuguesa e tento distanciar-me um pouco da visão mais tecnicista, mais gramatical do ensino da língua.
A gente esta acreditando que as atividades de leitura e escrita devam ser privilegiadas em sala de aula, independente
do componente curricular, então, é a partir delas que a gente está conversando, passeando pelos estilos literários e
discutindo (PROFESSOR 6).
 
Percebe-se pelo depoimento que o Professor 6 trabalha com a Língua Portuguesa de maneira não prescritiva, a
despeito de que ainda hoje no Brasil, confunde-se, por vezes, o ensino da língua materna com o ensino da gramática
normativa, responsável pelo funcionamento da “norma padrão culta”. Desse modo, coaduna com Freire (1996) quando
ele alerta que a educação deve ser permeada por um viés dialógico e conscientizador do respeito e da valorização do
outro, instigando a observação e a curiosidade. Em seguida fala sobre as atividades que desenvolve em sua prática
docente:
 
[...] Estava no doutorado. Voltei há 3 meses e desde então, a única atividade que realizei falando de Meio Ambiente
explicitamente, foi uma em que acabamos refletindo em sala de aula quando o pessoal que trabalha com a coleta
seletiva aqui na UFS pediu para que as aulas fossem interrompidas e que fossemos com os alunos para o anfiteatro e aí
eles falaram conosco a respeito do tema e ao chegar à sala conversamos sobre o que eles entenderam da ideia, se
gostaram, se pretendiam contribuir, como é que eles se enxergavam, então fizemos uma reflexão. [...] A gente tem uma
ideia meio formada, pré-estabelecida, que tratar de questões sociais, de questões de cidadania, não é tratar de
Educação Ambiental. Aquela ideia primeira que recebemos na formação inicial faz a gente pensar que talvez não esteja
trabalhando com a Educação Ambiental. Tenho uma compreensão um tanto limitada a respeito, não saberia te dizer se
isso que fazemos aqui é Educação Ambiental, mas, se trabalhar com educação, com postura cidadã, seria trabalhar
numa perspectiva da Educação Ambiental, então estou trabalhando.
 
No início de sua fala, ao exemplificar uma atividade que desenvolveu com relação à temática ambiental, o Professor 6
faz pensar que vai enveredar-se por um caminho que leva para uma prática conservadora em relação a EA. No entanto,
em seguida, demonstra entender a EA de maneira crítica, ao remetê-la para a discussão das questões sociais e da
cidadania. Entretanto, no final de sua fala, o Professor 6 evidencia não possuir segurança sobre se a perspectiva que
alicerça sua prática com relação a EA condiz com o que realmente ela é.
De acordo com Sato (2003) é preciso pensar a EA como um movimento crítico que leva, necessariamente, à indagação
sobre a gênese dos problemas ambientais, através da observação, reflexão e investigação acerca das situações que se
apresentam. Sua principal função é fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação
educacional, escrevam sua própria história e gerem suas próprias alternativas de ação, o que a caracteriza, segundo a
autora, como participante e democrática. Além disso, a EA, afirma Sato (2003) tem como principal objetivo contribuir
para mudanças de atitudes humanas em relação ao Meio Ambiente.
Nessa perspectiva, Guimarães (1995) e Reigota (2009) argumentam que a EA na prática pedagógica deve desenvolver
uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa, onde cada sujeito possa aprender com os conhecimentos
científicos e com os saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do meio
ambiente natural ou construído no qual as pessoas se inserem. Dessa forma, dizem os autores, a EA avançará na
construção de uma cidadania responsável, estimulando interações mais justas entre os seres humanos e os demais
seres que habitam o Planeta, para a construção de um presente e um futuro sustentável, sadio e socialmente justo.
 
CONSIDERAÇÕES
Seja no âmbito local seja no global, a problemática socioambiental precisa ser enfrentada. A aquisição do
conhecimento, de maneira crítica, possibilita ao indivíduo desenvolver atitudes éticas e, nesse sentido, o conhecimento
torna-se ingrediente principal para a implementação efetiva da EA enquanto processo educativo. Inserir a dimensão
ambiental na sala de aula é importante no sentido de desenvolver junto aos alunos uma postura crítica, dialógica e
participativa, buscando mudanças de atitudes e de comportamento frente à realidade do seu entorno, frente às
informações e aos valores veiculados pela mídia e aos valores desenvolvidos na própria escola e comunidade.
Na pesquisa que deu origem a este artigo, observou-se que as questões ambientais compareceram na prática
pedagógica dos docentes sob diversas formas; em alguns casos de maneira crítica, quando tratadas com maior
profundidade, representando conteúdos explorados com explicações que remetem a contextos locais e globais. E, em
outros, num viés conservacionista, quando as inserções das questões ambientais denotam a falta de contextualização
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dos assuntos abordados, ficando as questões restritas a exemplos, impossibilitando discussões e reflexões que
envolvam situações próximas à vida dos alunos.
Fundamentados na ideia de que a tônica da educação está “no aprender, na capacidade de interpretar e intervir crítica e
criativamente na realidade” acreditamos que isso só será possível se ao aluno for possibilitada, oportunidades de
reflexão-ação que o estimule a construir sua autonomia, autoconfiança e auto-organização. Assim, sugerimos que
escola e professor ofereçam essas oportunidades nas práticas de atividades de ensino que chamem a atenção do aluno
para situações de vida, que permitam discussões e elaborações de pareceres voltados à “construção de valores” que
possam significar mudanças positivas no âmbito individual e coletivo.
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