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RESUMO
 
 A Educação Ambiental é um processo pelo qual o aluno começa a obter conhecimentos acerca das questões
ambientais, passando por diversas etapas de aprendizado da relação homem/natureza, começando assim a obter
característica de comportamentos de atitudes ecologicamente correta. O Ensino Fundamental é considerado como a
principal etapa da Educação Básica.  Por meio dessa pesquisa, evidenciou-se a necessidade de reflexões acerca da
problemática que envolve o tema transversal Educação Ambiental. Concluimos que, a inserção da Educação Ambiental
nas séries iniciais é de grande relevância para que haja mudanças de hábitos que trarão frutos no futuro e no presente
dos alunos que estão em formação, e que serão os responsáveis pelas próximas gerações, garantindo assim, uma
sociedade mais justa e com garantia de uma qualidade de vida sustentável.
PALAVRA-CHAVES: Educação Ambiental. Ensino Fundamental. Formação de  Professores.
 
ABSTARCT
  Environmental education is a process by which the student begins to gain knowledge about the environmental issues,
going through various learning steps of the man with the nature, just starting to get characteristic of environmentally
friendly behaviors. The elementary school is considered as the main stage of basic education. The present study,
evidence of the need to reflect on the problems involved in the crosscutting theme Environmental Education. We
conclude that the inclusion of environmental education in the early grades is of great importance for there to be changes
in habits that will bear fruit in the future and present students who are in training, and who will be responsible for future
generations, thus ensuring a society fairer and ensuring a sustainable quality of life. KEY WORD: Environmental
Education. Elementary school. Training Teachers.

 

INTRODUÇÃO
 
 
 Entende-se que a Educação Ambiental - EA é um processo pelo qual o aluno começa a obter conhecimentos acerca
das questões ambientais, passando por diversas etapas de aprendizado da relação homem natureza, começando assim
a obter característica de comportamentos de atitudes ecologicamente correta.
            O Colégio Estadual Senador José Alves do Nascimento, está situado no bairro Coqueiral, S/N na cidade de
Aracaju – SE. Possui matrícula no ano 2015 de 930 alunos nos turnos matutino, vespertino e noturno. A unidade escolar
possui Modalidade de Ensino Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio, EJAF e EJAEM. A pesquisa tem como
objeto de estudo os docentes do turno matutino do Ensino Fundamental I, ou seja, das séries iniciais (1º ao 5º ano), que
conta com a matrícula de 287 alunos.
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Na atualidade, as questões ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade, contudo, a Educação
Ambiental é essencial em todos os níveis dos processos educativos e em especial nos anos iniciais da escolarização, já
que, torna-se mais viável a aprendizagem nesta faixa etária sobre as questões ambientais do que na fase adulta, que já
estão com a conscientização do certo ou errado formada. Assim, as crianças bem informadas sobre os problemas
ambientais vão ser adultos mais conscientes com o meio ambiente, além de que serão multiplicadores dos
conhecimentos que obtiveram na escola sobre as questões ambientais em seu cotidiano.       
            Na pesquisa realizada foi constatado que a Unidade de Ensino em questão, o seu quadro de docentes do ensino
fundamental I, já possuem um grau de conscientização da necessidade de colocar em prática a problemática ambiental
e muitas iniciativas têm sido desenvolvidas em torno dessa questão, onde já foi incorporada a temática do meio
ambiente nos sistemas de ensino como tema transversal no currículo escolar, permeando toda prática educacional.
Garantindo assim, alcançar uns dos objetivos da educação ambiental nas escolas, que é contribuir para a formação de
cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a
vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade. Para isso, é importante que, mais do que informações e conceitos, a
escola se disponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores e com mais ações práticas do que teóricas para
que o aluno possa aprender a amar, respeitar e praticar ações voltadas à conservação ambiental.
Refletindo sobre o papel da escola, a qual se destina um local onde o discente favorece a continuidade ao seu processo
de socialização e educação, uma vez que este processo começa a partir da família.  É comprovado que o perfil do
sujeito ecológico começa a partir da vivência e da prática de seu cotidiano, no decorrer da vida escolar com o intuito de
contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, contudo, a escola deve oferecer a seus alunos os conteúdos
ambientais de forma contextualizada com sua realidade.
            Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s chamam a atenção do educador, sobre a importância de
trabalhar a EA como forma de transformação da conscientização dos indivíduos, sendo uma maneira de integrar as
diversas áreas do conhecimento. Sendo assim, faz-se necessário que o docente esteja informado de conhecimentos
sobre as práticas da Educação Ambiental para que possa desenvolver um bom trabalho com a equipe discente. Os
professores têm o papel de serem os mediadores de reflexões sobre as questões ambientais, mas isso não significa que
ele deve saber tudo sobre o meio ambiente para desenvolver um trabalho de qualidade com seus alunos, porém que o
seu “espírito de sujeito ecológico” esteja disposto para a busca de conhecimentos e informações, para que possa
transmitir aos seus alunos a importância do processo de construção de conhecimentos novos..
No entanto, a figura do professor das séries iniciais deve ser um instrumento de ação para a conscientização dos
alunos, promovendo uma educação para a vida, buscando os princípios da educação ambiental como prerrogativa de
manutenção de um planeta mais equilibrado, garantindo assim, comportamentos cotidianos em sala de aula como a
conservação da limpeza da sala de aula até a preservação do meio em que a comunidade escolar está inserida na
sociedade.
 
 REVISÃO TEÓRICA
 
O Ensino Fundamental I é considerado como a principal etapa da Educação Básica, cuja EA deve ser abordada como
um processo educativo de construção do cidadão ecologicamente correto, tendo por finalidade o desenvolvimento
integral da criança, abrindo novos conhecimentos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, inserindo
a comunicação entre a família e a comunidade. Sabe-se que o professor é um importante fomentador do conhecimento,
fonte de transformação, buscando sempre o aprender do discente através da mediação. E necessário para se obter
desempenhos produtivos no ensino aprendizado que o professor trabalhe a partir da realidade de vida da criança
valorizando primeiramente os conhecimentos que ela possui, favorecendo assim, aquisição de novos conhecimentos, de
maneira viva, ativa, e que tenha significado para a vida do aluno.
No Brasil, em 1999, a Presidência da República instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (EA) por meio da
Lei Nº 9.795, nela, encontra-se o conceito básico de Educação Ambiental:
Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
 
Sendo assim, a preservação do meio ambiente é responsabilidade de todos, por meio da conservação do patrimônio
particular e público, visando à qualidade de vida da família, sociedade e da sustentabilidade do planeta.
 
 FUNÇÃO DA ESCOLA
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Escrito de Segura, 2001 define a palavra “educação” como uma troca de saberes, de uma relação do individuo com o
mundo que o cerca e com outros indivíduos.  Adjetivando o termo “ambiental” como íntima relação entre a percepção
sobre a natureza e a forma como os humanos interagem entre si e com ela.
O papel da escola não é lapidar as pessoas, como se fossem simples matéria-bruta ou qualquer outro produto, mas de
transformar o cidadão capaz de construir uma qualidade de vida digna na sociedade; porém, na maioria das vezes o
poder de decidir junto aos alunos nem sempre acontece.
A construção do ser cidadão só acontece participando das decisões com o coletivo. Essa construção deve ser iniciada
com a comunidade escolar nas séries iniciais, no momento atual do aluno, onde ele possa exercer sua
representatividade, assumindo sua liderança, contribuindo para a transformação de um ambiente escolar onde todos
tenham vez e voz para as mudanças que desejam conforme assegura Segura, 2001:
A participação é a chave para criar condições para que alunos e professores se sintam motivados a trabalhar. Uma
estratégia participativa pode propiciar uma relação de cumplicidade mais significativa com os propósitos da educação
para a cidadania e para o meio ambiente, assim como qualquer outro projeto educativo, fortalecendo, portanto, seu
caráter transformador. (SEGURA, 2001, p.46)
 
Na atualidade, com tantas questões a serem resolvidas no âmbito educacional, percebemos quão grande é o desafio da
escola, fazer do ambiente escolar um meio que favoreça o aprendizado, onde a comunidade escolar deixe de ser
apenas um ponto de encontro e passe a ser, além disso, encontro com o saber, com descobertas de forma prazerosa e
funcional, conforme Libâneo (2005, p.117):
Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola promove, para todos, o
domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento
de necessidades individuais e sociais dos alunos. (LIBÂNEO 2005, p.117).
 
Nesse sentido cabe destacar que a Educação Ambiental possui função transformadora social. Entende-se, portanto, que
a EA é condição necessária para minimizar e ou solucionar os problemas enfrentados atualmente contra a natureza e o
próprio ser humano conforme Tamaio (2000), diz que a EA é “mais uma ferramenta de mediação necessária entre
culturas, comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a construção das transformações
desejadas” (TAMAIO, 2000, p.38).
O educador tem a função de mediador na construção de referenciais ambientais e deve saber usá-los como
instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza mesmo que em algum
momento nos remeta como prática utópica, porém Sato (2004) afirma que “Nossa tarefa ainda está longe de ser
concretizada, mas os sonhos ainda permitem um lugar especial a nossas esperanças” ou seja, por mais dificuldades
encontradas para minimizar ou até mesmo solucionar os problemas ambientais, devemos manter em nosso cotidiano
práticas conscientes para auxílio de  construção e multiplicação de um ideário ecológico. (SATO, 2004, p.24).
A implantação de aulas práticas para se introduzir o tema Educação Ambiental é necessária, desenvolvendo atividades
educativas onde as crianças juntamente com os professores obtêm uma melhor interpretação dos conteúdos,
construindo assim, a formação do sujeito ecológico, que se dará por meio de valores que conduzam a uma
sobrevivência harmoniosa com o ambiente e todos os habitats do planeta. O papel do professor nas séries iniciais é de
fundamental importância na internalização de um ideário ecológico, sobretudo numa vinculação afetiva com valores
éticos proporcionando na identidade do aluno uma mudança na postura diante da sociedade (POLLI; SIGNORINI,
2012).
Segundo o autor, a EA antes de qualquer conceito, é educação. A partir desta idéia e da necessidade de diferenciação
das propostas em relação a mesma, surge a figura do educador ambiental. Assim, vivenciar a prática da educação
Ambiental na interdisciplinaridade é o meio mais adequado para a multiplicação e conscientização de práticas que
possibilitem aos alunos descobrirem em cada ambiente de aprendizagem, caminhos que lhes nortearão a praticarem e
construírem atitudes que lhes garantirá uma melhoria na qualidade de vida dos seus e gerações futuras.
 
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
 
É inegável a necessidade de repensar os papéis pré-estabelecidos e as visões pré-concebidas de educação. É
indispensável uma prática docente reflexiva e continuamente atualizada. Entende-se o professor como sujeito que tem
limitações e visões de mundo, como qualquer cidadão, e que, segundo Arroyo (2000, p.45), coloca um pouco de si em
cada escolha pedagógica, ou seja, “há algo de nós, de nossas crenças e esperanças, de nossas descrenças e
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desânimos”. No entanto, cabe ao educador, a partir de um trabalho individual, quebrar seus próprios paradigmas e se
questionar sobre o tipo de educação que está oferecendo diante das novas exigências.
Segundo Nóvoa (1995), “é no contexto da escola que o docente constrói a sua profissão” (p. 25). Com isso, tem-se que
a escola deve ser um espaço de discussão e ação, no qual se formam parcerias, reflete-se sobre a prática pedagógica
diária e sobre o que fazer, por que fazer e como fazer. A formação não se constrói por acumulação (de cursos,
conhecimentos ou técnicas), mas sim, mediante um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução
permanente de uma identidade pessoal. (NÓVOA, 1995, p. 25).
O envolvimento do professor é o primeiro passo a ser dado na abordagem da temática ambiental dentro da escola, o
professor além de ser sensibilizado e consciente da necessidade e da importância da educação ambiental para o
desenvolvimento e o progresso da sociedade como um todo, deve estar preparado e instrumentalizado para enfrentar
os desafios que permeiam a história da humanidade.
AVALIAÇÃO SITUACIONAL DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS DO COLÉGIO
ESTADUAL SENADOR JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
 
Foram aplicados quinze questionários, onde ficou evidente a necessidade de políticas públicas na área da Educação
Ambiental nas escolas, para que os professores possam trabalhar de forma dinâmica e pontual nas ações voltadas para
os problemas ambientais que afetam a todos.
Os professores pesquisados foram unânimes, quando questionados quais são os problemas ambientais mais
evidenciados e que preocupam e atingem a comunidade onde a escola está inserida por ser uma área que necesssita
de atenção especial.
O efeito estufa, aquecimento global, desmatamento, poluição dos rios, mares, lagos, oceanos e buraco na camada de
ozônio, foram citados como consequência direta da intervenção humana causando desequilíbrio no meio ambiente e
comprometendo a qualidade de vida do país, cidades e bairros.
Gadotti (2009) coloca que “ toda e qualquer pessoa é igualmente responsável pela comunidade da Terra como um todo,
mesmo que, individualmente, tenhamos diferentes ofícios, funções e responsabilidades”. (GADOTTI, 2009, p. 12).
Sendo assim, o papel do professor em sala de aula é de grande importância e fundamental nas mudanças de hábitos e
conscientização da população em estudo para os problemas existentes e futuros; quanto mais cedo chegam as
informações e ações começam a serem efetivamente trabalhadas, os resultados tendem a serem mais eficazes.
Quando questionados sobre se existem problemas ambientais no bairro onde a escola está situada, as respostas foram
enfáticas e apresentam realidades conhecidas como as enchentes, esgotos a céu aberto, lixo em lugar errado, poluição
do solo, água, ar, visual, violência e a falta de saneamento básico.
Paulo Freire apud Gadotti (2009), num de seus últimos escritos coloca que:
[...] urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos fundamentais como o respeito à vida dos seres
humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade
entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornamos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha
uma importância fundamental neste fim de século. Ela tem que estar presente em qualquer prática educativa de caráter
radical, crítico ou libertador [...]. Neste sentido me parece uma contradição lamentável fazer um discurso progressista,
revolucionário, e ter uma prática negadora da vida. Prática poluidora do mar, das águas, dos campos, devastadora das
matas, destruidora das árvores, ameaçadora dos animais e das aves. (FREIRE APUD GADOTTI, 2009, p. 15).
 Gadotti ao citar Paulo Freire, aponta  a necessidade de um trabalho dinâmico e eficaz nas comunidades carentes, e em
especial na comunidade pesquisada, em relação aos problemas que emergem muitas das vezes por falta de informação
da população quando descarta lixo em locais inadequados poluindo os rios, entupindo bueiros, cortando árvores,
violentando assim, a si e a natureza.
Diante do exposto, vem a preocupação por parte dos professores que têm a consciência e sabem da urgência de
investimentos das políticas públicas no que concerne à Educação Ambiental, nos sistemas de ensino, como tema
transversal que deve ser trabalhado durante o ano letivo e abordado em todas as disciplinas, de acordo com a dinâmica
de trabalho de cada um.
Outra pergunta proposta pelos pesquisadores, foi se os problemas ambientais os incomodavam e por quê? Os
professores foram pontuais ao responderem que todo cidadão precisa se incomodar com problemas do meio ambiente,
porque reduz a qualidade de vida atual e criam dificuldades para as gerações futuras, trazendo muitos prejuízos à saúde
e ao meio ambiente nos campos micro e macro da nação.
Carlos Rodrigues Brandão apud Gadotti (2009), em relação a sustentabilidade diz:
 
[...] opõe-se a tudo o que sugere desequilíbrio, competição, conflito, ganância, individualismo, domínio, destruição,
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expropriação e conquistas materiais indevidas e desequilibradas, em termos de mudança e transformação da sociedade
ou do ambiente. Assim, em seu sentido mais generoso e amplo, a sustentabilidade significa uma nova maneira
igualitária, livre, justa, inclusiva e solidária de as pessoas se unirem para construírem os seus mundos de vida social, ao
mesmo tempo em que lidam, manejam ou transformam sustentavelmente os ambientes naturais onde vivem e de que
dependem para viver e conviver. (CARLOS RODRIGUES BRANDÃO apud GADOTTI, 2009, p. 14)
Em relação a importância da conscientização dos alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, acerca das
questões ambientais, os professores também foram unânimes ao responderem que é de extrema importância para uma
conscientização em relação ao mundo, e uma das  formas, senão a principal, de mudar costumes errôneos, nos quais
estão crescendo e formando personalidades no processo de educação, para que no futuro venham a ser defensores do
ambiente.
A globalização faz parte de todas essas mudanças vivenciadas nas sociedades, com o capitalismo exacerbado; sendo
assim, o problema é que só é visada a globalização de mercado que inibe os interesses humanos, e dessa forma,
caminha a sociedade atropelando os bons costumes, o certo, o bem comum, a natureza, a cidadania.
Gadotti (2009) presenteia a discussão aqui exposta, quando coloca em seus escritos um trecho da música de Milton
Nascimento que:
 
Diz a letra de uma música do cantor brasileiro Milton Nascimento: “Estrangeiro eu não vou ser / Cidadão do mundo eu
sou”. Se as crianças de nossas escolas entendessem em profundidade o significado das palavras desta canção,
estariam iniciando uma verdadeira revolução pedagógica e curricular. Como posso sentir-me estrangeiro em qualquer
território desse planeta, se pertenço a um único território, a Terra? Não há lugar estrangeiro para terráqueos na Terra.
Se sou cidadão do mundo, não podem existir para mim fronteiras. As diferenças culturais, geográficas, raciais e outras
enfraquecem diante do meu sentimento de pertencimento à humanidade, ao planeta Terra. ( GADOTTI, 2009, p. 30).
Precisa-se desenvolver nos alunos a cultura do pertencimento para que os mesmos possam vivenciar a prática da
construção de um ambiente saudável, por isso a importância de trabalhar  projetos ou atividades que envolvam a
Educação Ambiental na escola, como tema transversal e que deve ser discutido com toda a equipe.
Além de concordarem, os professores acrescentaram que é importante para a conscientização, inclusive da comunidade
em geral, porque o trabalho desenvolvido na escola alcançará a todos; além de ser uma questão básica que afetará os
envolvidos: família, vizinhos, amigos, enfim, a comunidade onde a escola está inserida.
O papel do professor em relação à Educação Ambiental em sala de aula é importante na internalização de um ideário
ecológico, porque o professor é um modelo a ser seguido por seus alunos.
Paulo Freire (1996), coloca que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, sendo assim:
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os
saberes com que os educandos, sobretudo os da classes populares, chegam a ela saberes socialmente construídos na
prática comunitária – mas também, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o
ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade
descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de
bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. (FREIRE, 1996, p. 30).
Paulo Freire vem reforçar que é possível trabalhar a Educação Ambiental na prática diária, através das vivências dos
alunos, trazendo para a sala de aula o concreto, traçando possibilidades de mudanças e apresentando que o que é visto
no momento como realidade pode ser transformada com a participação e empenho de todos.
Quase 90% (noventa por cento) dos professores concordaram que a Educação Ambiental proporciona uma leitura de
um mundo ecologicamente correto, partindo de uma realidade local para atingir consciência global num processo de
aprendizagem, o que condiz com o exposto por Paulo Freire (1996).
Quanto a indagação de que se existe uma prática sistematizada de abordagem do tema transversal durante o ano letivo,
62,5% (sessenta e dois e meio por cento) afirmaram que não, 25% (vinte e cinco por cento) não souberam responder e
12,5% (doze e meio por cento) disseram que sim.
O percentual acima deixa várias questões pendentes em relação as práticas abordadas na escola; como o tema
transversal está sendo conduzido na mesma? Será que  há um projeto que leve alunos e professores a repensarem
seus comportamentos frente aos problemas ambientais?
Perante esses questionamentos, os professores, na sua maioria, responderam que necessitam de cursos de formação,
recursos materiais e humanos na contribuição da prática, porque, como trabalhar com seu aluno que não se pode
descartar o lixo em lugar inadequado se na sua sala de aula não há um lixeiro para que o aluno perceba a importância
de se manter um ambiente saudável e limpo.
Como pedi aos seus alunos que não joguem papéis nas ruas e tantos outros objetos que podem no período das chuvas
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entupirem os bueiros se os mesmos encontram papéis espalhados nas salas de aula por falta de profissionais para a
limpeza e moram com esgotos a céu aberto como vizinhos diários por falta de saneamento básico e intervenção do
poder público?
Paulo Freire (1996) diz que o professor deve:
 “ Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às
perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e
não a de transferir conhecimento”. (FREIRE, 1996, p. 47).
Mesmo diante de tantos percalços, fica claro que o professor não pode desistir  da sua missão de ser o mediador entre
o certo e o errado, de lutar pelo seu direito de ser professor, mesmo quando tudo conspira contra, de apresentar aos
seus alunos possibilidades de mudanças, mesmo que pequenas, no entanto, significativas e necessárias para um futuro
com uma melhor qualidade de vida para o planeta e para todos.
Que a Educação Ambiental não seja apenas abordada esporadicamente e em apenas disciplinas como Geografia e
Ciências como foi colocado por 37,5% (trinta e sete e meio por cento), e sim, que faça parte da interdisciplinaridade, da
vida da escola e da comunidade, para que juntos possam começar a mudar os hábitos familiares, dos vizinhos, do bairro
e da comunidade como um todo.
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dessa pesquisa, evidenciou-se a necessidade de reflexões acerca da problemática que envolve o tema
transversal Educação Ambiental, e como vem sendo trabalhado nas escolas, e quais os suportes garantidos aos
professores para que possam fazer um trabalho digno, frente as diversidades que permeiam as escolas do nosso
Estado e por que não dizer do nosso País.
Devem-se priorizar a implantação de políticas públicas voltadas para o estudo da EA, como um meio de solucionar os
problemas advindos do não conhecimento dos malefícios causados a vida do planeta e de todos, através de práticas
errôneas com o descarte do lixo, o desmatamento, aterros inadequados, poluição dos rios e mares.
As comunidades escolares devem repensar os projetos, a grade curricular e como trabalhar de maneira prazerosa,
instigando seus alunos e professores a serem transformadores e dissiminadores de ideias  ecologicamente corretas
dentro e fora do espaço escolar. 
Para que, através da conscientização de um ideário ecológico possam vencer os desafios postos e impostos pela
sociedade que não foi preparada para as mudanças sofridas pelo planeta que pede socorro a cada deslizamento, a
cada enchente, a cada reservatório que seca, a cada gota de água que falta ou cai em excesso.
Por fim, conclui-se, que a inserção da Educação Ambiental nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, é de grande
relevância para que haja mudanças de hábitos que trarão frutos no futuro e no presente dessas crianças que estão em
formação, e que serão os responsáveis pelas próximas gerações, garantindo assim, uma sociedade mais justa e com
garantia de uma qualidade de vida sustentável.
 

 REFERÊNCIAS
 
ARROYO, Miguel G. Essas escolhas têm uma longa história. In: Caderno do Professor. CERP/SEE – MG, n. 5,
março de 2000.
 
BRASIL, Política Nacional de Educação Ambiental. Lei nº 9.79/1999.
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GADOTTI, Moacir. Educar para a sustentabilidade: uma contribuição à década da educação para o desenvolvimento
sustentável. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009. (Série Unifreire; 2)
NÓVOA, Antônio. Os professores e sua formação. 2. Ed. Portugal: Dom Quixote, 1995.
 
POLLI, A. SIGNORINI, T. A inserção da educação ambiental na prática pedagógica. Ambiente & Educação, Rio
Grande, v 17, n.2, 2012.
 
SATO, Michèle. Educação Ambiental. São Carlos: RiMa, p.15, 2004.

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_importancia_da_educacao_ambiental_na_escola_nas_series_iniciais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



SEGURA, Denise de Souza Baena. Educação ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua à consciência
crítica. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2001.
 
TAMAIO, I. A Mediação do professor na construção do conceito de natureza. Campinas, 2000. Dissert.(Mestr.)
FE/Unicamp.
 

Mestrando em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, Professor da Rede Pública da Secretaria de Estado de
Sergipe – SEED, membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe – GEPEASE e do
Núcleo de pesquisa em Inclusão escolar da Pessoa com Deficiência – NUPIEPED-UFS
anderson.araujo.reis@hotmail.com
Especialista em Gestão e Educação, Técnica da Divisão de Educação Especial -DIEESP/SEED-SE,
anaclaudiasm70@hotmail.com
Graduando em Matemática, Graduado em Odontologia, pós-graduando em Odontologia Legal. motadanilo@ymail.com
 

Recebido em: 25/06/2015
Aprovado em: 26/06/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_importancia_da_educacao_ambiental_na_escola_nas_series_iniciais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


