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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento da Prática Pedagógica em Educação Ambiental pelos
professores dos anos iniciais do ensino fundamental da Escola Estadual Gilberto Amado. Também identificar as
concepções de Educação Ambiental e as dificuldades em implementá-la nas ações. Buscou-se realizar uma entrevista
através de questionário semi-aberto, detectando-se que conteúdos curriculares de EA estão sendo desenvolvidos nas
disciplinas de Ciências e Geografia de forma desarticulada com os PCN’S de Meio Ambiente e Temas Transversais.
Observou-se na pesquisa a tendência conservadora, a fragmentação do conhecimento e a complexidade ao inserir a
temática ambiental, visto que a interdisciplinaridade é subtendida como ensino da Ecologia e não como ensino de
Educação Ambiental, o qual tem exigido atitudes e mudanças favoráveis ao conhecimento teórico.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Meio Ambiente; Tendência Conservadora.

ABSTRACT

This work aims to present the development of the Pedagogical Practice in Environmental Education (EE) by the
teachers of the initial years of elementary school in the Gilberto Amado State School. Also identify the concepts of
Environmental Education and the difficulties in implementing it in actions. It was sought to conduct an interview through
a semi-open questionnaire, detecting that curricular contents of EE are being developed in the disciplines of Sciences
and Geography in a disarticulated way with the PCN&39;s of Environment and Transversal Themes. It was observed in
the research the conservative tendency, the fragmentation of the knowledge and the complexity when inserting the
environmental theme, since the interdisciplinarity is subtended as Ecology teaching and not as Environmental
Education teaching, which has demanded attitudes and changes favorable to the knowledge theoretical.
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1 INTRODUÇÃO
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A preocupação com a problemática ambiental tem sido cada vez mais constante dentro das sociedades atuais e entre
os pesquisadores da área na busca por soluções que permitam relações mais harmônicas dos homens e mulheres
com o restante do seu meio. Assim, a Educação Ambiental (EA) se torna imprescindível na busca por superar os
desafios de sensibilizar os sujeitos para a tomada de consciência sobre seu papel em seu meio e a escola se mostra
como um espaço social privilegiado para que ações educativas ocorram.

O presente trabalho teve como o objetivo identificar as concepções de Educação Ambiental e as dificuldades na
implementação de ações em Educação Ambiental pelos professores dos anos iniciais do ensino fundamental na
Escola Estadual Gilberto Amado.

Os resultados deste trabalho podem viabilizar novas formas de avaliar as ações de EA que já são desenvolvidas na
Escola, podendo servir como instrumento para subsidiar melhorias no ensino e nas ações em educação ambiental.

Conforme a instituição da política Nacional de Educação Ambiental e de acordo com a normatização da Lei nº
9.795/1999, a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil, definem especificamente, no seu artigo 1º que
Educação Ambiental é o processo pelo qual o indivíduo e a coletividade constroem valores e atitudes sociais para
conservação do meio ambiente de forma comum para a essencial qualidade de sua sustentabilidade.

A partir de 1997, o Ministério da Educação elaborou uma nova proposta curricular, denominada de Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN’s, onde o meio ambiente passa a ser um tema transversal nos currículos básicos do
ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Segundo BRASIL (1997 a), a Educação Ambiental deve ser trabalhada dentro e
fora da escola, mas não deve ser uma disciplina, porque perde o seu caráter interdisciplinar.

Para tanto, observa-se que, com os PCN’s, a Educação Ambiental é desenvolvida como proposta para uma formação
cidadã plural e inclusiva, sendo vivenciada de forma articulada com as áreas do conhecimento e o contexto social no
qual o homem está inserido. No entanto, o ensino de Educação Ambiental oferecido e vivenciado nas instituições de
ensino é fragmentado, isto é, costuma separar o conhecimento escolar do contexto socioambiental em que as escolas
estão inseridas.

Em consequência da fragmentação, observa-se que os professores sentem dificuldade de perceber e lidar com o
complexo. Quando o assunto é inserir a temática ambiental nos espaços escolares, a fragmentação do conhecimento
é vista como uma tendência conservadora (abordagem tradicional) e o ensino se caracteriza pela verticalização do
conteúdo específico. Muitas questões se colocaram inicialmente para esta pesquisa: a educação ambiental na escola,
a educação ambiental e a integração entre a escola e a comunidade, assim como a educação como prática política e
a abordagem relacionada aos PCN’S. Procurando responder a essas questões, esta pesquisa tem contribuições para
uma Educação Ambiental e para a formação de novos cidadãos conscientes.

Diante das abordagens Reigota (2002, p. 79-80), afirma que:

A tendência da educação ambiental é tornar-se não uma prática educativa, ou
uma disciplina a mais no currículo, mas sim se consolidar-se como uma
filosofia de educação, presente em todas as disciplinas existentes e
possibilitar uma concepção mais ampla do papel da escola no contexto
ecológico local e planetário contemporâneo.

Nesse sentido, a Educação Ambiental deve tornar-se prática educativa, sendo abordada em todas as disciplinas do
currículo como componente essencial a formação dos alunos para a resolução de questões ambientais. Dessa forma,
os educadores devem acreditar no trabalho interdisciplinar para a Educação Ambiental, assim, esse tipo de trabalho

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/as_concepcoes_de_educacao_ambiental_de_docentes_dos_anos_iniciais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



possibilita realizar conexões indispensáveis para compreender a estrutura do meio ambiente.

Para Ferraro (2005) o professor deve ter metas e para atingi-las, deve aprofundar seu conhecimento, participar de
formação permanente e constante. Por isso a importância do processo formador do professor/educador para a
atuação de práticas ambientais na escola.

A Educação Ambiental deve partir do ambiente em que o estudante está inserido, o entorno da escola, o bairro, a
cidade e a região para então ser pensada como global. Desta forma, defende-se a realização de atividades
socioambientais, numa abordagem crítica e problematizadora nos anos iniciais do ensino fundamental para que ao
longo dos anos escolares estes estudantes aperfeiçoem seus conhecimentos, além de promoverem atitudes e valores
ambientalmente críticos. A fim de reforçar a defesa, alega Penteado (2007, p. 16):

[...] As disciplinas escolares são os recursos didáticos através dos quais os
conhecimentos científicos de que a sociedade já dispõe são colocados ao
alcance dos alunos. As aulas são o espaço ideal de trabalho com os
conhecimentos e onde se desencadeiam experiências e vivências formadas
de consciências mais vigorosas porque são alimentadas no saber.

Como a Educação Ambiental é um elemento essencial à Educação Nacional, então deve estar presente em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, buscando formar cidadãos conscientes e
preocupados com a realidade socioambiental e comprometidos com a vida do planeta. Por isso que a inclusão dessa
questão no currículo escolar é preconizada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos chamados Temas
Transversais. De acordo o exposto, a Educação Ambiental é considerada tema transversal nos programas
pedagógicos elaborados teoricamente, porém faltam incentivos e muitas vezes conhecimento do próprio professor
nessa área.

Assim sendo, a escola é um dos locais privilegiados para realização da Educação Ambiental, por isso se discute a
respeito se a EA deveria ser ou não mais uma disciplina do currículo escolar e o Conselho Federal de Educação, no
ano de 1987 negou essa prerrogativa, concordando com a posição dos educadores mais progressistas que visam uma
perspectiva de educação interdisciplinar. Para Paulo Freire (1996, p. 140):

Uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção sistemática
de conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos
fatos e a sua comunicabilidade. É imprescindível, portanto que a escola
instigue constantemente a curiosidade do educando em vez de "amaciá-la"
ou "domesticá-la".

É preciso que a escola desenvolva um trabalho em relação à Educação Ambiental por meio da comunicação, a fim de
desenvolver no aluno habilidades para que ele possa assumir o papel de protagonista e ser sujeito da produção de
sua inteligência sobre as questões relacionadas ao meio ambiente. Sob essa ótica, a Metodologia de Projetos é uma
estratégia pedagógica importante no desenvolvimento das questões socioambientais que seja uma atividade-ponte
conectada ao diálogo entre ambientes de vida e o cotidiano escolar em seu entorno.

De acordo com Dias, a Educação Ambiental é uma cultura escolar na qual pode ser entendida de várias formas:

Entende-se que educação ambiental pode ser aplicada de diversas formas,
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mas com uma única finalidade, construir “valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente”. (DIAS, 2004, p. 202).

Isto quer dizer que as práticas de Educação Ambiental não se restringem somente na escola. Para que a educação
formal e a não formal possam consolidar o conhecimento sobre as questões ambientais, o professor deve sair da
prática teórica e partir para as práticas educativas contínua, de uma realidade local para alcançar consciência
planetária, integrando homem e natureza, proporcionando a solidariedade, igualdade, e o respeito aos direitos
humanos, mas que seja nas escolas a participação na discussão coletiva sobre a teoria e a prática, no intuito de
estabelecer relação dialética entre os conhecimentos populares, de senso comum com os sistematizados.

É no contexto social que se observa os hábitos alimentares, o problema dos agrotóxicos, o desperdício de água e
alimentos, a falta de alimentos e as possibilidades de mudanças. E nas imediações da escola, do bairro ou da cidade
as indústrias existentes e atividades comerciais são fontes de poluição ambiental. Também se analisa as condições
dos rios, córregos e fontes que abastecem a cidade, além do movimento do trânsito, a poluição sonora e visual, a
destinação do lixo, o crescimento da população, a rede de saneamento básico, as áreas de lazer, atividades culturais
praticadas e muitos outros indicadores da situação urbana ou rural que determinam a qualidade de vida da população
local.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A fim de identificar as concepções de EA dos professores partiu-se da análise dos planejamentos anuais para verificar
se os mesmos contemplavam a Educação Ambiental, identificando as dificuldades em relação ao desenvolvimento de
conteúdos sobre o tema e verificando através de questionários a aquisição de conhecimentos dos mesmos sobre
educação ambiental relacionando aos problemas existentes na própria comunidade, as potencialidades que a escola
oferece e o critério de avaliação para desenvolver um bom trabalho em Educação Ambiental.

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e descritiva, tendo em vista a natureza do objeto e das análises
necessárias. O público alvo foi os professores pedagogos dos anos iniciais do ensino fundamental da citada escola.

Na pesquisa realizada foram estabelecidos indicadores para possibilitar a identificação das concepções de Educação
Ambiental (concepção tradicional ou concepção crítica) que estão associadas às práticas desenvolvidas na escola.
Diante do exposto, o desenvolvimento desta pesquisa seguiu as seguintes etapas: visita à escola para
reconhecimento e consulta à direção e equipe pedagógica (técnicos e coordenadores); análise dos planejamentos
anuais dos professores; a aplicação de um questionário semi-aberto aos professores do 1º ao 5º ano sobre meio
ambiente, educação ambiental e as dificuldades e potencialidades das ações na escola.

Após a solicitação ao gestor, juntamente com a coordenadora e a técnica pedagógica, foram analisados os
planejamentos anuais de 4 dos 5 professores da escola que se dispuseram a participar.

A partir da análise dos planejamentos foram aplicados os questionários aos 4 professores. Os dados coletados foram
analisados e categorizados conforme a concepção de ensino de Educação Ambiental desenvolvida. Os resultados da
pesquisa são apresentados de forma descritiva, a partir das informações expressas pelos professores nos
questionários.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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No período de maio a julho de 2016 foram analisados os planejamentos anuais dos docentes para identificar
conteúdos relacionados ao ensino de Educação Ambiental e aplicados os questionários semiabertos com as 4 (quatro)
professoras do turno matutino que ministram aulas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual
Gilberto Amado situada à rua do Pompeu, nº 431, bairro Porto D’areia no município de Estância- SE.

Ao analisar os planejamentos anuais de cada docente foi possível observar que há conteúdos que são relacionados
por elas à Educação Ambiental somente nas disciplinas de Geografia e Ciências Naturais. Dessa forma, pode-se
considerar que a prática pedagógica em relação à Educação Ambiental não condiz com o proposto pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN’S de Meio Ambiente e Temas Transversais que determinam a integração dos conteúdos
ao currículo através da transversalidade, sendo estes abordados nas diversas áreas do conhecimento em toda a
prática educativa desenvolvendo assim uma visão global e abrangente das questões ambientais.

De acordo com os planejamentos anuais dos professores da citada escola, percebeu-se a desintegração dos
conteúdos abordados nas diversas áreas do conhecimento como abordam a disciplina de Ciências Naturais e
Geografia. Na disciplina de Ciências do 1º ano, os conteúdos planejados para a I e II unidades foram: Seres Vivos,
não vivos e Animais. Já na III e IV unidades Plantas, Meio Ambiente e Lixo. Enquanto no 2º ano os conteúdos foram
planejados somente na I e II unidades: O planeta Terra, Os ambientes aquáticos e terrestres, Os recursos naturais
não vivos, O ar: composição e propriedades, O solo: importância, tipos, formação e conservação, A água:
propriedade, ciclo natural e utilidade.

No 3º ano, a I e II unidades foram planejadas os seguintes conteúdos: Os recursos naturais, A água, Ciclo da água,
Poluição da água, Ambiente dos seres vivos e Partes da planta. Na III unidade não constava no plano, visto que a IV
unidades foram apresentados os conteúdos: Cuidado com o meio ambiente, O lixo e a Reciclagem. No 4º ano, a I e II
unidades constavam os seguintes conteúdos: O planeta Terra, A estrutura da Terra, A superfície terrestre em
transformação, Água, Estados Físicos da Água, Mudanças de estado físico, O ciclo da água no ambiente e A água
dissolve substância, Ar; Vento, Solo, Técnicas para cultivo do solo, Cultivo de plantas, Agricultura sustentável e
Criação de animais. E na III e IV unidades Saneamento Básicos; Tratamento da água, Lixo e resíduos, Plantas e Os
animais.

Na disciplina de Geografia não constava plano do 1º ano e no 2º ano, na I e II unidades constavam os conteúdos:
Paisagem: conceitos, elementos, urbanas e naturais, As transformações das paisagens: causas e conseqüências, o
lixo conta História; Tipos de lixos: orgânicos e inorgânicos; Resíduos sólidos e líquidos; Os destinos do lixo; Coleta
seletiva e reciclagem e Educação para o consumo. No entanto, o 3º ano estava sendo planejadas na III e IV unidades
os seguintes conteúdos: Espaço urbano e espaço rural, Paisagem urbana e paisagem rural, A água na paisagem e Os
rios na paisagem. Enquanto no 4º ano foram planejados na I e II unidades os conteúdos Sustentabilidade e O
consumo. E na III e IV unidades, Preservação do Meio Ambiente, Atividades humanas e natureza, Atividades
Econômicas e natureza, Moradias e natureza.

Observa-se que os conteúdos do 1º Ano são trabalhados na disciplina de Ciências e não consta em Geografia. Já o 2º
Ano, os conteúdos foram abordados somente na I II unidade da disciplina de Ciências e na disciplina de Geografia na
II e IV unidade. Assim também foram observados no 3º Ano onde foram apresentados os conteúdos na disciplina de
Ciências na I, II e IV unidade e, em Geografia na II e III unidade. A turma do 4º Ano foi apresentada em todas as
unidades tanto na disciplina de Ciências quanto Geografia.

Conforme a explicitação sobre os conteúdos expostos pelos citados professores, observa-se que os mesmos são
desenvolvidos de forma desintegrada. A Educação Ambiental deve ser aplicada de forma interdisciplinar. Na
concepção de Berna (2004), o ensino de Educação Ambiental não se restringe somente a disciplina de ciências, mas
em todas as disciplinas do currículo escolar.
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A educação ambiental na atual perspectiva educativa deve estar presente nos enfoques dados em todas as
disciplinas, quando analisa temas que permite enfocar as relações entre a humanidade, o meio natural e as relações
sociais, sem prejuízo das especificidades próprias dessas disciplinas. E a tradicional separação entre as disciplinas
humanas, exatas e naturais perde sentido, já que se busca o conhecimento integrado de todas elas para a solução
dos problemas ambientais. Dessa forma contribui para uma modificação fundamental na própria concepção de
educação.

De acordo com o questionário enviado, a primeira questão abordada foi se as professoras costumavam trabalhar
questões ambientais em sala de aula. As respostas foram focadas em conteúdos escolares conforme a (P1) “Água
(poluição, desperdício, geração de energia), lixo (destino, evitar jogá-lo no chão, rios, marés, praias), conseqüências,
cuidado com os animais, plantas...”. A (P2) “Geralmente com foco na interdisciplinaridade aproveitando os conteúdos
que possibilitam uma abertura para fazê-lo e mais efetivamente quando o conteúdo é tema da unidade”. A (P3)
“Escassez, mau uso e poluição da água, desmatamento, aquecimento global, coleta e destinação dos resíduos (lixo),
exploração dos recursos naturais, degradação do meio ambiente, conservação do planeta”. E a (P4) “A poluição, a
caça e a pesca predatória, o destino do lixo urbano, a proliferação de mosquitos e a transmissão de doenças
endêmicas, cuidados com a água para evitar desperdício, a importância das árvores para a qualidade do ar que
respiramos”.

Observa-se conforme as respostas das professoras que as questões ambientais estão sendo abordadas com ênfase
na aquisição de conhecimentos dos conteúdos das disciplinas curriculares de forma não interdisciplinar, somente a P2
faz o relato sobre a abordagem das questões ambientais de forma interdisciplinar. Entretanto, para Barros (2009, p. 6):

O caráter interdisciplinar é a base para a inserção da Educação Ambiental
nas escolas de ensino fundamental. Dessa forma, ela será considerada como
essencial a todas as disciplinas, incorporada ao cotidiano escolar,
incorporada como valor para os professores e professoras. Não será reduzida
a mais uma disciplina do currículo ou a um tema tratado excepcionalmente
em projetos escolares.

Conforme foi citado pelo o autor sobre o caráter interdisciplinar, observou-se que o ensino de Educação Ambiental não
condiz com o proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’S de Meio Ambiente e Temas Transversais.
Com o depoimento foi possível verificar que não são articulados com as diversas áreas do conhecimento de forma
transversal para que seja desenvolvida com uma visão global e abrangente das questões ambientais. Como diz
Carvalho (2004, p.125), “trata-se de convidar a escola para transitar entre saberes e áreas disciplinares,
deslocando-se de seu território já consolidado rumo a novos modos de compreender, ensinar e aprender.”

A segunda questão abordada foi como e em que momento as professoras costumam trabalhar as questões
ambientais, em caso da resposta anterior ser afirmativa. A professora (P1) “Sempre, quando acontece um fato na sala
ou TV, quando um tema permite fazer essa discussão e é mais reforçada quando tem projetos e temas específicos.
No entanto, algumas vezes falo informalmente sem estar no plano”. A (P2) “A primeira sensibilização ocorre nas
primeiras semanas de aula com destaque na higiene e conservação da sala de aula e de todo o ambiente escolar. E,
gradativamente, vamos inserindo-a cada unidade, nos conteúdos desejados”. Já a (P3) “Apresentação de vídeos e
músicas, através estórias contadas, com atividades de coleta de lixo na rua. As atividades são realizadas durante todo
o ano letivo”. E a (P4) “Costumo abordar os temas através de leitura de textos, cartazes, exibição de vídeos temáticos,
durante as aulas das disciplinas de Ciências, Geografia, mas também de forma interdisciplinar nas aulas de
Português, Matemática e História”.
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Embora, as professoras nas suas respostas relatam desenvolver grande quantidade de ações, estes se apresentam
com características de informalidade e descontinuidade, onde a ação torna-se estritamente mecânica, que não
propiciam que os alunos sejam capazes de compreender toda a problemática envolvida. Além disso costumam de
vincular a EA ao ensino de ciências e aos problemas ambientais divulgados pela mídia, como são os casos: mosquito
Aeds Aegypti (Zika Vírus, Chicungunya, Dengue), a escassez de chuva e outras que pode ser pertinente ao tema
abordado.

Na terceira questão foram dadas opções objetivas para que as professoras marcassem as palavras que estavam
relacionadas ao Meio Ambiente entre as opções: água; fogo; ar; solo; casa; bairro; cidade; campo; país e planeta. Esta
questão buscava demonstrar se as professoras ligavam ao Meio Ambiente apenas elementos naturais ou também a
aspectos sociais associados. Os itens assinalados por todas foram os quatro elementos naturais e planeta, duas das
professoras (P1) e (P4) marcaram todas as alternativas, isto demonstram que a maioria delas não se limita apenas
aos recursos naturais elementares.

Além de marcarem os itens citados, as professoras responderam a quarta questão, aberta, sobre o que entende por
Educação Ambiental, sendo que a (P1) respondeu: “È uma educação que visa informar ao indivíduo que algumas
ações podem prejudicar o nosso planeta e que devemos perceber e entender que toda espécie existente na terra tem
uma função e que toda ação tem uma reação, por isso devemos buscar fazer ações que minimizem os estragos já
existentes, para termos uma vida melhor”. A (P2) “A educação ambiental está relacionada a valores sociais, políticos e
educacionais que remetem a reflexões, transformações de ideias e atitudes que promovam melhor qualidade de vida
para o indivíduo e seus semelhantes”. Já a (P3) “É o processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para conservação do meio ambiente”.
E a (P4) “Entendo a educação ambiental como um processo contínuo cuja finalidade é a de preparar as pessoas para
uma vida mais saudável, tornando-as conscientes do seu papel na preservação dos recursos naturais para as
gerações futuras”.

Na prática educativa a dimensão ética é fundamental, pois se observa a sensibilidade das professoras com a natureza
e sua preocupação de conhecer para preservar de forma que a concepção sensibilizadora reforça práticas individuais
e comportamentalistas. Conforme Tristão (2005) o objetivo da concepção sensibilizadora de educação ambiental é
contribuir para a formação de novas sensibilidades e racionalidades, bem como a promoção de práticas ambientais
significativas que promovam o princípio da solidariedade e do entendimento de condutas ambientais que respeitem o
outro, o coletivo, a cultura e a natureza, numa perspectiva de responsabilidade com o futuro do meio ambiente.

Diante do exposto pelas professoras observou-se que o foco estava no indivíduo e não no coletivo e suas concepções
podem ser classificadas como preservacionista ou comportamentalista.

Na concepção romântica ou preservacionista, a prática educativa está mais voltada para uma sensibilização humana
para conservar a natureza, tendo como importante característica a defesa do mundo natural, apoiando-se no princípio
de ecologia. De acordo com Sauvé (2005), o homem precisa reconstruir sentimento de pertencer à natureza, pois a
educação ambiental leva a explorar os estreitos vínculos existentes entre identidade, cultura e natureza para
reconhecer e valorizar os vínculos existentes entre as diversidades biocultural.

Mesmo assim, não provoca uma atitude reflexiva e crítica da crise socioambiental e conforme Guimarães (2004), não
compreende que a educação é relação e se dá no processo e não, apenas na mudança de comportamento do
indivíduo em relação ao meio ambiente.

Essa é uma tendência de alteração de atitude comportamental descontextualizada da realidade socioambiental.
Portanto, Barros (2009), relata que o homem por possuir e dominar o conhecimento científico moderno, dispondo de
toda tecnologia para transformar o meio ambiente, faz com que a sociedade presencie e contribua para a crise
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ambiental.

Por isso é preciso superar as concepções ambientais dualistas como homem/natureza modificando a sua forma de
encarar os acontecimentos de problemas complexos, envolvendo as diferentes instâncias da sociedade, colocando-se
como parte desse ambiente para a melhoria ambiental e da qualidade de vida.

Para isso é necessário partir para uma concepção de educação crítica na qual todos os cidadãos propõem a
discussão sobre os papéis sociais e a atuação política de cada um, constituindo desafio à escola para rever e
possibilitar concepções e ações pedagógicas. Nessa concepção, diz Carvalho (2004, p. 18): “A educação crítica tem
suas raízes nos ideais democráticos e emancipatórios do pensamento crítico aplicado à educação.” O citado autor
acrescenta que o fazer educativo ambiental contribui no processo de construção social do conhecimento indispensável
à vida dos sujeitos.

Para Loureiro (2004, p. 81), a educação ambiental transformadora:

Baseia-se no princípio de que as certezas são relativas; na crítica e
autocrítica constante e na ação política como forma de estabelecer
movimentos emancipatórios e de transformação social que possibilitem o
estabelecimento de novos patamares de relações na natureza.

Baseado na concepção da educação crítica foi observado que os conceitos citados sobre Educação Ambiental pelas
professoras (1, 3, 4) as quais explicitaram uma concepção focada no individual e adota uma perspectiva estritamente
ecológica da crise e dos problemas ambientais enquanto a P(2) focou as dimensões sociais, políticas e culturais. De
acordo com o exposto observou-se que há ênfase no desenvolvimento de atividades pautadas na concepção
individual, sendo visíveis também as concepções preservacionistas, comportamentalista e sensibilizadora no processo
de ensino relacionado às questões ambientais.

Ao questionar no item 5 (cinco) quais as dificuldades que as professoras encontram em desenvolver trabalhos
relacionados à Educação Ambiental, as professoras relataram que (P1) “Até agora não encontrei, pois pra mim a
Educação Ambiental faz parte da nossa vida, o meu papel é só despertar esse olhar e ver as pequenas ações
aparecerem naturalmente”. A (P2) “Na verdade não acredito haver dificuldade em fazê-lo. O que se percebe é uma
certa resistência por parte dos alunos para demonstrar efetivamente mudanças de atitudes no que se refere aos
cuidados com o meio ambiente”. Já a (P3) acredita que falta “Materiais básicos que trate o assunto de modo mais
abrangente, para proporcionar um ensino completo”. E para a (P4) “Não encontro muitas dificuldades em trabalhar
com as temáticas relacionadas à Educação Ambiental. Apenas as dificuldades pontuais que tem mais a ver com o
nível de escolaridade dos alunos, a capacidade de compreensão e atuação dos mesmos nas questões discutidas”.

Ao analisar as respostas das professoras, observa-se que a (P2) tece sobre a resistência dos alunos em buscar uma
nova atitude, mas de acordo com Guimarães (2004), os projetos pedagógicos sobre educação ambiental são
paradigmáticos, pois tem sidos planejados com ações que tendem reproduzir práticas voltadas para a mudança
comportamental do indivíduo, muitas vezes, descontextualizada da realidade socioambiental em que as escolas estão
inseridas.

Partindo da análise, observa-se que a (P2) trabalha numa concepção cognitiva focada no individual, adotando uma
perspectiva ecológica da crise e dos problemas ambientais, pois trata o aluno como um ser humano que é alvo da
crise ambiental, mas não o condiciona ou influencia para as dimensões sociais, políticas e culturais. Assim,
observa-se que a professora não procura desenvolver um trabalho com os processos participativos que contribuam
para as mudanças de comportamentos, para a aprendizagem coletiva e para o fortalecimento da cidadania.
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Diante o item citado anteriormente, foi questionado sobre quais as potencialidades que a escola oferece para
desenvolver trabalhos em Educação Ambiental na qual trabalham as professoras e, para sanar as dificuldades a (P1),
(P2) e (P3) citaram que: “A escola é muito sortida, temos televisão, data show, aparelho DVD, aparelhos de som, sala
de informática, materiais didáticos, jogos pedagógico, impressão de atividades, biblioteca, lixeiras, (não seletivas),
mas que ajudam sempre que tem um projeto macro, convida pessoas de outras áreas inclusive da Delegacia
Especializada em Meio Ambiente - DEMMA”. E a (P4) completa: “A escola oferece os recursos didáticos necessários
sempre que são solicitados, tantos materiais para trabalhos manuais quanto os aparelhos eletrônicos como TV e
vídeos, data show para exibição de filmes e documentários entre outros”.

Ao analisar os recursos citados pelas professoras, observa-se que é preciso utilizar todos os recursos para tornar as
aulas atrativas, fazendo com que sejam aliados na construção do saber e no processo de aprendizagem. Para o
educador Paulo Freire (1996, p. 21), “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
produção ou a sua construção”. Ainda completa: “Aprendemos, não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo, para
transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a”. (FREIRE, 1987, p.76). Sendo assim, além de ministrar aula,
compete ao professor indicar a direção, incentivar e orientar seus alunos na busca de novos conceitos de educação
ambiental através de livros, revistas, rádio, TV, vídeo, DVD, internet, etc.

Nesse sentido, a escola é o espaço de formação que deve proporcionar a construção coletiva e participativa de novos
valores e atitudes. Conforme Moraes (2003) é na escola que deve ser desenvolvido no educando uma nova
consciência individual, social e planetária com autonomia e responsabilidade consigo mesmo, com a sociedade e com
a natureza.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso construir uma educação voltada para a vida saudável e um planeta onde homem e o restante do ambiente
possam se relacionar garantindo a coexistência não só para a geração presente, mas para um futuro promissor.

A educação e a escola trazem possibilidades para mudar essa realidade tendo os alunos como protagonistas e
multiplicadores. Porém, considerando o tema abordado, as entrevistas realizadas através do planejamento anual do
magistério, de questionário semiaberto e visita in loco sobre as concepções e práticas em Educação Ambiental
percebe-se que a realidade da escola estudada é parecida com o que é relatado pelos estudiosos da área, em que a
maioria das atividades ligadas à dimensão ambiental é pontual, descontínua e isolada de forma não interdisciplinar ou
transdisciplinar e discutidas em razão de um conteúdo específico das disciplinas, não permitindo uma visão mais
crítica dos alunos e ações mais contextualizadas que permitam mudanças reais.
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