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RESUMO

O presente trabalho visa fazer uma
reflexão sobre o uso de mapas conceituais
como ferramenta nas práticas educativas
na formação do aluno em uma escola de
ensino em tempo integral, no estado de
Sergipe, região nordeste do Brasil. Os
processos educativos participativos nas
escolas de ensino em tempo integral no
estado de Sergipe buscam valorizar os
saberes dos educandos de caráter
interdisciplinar, sobretudo na luz da
Pedagogia da Presença, Protagonismo
Juvenil, Educação interdimensional e nos
Pilares da Educação. O Programa de
Fomento à implementação de Escolas em
Tempo Integral foi aderido pelos 26
estados do Brasil e o Distrito Federal a
adesão para o Ensino Médio, do Ministério
da Educação. O programa foi instituído
pela Medida Provisória nº 746, de 22 de
setembro de 2017, e pela Portaria do MEC
nº 1.145, de 10 de outubro 2017.
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RÉSUMÉ

Ce document vise à réfléchir sur l&39;utilisation des cartes conceptuelles comme outil dans les
pratiques éducatives dans la formation de l&39;étudiant dans une école à plein temps
d&39;enseignement dans l&39;état de Sergipe, le nord du Brésil. processus éducatifs participatifs
dans les écoles à temps plein dans l&39;état de Sergipe cherchent à améliorer la connaissance du
caractère interdisciplinaire des élèves, en particulier à la lumière de la pédagogie de la présence, la
participation des jeunes, des piliers de l&39;éducation et de l&39;éducation interdimensionnel. La mise
en œuvre du Programme de développement dans les écoles à temps plein a été rejoint par 26 États
du Brésil et les membres du district fédéral de l&39;enseignement secondaire, Ministère de
l&39;Education. Le programme a été établi par la mesure provisoire n ° 746, du 22 Septembre 2017 et
l&39;Ordre du MEC n ° 1145, du 10 Octobre 2017.

Mots-clés: Apprentissage significatif. Education à l&39;environnement. Cartes conceptuelles.

ABSTRACT
The present work aims to reflect on the use of conceptual maps as a tool in educational practices in
student training in a full - time school in the state of Sergipe, northeast Brazil. Participatory educational
processes in full-time schools in the state of Sergipe seek to value the knowledge of learners of an
interdisciplinary nature, especially in the light of Pedagogy of Presence, Youth Protagonism,
Interdimensional Education and the Pillars of Education. The Program for Fostering the
Implementation of Schools in Integral Time was adhered by the 26 states of Brazil and the Federal
District to join the High School, Ministry of Education. The program was instituted by Provisional
Measure No. 746, dated September 22, 2017, and by MEC Ordinance No. 1,145, October 10, 2017.

Keywords: Significant Learning. Environmental Education. Conceptual Maps.

INTRODUÇÃO

Trabalhar a Educação Ambiental de forma significativa nas escolas de ensino em tempo integral é
fundamental para a construção de indivíduos críticos e participativos em relação às questões
ambientais. Em 27 de Abril de 1999 foi criada a lei no 9795 que dispõe sobre a Educação Ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e de outras providências, na Constituição Federal
de 1988, no cap. VI, o art. 225 destaca a necessidade de promover a educação em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. O conceito de Educação
Ambiental é variado conforme as circunstâncias, contextos, interpretações, influências e vivências de
cada um, faremos nessa pesquisa uma breve descrição da nossa percepção ambiental como
educadora em uma escola de ensino médio em turnos integral. Apresentamos uma introdução com as
principais questões que favorecem a inserção da Educação Ambiental nas Escolas de tempo integral
e a importância dos mapas conceituais no processo cognitivo do sujeito. Essa pesquisa foi feita
através da análise dos mapas conceituais construídos pelos educandos durante diversos momentos
do ano letivo de 2017 e 2018, nas disciplinas de Biologia, Praticas Experimentais e disciplinas eletivas
e estudos orientados, desenvolvidos na escola bem como de revisão bibliográfica e observação
direta, os resultados esperados nesse trabalho é de ampliar o debate epistemológico das questões
socioambientais nas escolas de ensino integral no estado de Sergipe a luz das teoria da
aprendizagem significativa de David Ausubel.
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Para muitos, a Educação Ambiental se resume em trabalhar questões relacionadas à natureza: lixo,
poluição, paisagens naturais e animais, dentro deste enfoque a Educação Ambiental assume um
caráter mais realista, embasado na busca de um equilíbrio entre o homem e o ambiente, com vista à
construção de um futuro pensado e vívido numa lógica de desenvolvimento e progresso (Pensamento
Positivista). A Educação Ambiental é ferramenta de Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(apesar de polêmico, o conceito de Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista ser o próprio
“desenvolvimento” o causador de tantos danos sócio – ambientais), (ADAMS, 2005).

As escolas públicas de ensino integral trabalham a docência embasada no fato que o conhecimento
não pode ser construído isolado da realidade sócio-histórica-ambiental, pois a vida no espaço e no
tempo resulta das relações de causa e efeito, meio e ambiente. Ele deve ser sustentado pelos quatro
pilares da educação (DELORS, 2005):

• Aprender a Conhecer as noções básicas relacionadas ao ambiente;
• Aprender a Fazer, através do desenvolvimento de ações pedagógicas para o desenvolvimento

sustentável;
• Aprender a Conviver, discutindo e elaborando propostas coletivas sobre meio ambiente;
• Aprender a Ser na sensibilização, na cooperação, na solidariedade e na participação para

questões da Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.

Esses pilares da aprendizagem orientarão uma educação inclusiva de qualidade, partindo-se de uma
análise das causas reais que interferem nos ecossistemas, direcionando as possíveis soluções dos
problemas sócio-ambientais para a implantação de ações concretas com posicionamento crítico para
o exercício da cidadania.

O relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início com interferências nos
ecossistemas, tem hoje culminado numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais.
Atualmente, são comuns a contaminação dos cursos de água, a poluição atmosférica, a devastação
das florestas, a caça indiscriminada e a redução, ou mesmo destruição dos habitantes faunísticos,
além de muitas outras formas de agressão ao meio ambiente.

Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento do homem em relação à
natureza no sentido de promover sob um modelo de desenvolvimento sustentável a compatibilização
de práticas econômicas e conservacionista, com reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida
de todos. Desta forma, precisamos subdividir a Educação Ambiental em formal, informal ou
não-formal.

A Educação Ambiental formal é um processo institucionalizado que ocorre nas unidades de ensino
onde, a Política Nacional de Educação Ambiental estabelece que esta deva ser desenvolvida como
sendo uma prática pedagógica integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades
de ensino, não devendo, portanto, ser implantada como disciplina específica. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais criados em 1997 contribuem com um avanço nas discussões sobre as
questões ambientais visto que Meio Ambiente faz parte dos Temas Transversais que deve ser
abordado na educação formal.

“A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um
compromisso com as relações interpessoais em um âmbito da escola, pois os
valores que se querem transmitir, os experimentados na vivência escolar e a
coerência entre eles devem ser claros para desenvolver a capacidade dos
alunos de intervir na realidade e transformá-lo (BRASIL, 1998c)”.

ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL EM SERGIPE
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As escolas públicas de ensino integral tiveram um aumento nas matrículas de 22% em 2017 em todo
o país. Os dados são do Censo Escolar 2017, realizado ao longo de 2017 pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação.

O aumento das matrículas está diretamente relacionado à Política de Fomento às Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral. O MEC liberou recursos de R$ 406 milhões para apoiar os estados na
implementação dessas unidades. A liberação pretende ampliar de 516 escolas financiadas pelo MEC,
em 2017, para 967 em 2018, representando um aumento de 87% de instituições atendidas em todo o
país. Considerados os recursos liberados também no ano de 2017, o programa deste ano alcançará o
montante de R$ 700 milhões. No total, o MEC apoiará progressivamente 500 mil matrículas nas
escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Até 2020, os investimentos podem alcançar R$
1,5 bilhão (MEC, 2017).

O Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral foi aderido pelos 26
estados do Brasil e o Distrito Federal a adesão para o Ensino Médio, do Ministério da Educação. O
programa foi instituído pela Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2017, e pela Portaria do
MEC nº 1.145, de 10 de outubro 2017.

De acordo com a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, a lista preliminar divide as escolas
em deferidas (já aprovadas para o programa); deferidas com ressalvas (precisam de ajustes na
proposta para ser aprovadas) e as indeferidas (não contemplaram os requisitos mínimos para
participação).

O grande número de inscrições representa o entendimento dos dirigentes de educação de todas as
unidades federativas sobre a importância da política de expansão das escolas em tempo integral. “A
meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece que 50% das escolas e 25% das matrículas
devem ser integrais até 2024. No ensino médio, esse índice, hoje, é mais baixo, com um número na
casa de 5% de matrículas.”

Para adesão ao programa, tiveram prioridade escolas com maior nível de vulnerabilidade
socioeconômica. O fator de seleção foi a proximidade dos estudantes da escola ou do local de
moradia. “Tais critérios têm como objetivo promover a equidade e levar uma escola mais atrativa para
os jovens que mais precisam”(MEC, 2017).

As escolas de Ensino Integral trazem um novo modelo de gestão, com definição e prioridades,
valorização do protagonismo juvenil, quatro pilares de Educação, pedagogia da presença e educação
interdimensional.

As escolas em Sergipe são selecionadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do
Núcleo Gestor de Escolas em Tempo Integral (NGETI), ocorrendo um processo seletivo com a
finalidade de nomear professor, gestor, coordenador e secretário de Educação Básica em 25 novos
Centros de Excelência de Ensino Médio (CEEM), de acordo com o Programa Estadual de Ensino
Integral - Escola Educa Mais. Iniciada em 2017 com a implantação de um modelo exitoso de
educação integral em 17 unidades escolares, a expansão do Programa Escola Educa Mais, do
Governo de Sergipe, chega a mais 25 escolas estaduais de ensino médio este ano em Sergipe,
totalizando 42 escolas de tempo integral funcionando na rede estadual, em diversos municípios e
regiões do Estado. Os profissionais envolvidos no programa são avaliados de acordo com a SEED
quanto a facilidade de comunicação; flexibilidade, adaptabilidade e disposição para mudanças;
capacidade de liderança e trabalho em equipe; e características que demonstrem pró-atividade e
autodesenvolvimento. Puderam se candidatar para atuar na Equipe Gestora ou em Regência de
Classe nos Centros de Excelência de Ensino Médio da Rede Pública Estadual, em conformidade com
o Programa de Educação em Tempo Integral, os profissionais lotados, exclusivamente, na Diretoria
de Educação de Aracaju (DEA) e nas Diretorias Regionais de Educação (DRE 1, DRE 2, DRE 3, DRE
4, DRE 5, DRE 6, DRE 7, DRE 8, DRE 9).Foram disponibilizadas vagas para as funções de professor
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das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira (Inglês e
Espanhol), Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Para
atuar na equipe gestora, disponibilizou-se vagas para as funções de Gestor Escolar, Coordenação
Pedagógica, Coordenação Administrativa/Financeira e Secretário Escolar.

PRÁTICA EDUCATIVA COM MAPAS CONCEITUAIS

De acordo com Ausubel, o armazenamento de informações na mente do aprendiz se dispõe de forma
estruturada, organizada e hierárquica; é esse complexo organizado de informações que ele denomina
estrutura cognitiva. Esse sistema de informações do sujeito, organizado e hierárquico, é fruto
(representação) de suas experiências sensoriais (Moreira, 1999). Assim são condições para a
Aprendizagem Significativa segundo o mesmo autor:

a) O aprendiz ter os subsunçores adequados: a informação precisa ser ancorada em
subsunçores de maneira que essa ancoragem faça algum sentido para o aluno.

b) O material didático deve ser potencialmente significativo: de acordo com Moreira
(1999), o material potencialmente significativo é aquele que é relacionável ou
incorporável à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não-arbitrária e não-literal.

c) O aprendiz deve estar predisposto a aprender de forma significativa: ou seja, o
aprendiz deve manifestar uma disposição para relacionar, de maneira substantiva e
não-arbitrária o novo material à sua estrutura cognitiva.

Para Moreira (2006) a teoria que está por trás do mapeamento conceitual é a teoria cognitiva de
aprendizagem de David Ausubel (Ausubel et al., 1978, 1980, 1981, 2003; Moreira e Masini, 1982,
2006; Moreira, 1983, 1999, 2000). Trata-se, no entanto, de uma técnica desenvolvida em meados da
década de setenta por Joseph Novak e seus colaboradores na Universidade de Cornell, nos Estados
Unidos. Ausubel nunca falou de mapas conceituais em sua teoria.

O conceito básico da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. A aprendizagem é dita
significativa quando uma nova informação (conceito, idéia, proposição) adquire significados para o
aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva
preexistente do indivíduo, isto é, em conceitos, idéias, proposições já existentes em sua estrutura de
conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação.
Esses aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de ancouradouro para a nova
informação são chamados “subsunçores”. O termo ancorar, no entanto, apesar de útil como uma
primeira idéia do que é aprendizagem significativa não dá uma imagem da dinâmica do processo
(Moreira, 2006)

Segundo diversos autores citados nas referencias dessa pesquisa sobre os mapas conceituais, eles
podem ser utilizados como recursos em todas as etapas do processo ensino-aprendizagem, assim
como na obtenção de evidências de aprendizagem significativa, ou seja, na avaliação da
aprendizagem. Sendo assim é uma ferramenta valiosa para a fixação de conteúdos e aprendizagem
dos educandos nas escolas e principalmente nas escolas de ensino em tempo integral, pois o
educando carece de ferramentas criativas para a fixação de conteúdos promovendo a aprendizagem
significativa.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Os elementos da História da Educação Ambiental vêm de longas datas. Em 1969 é lançado nos
Estados Unidos o primeiro número do Journal of Environmental Education. (Jornal da Educação
Ambiental). Em 1970 inicia-se o uso da expressão environmental education nos Estados Unidos, a
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primeira reação a aprovar a Lei sobre Educação Ambiental. Em 1971 é criada a associação Gaúcha
de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN). Em 1972 ocorreu a conferência de Estocolmo/
Conferência da ONU sobre o ambiente humano. A conferência é considerada um marco histórico e
político internacional, decisivo para o surgimento de políticos de gerenciamento do ambiente. Em
1975 ocorre em Belgrado, Iugoslávia, um encontro internacional em Educação Ambiental, onde são
formulados os princípios e orientações para um programa internacional de educação ambiental. A
Educação Ambiental deve ser continua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada
para os interesses nacionais. O encontro de Belgrado gera a carta de Belgrado, um documento
histórico na evolução do ambientalismo. A seguir é exposto um trecho da carta de Belgrado:

Governantes e planejadores podem ordenar mudanças e novas abordagens de desenvolvimento que
possam melhorar as condições do mundo, mas tudo isto não se constituirá em soluções de curto
prazo, se a juventude não receber um novo tipo de educação. Isto vai requerer um novo e produtivo
relacionamento entre estudantes e professores, ente escola e comunidade, entre o sistema
educacional e sociedade. É neste sentido que devem ser lançadas as fundações para o programa
mundial de educação ambiental que tornem possível o desenvolvimento de novos conhecimentos e
habilidades, valores e atitudes, visando a melhoria da qualidade ambiental e efetivamente a elevação
da qualidade de vida para a geração presente e futuras (BRASIL, 1998, p. 31).

Em 1977 a conferência de Tbilisi (CEI, Geórgia), foi o evento mais importante para a evolução da
Educação Ambiental no mundo, para o desenvolvimento da Educação Ambiental, foi recomendado
que se considerassem todos os aspectos que compõem a questão ambiental, ou seja, os aspectos,
sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, culturais, ecológicos e éticos; que a Educação
Ambiental deveria ser o resultado de uma reorientação e articulação de diversas disciplinas e
experiências educativas, que facilitassem a visão integrada do ambiente; que os indivíduos e a
coletividade pudessem compreender a natureza complexa do ambiente e adquirir os conhecimento,
os valores, os comportamentos e as habilidades práticas para participar eficazmente da prevenção e
solução dos problemas ambientais; que se mostrassem, com toda clareza, as interdependências
econômicas, políticas e ecológicas do mundo moderno, no qual as decisões e comportamentos dos
diversos países poderiam produzir conseqüências de alcance internacional; que suscitasse uma
vinculação mais estreita entre os processos educativos e a realidade, estruturando suas atividades
em torno dos problemas concretos que se impõem à comunidade e enfocando-as através de uma
perspectiva interdisciplinar e globalizadas que fosse concebida como um processo contínuo, dirigido a
todos os grupos de idade e categorias profissionais, em 1978 a Secretaria de Educação do Rio
Grande do Sul desenvolve o projeto natureza (1978-1985).

Em 1984 o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apresenta resolução estabelecendo
diretrizes para as ações de Educação Ambiental. Em 1988 é promulgada a constituição da República
Federativa do Brasil, contendo um capítulo sobre o meio ambiente e vários outros artigos afins, em
1989 é criado o IBAMA. O IBAMA foi formado pela fusão da SEMA, SUDEPE, Sudhevea e IBDF. Em
1991 o MEC instituiu em caráter permanente um grupo de trabalho para a Educação Ambiental.

Em 1992 foi realizado no Rio de Janeiro á Rio- 92, a conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento da (UNCED) com a participação de 170 países, secretariado por Maurice Strong o
mesmo da conferência de Estocolmo (1972), em 1995, o MEC cria o curso técnico em Meio Ambiente
e de Auxiliar técnico em Meio Ambiente, como habilitação em nível de 2o grau. Em 1996 são
elaborados os novos Parâmetros Curriculares do MEC. O tema meio ambiente é tratado de modo
transversal no currículo. Em 2000 A universidade Católica de Brasília – UCB – torna-se a primeira
Universidade brasileira a implantar um programa de Educação Ambiental, de forma sistêmica, em sua
estrutura, incluindo a incorporação da ecoeficiência e a capacitação de todos os seus funcionários,
professores e estudantes.

CONCEITOS E CARACTERISTICAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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O conceito de Educação Ambiental é variado, conforme as circunstâncias, contextos, interpretações,
influências e vivências de cada um. Para muitos, a Educação Ambiental se resume em trabalhar
questões relacionadas à natureza: lixo, poluição, paisagens naturais, animais, etc. Dentro deste
enfoque a Educação Ambiental assume um caráter mais realista, embasado na busca de um
equilíbrio entre o homem e o ambiente, com vista à construção de um futuro pensado e vivido numa
lógica de desenvolvimento e progresso (pensamento positivista). Neste Contexto, a Educação
Ambiental é ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável (apesar de polêmico o
conceito de desenvolvimento sustentável, tendo em vista ser o próprio “desenvolvimento” o causador
de tantos danos sócio - ambientais). (ADAMS, 2005).

A seguir selecionamos e apresentamos alguns conceitos de Educação Ambiental retirados de
documentos oficiais e de autores que são estudiosos e pesquisadores da área ambiental:

I – Educação Ambiental foi definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da Educação,
orientada para a solução dos problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques
interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. I
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental – Tbilisi, Geórgia (antga URSS).

II – A definição oficial de educação ambiental, do Ministério do Meio Ambiente: “Educação Ambiental
é um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio
ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os
tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e resolver problemas ambientais presentes e
futuros”.

III – De acordo com o conceito de educação ambiental definido pela comissão interministerial na
preparação da ECO-92 “A educação ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões sócio -
econômica, política, cultural e histórica, não podendo se basear em pautas rígidas de aplicação
universal, devendo considerar as condições e estágios de cada país, região e comunidade, sob uma
perspectiva histórica. Assim sendo, a Educação Ambiental deve permitir a compreensão da natureza
complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos elemento que
conformam o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os recursos do meio na satisfação material
e espiritual da sociedade, no presente e no futuro.” (in Leão & SILVA, 1995).

IV – O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – define a Educação Ambiental como um
processo de formação e informação orientado para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as
questões ambientais, e de atividades que levam à participação das comunidades na preservação do
equilíbrio ambiental.

V – A Lei Federal no 9.795 define a Educação Ambiental como “o processo 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” (art. 1o, Lei Federal no 9.795, de 27/4/99).

VI – Para a UNESCO “A educação ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a
comunidade tomam consciência do seu ambiente e adquire conhecimentos, habilidades, experiências,
valores e a determinação que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de
soluções para os problemas ambientais, presentes e futuros (UNESCO, 1987)”.

VII– Na conferência de Estocolmo em 1972 “A finalidade da educação ambiental é formar uma
população mundial consciente e preocupada com o ambiente e problemas com ele relacionados, e
que possua os conhecimentos, as capacidades, as atitudes, a motivação e o compromisso para
colaborar individual e coletivamente na resolução de problemas atuais e na prevenção de problemas
futuros” (UNESCO, 1976, p. 2).
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VIII – Stapp et alii (1969), definiu a Educação Ambiental como um processo que tem como objetivo a
formação de cidadãos, cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e seus problemas
associados, possam alertá-los e habilitá-los a resolver seus problemas.

IX – Mellowes (1972), define que Educação Ambiental seria um processo no qual deveria ocorrer o
desenvolvimento progressivo de um senso de preocupação com o meio ambiente, baseado em um
completo e sensível entendimento de relação do homem com o meio.

X – Para Aziz Ab’ Saber a “Educação Ambiental é um processo que envolve um vigoroso esforço de
recuperação de realidades que garante um compromisso com o futuro. Uma ação entre missionária
utópica destinada a reformular comportamentos humanos e recriar valores perdidos ou jamais
alcançados. Trata-se de um novo ideário comportamento, tanto no âmbito individual quanto coletivo”.

XI – Segundo Lucas (1980) a EA tem sido entendida e desenvolvida enquanto educação sobre o
ambiente, educação no ambiente, educação para o ambiente e pelas classes formadas pelas
possíveis combinações entre estas três categorias. A educação sobre o ambiente procura
desenvolver o conhecimento e a compreensão, incluindo as capacidades necessárias para obter este
conhecimento. A educação para o ambiente procura a preservação ou melhoria do ambiente. Ambas
são caracterizadas pelos seus objetivos. Por outro lado, a educação no ambiente caracterizada-se por
ser uma técnica de ensino - aprendizagem, e o termo ambiente geralmente significa o mundo fora da
sala de aula ou, de uma forma geral, o contexto natural e/ou social em que as pessoas vivem.

XII – Educação Ambiental é “o processo de reconhecer valores e aclarar conceitos para criar
habilidades e atitudes necessárias que sirvam para compreender e apreciar a relação mútua entre o
homem, sua cultura e seu meio circundante biofísico. A educação ambiental também incluiu a prática
de tomar decisões e auto-formular um código de comportamento com relação às questões que
concernem à qualidade ambiental” (GONÇALVEZ, 1990).

XIII – Educação Ambiental é “o processo educacional de estudos e aprendizagem dos problemas
ambientais e suas interligações com o homem na busca de soluções que visem a preservação do
meio ambiente” (SANTOS, Antônio Silveira R. dos. A importância da Educação Ambiental. Jornal A
Tribuna – Santos - SP, 31.5.99).

XIV – Faria (1992) define educação ambiental como conhecimento das estruturas, de composição e
da funcionalidade da natureza, das interferências do que o homem produziu sobre esta estrutura,
essa composição e essa funcionalidade.

XV– Segundo Gonçalves (1990) a Educação Ambiental não deve ser entendida como um tipo
especial de educação. Trata-se de um processo longo e continuo de aprendizagem de uma filosofia
de trabalho participativo em que todos: família, escola e comunidade; devem estar envolvidos. O
processo de aprendizagem de que trata a educação ambiental, não pode ficar restrito exclusivamente
à transmissão de conhecimentos, à herança cultural do povo às gerações mais novas ou a simples
preocupação com a formulação integral do educando inserindo em seu contexto social. Deve ser um
processo de aprendizagem centrado no aluno, gradativo, contínuo e respeitador de sua cultura e de
sua comunidade. Deve ser um processo critico, criativo e político, com preocupação de transmitir
conhecimentos, a partir da discussão e avaliação critica dos problemas comunitários também da
avaliação feita pelo aluno, de sua realidade individual e social, na comunidade em que vive”.

XVI – Educação Ambiental é “um processo no curso do qual o indivíduo consegue assimilar os
conceitos e interiorizar as atitudes mediantes as quais adquire as capacidades e comportamentos que
lhe permitem compreender e julgar as relações de interdependência estabelecidas entre a sociedade,
com seu modo de produção, sua ideologia e sua estrutura de poder dominante, e seu meio biofísico,
assim como para atuar em conseqüência da análise efetuada” (Pedro Cañal, José E. Garcia e Rafael
Porlán).

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/pratica_educativa_na_formacao_do_aluno_um_olhar_na_educacao_ambie.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



XVII – Para Jaume Sureda e Antoni J. Colom deve ocorrer “conjunção e coordenação de três fases ou
etapas: educação sobre o meio (em referência explícita aos conteúdos), educação através do meio
(incidência metodológica e mediadora) e educação em papel do meio (mensagem axiológica e
teleológica)”.

XVIII –“A EA deve considerar o Meio Ambiente em sua totalidade, deve ser contínua, deve atingir
todas as faixas etárias, ocorrer dentro e fora da Escola e examinar as questões ambientais locais,
nacionais e internacionais, sob um enfoque interdisciplinar. Estes princípios devem orientar nossas
ações” (JOÃO AGNALDO DA COSTA MUNIZ).

XIX.– “A educação ambiental se torna um exercício para a cidadania. Ela tem como objetivo a
conscientização das pessoas em relação ao mundo em que vivem para que possam Ter cada vez
mais qualidade de vida sem desrespeitar o meio ambiente natural que a cercam. Essa
conscientização se dá a partir do conhecimento dos seus recursos, os aspectos da fauna e da flora
gerais e, específicos de cada região; e, os problemas ambientais causados pela exploração do
homem, assim como os aspectos culturais que vão se modificando com o passar do tempo e da
mudança dos recursos naturais, como a extinção de algumas espécies, por exemplo. O maior objetivo
é tentar criar uma nova mentalidade com relação a como usufruir dos recursos oferecidos pela
natureza, criando assim um novo modelo de comportamento (...) A educação ambiental é um
exercício para a participação comunitária e não individualista” (MÁRCIA HELENA QUINTEIRO
LEDA-FONTE MARCOS REIGOTA )

XX– “Sou um pouco avesso a definições fechadas. Peço desculpas as pessoas veteranas na área,
mas seria mais interessante falar de um breve histórico da evolução do conceito de Educação
Ambiental (EA), desde o seu aparecimento em 1965, na Royal Society of London, quando foi
associado à preservação dos sistemas vivos. Já na década de 70, a União internacional de
Conservação da Natureza (UICN) associou o mesmo à conservação da biodiversidade. Como um
prolongamento da história Conferência de Estocolmo (1972) e da Reunião de Belgrado (1975), na
Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental promovida pela UNESCO em Tbilisi
(Geórgia, ex-URSS), em 1977), a Educação Ambiental (EA) foi definida como “um processo de
reconhecimento de valores e elucidação de conceitos que levam a desenvolver as habilidades e as
atitudes necessárias para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas
e seus meios físicos. A EA também envolve a prática para as tomadas de decisões e para as
auto-formulações de comportamentos sobre os temas relacionados com a qualidade do meio
ambiente”. No Fórum das ONGs, realizado paralelamente à Conferência Rio 92 (o qual produziu a
Agenda 21), referendando e ampliando o conceito anterior, o Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, “reconhece o papel central da educação na
formação de valores e na ação social e para criar sociedades sustentáveis e eqüitativas (socialmente
justas e ecologicamente equilibradas)” e considera a EA “um processo de aprendizagem permanente
baseado no respeito a todas as formas de vida, o que requer responsabilidade individual e coletiva em
níveis local, nacional e planetário”. Como se vê, aqui já se constata uma profunda transformação de
uma visão extremamente naturalista e antropocêntica (animais e plantas servem para...), confundindo
natureza e meio ambiente (que é uma representação social), para uma conceituação que envolve
outras dimensões, além da ecológica: afetiva, social, histórica, cultural, política, ética e estética. A
própria Constituição de 1988 e a Lei da EA (Lei 9795 de 27/04/1999) incorporam esta evolução
conceitual, como se vê no art. 1o da mesma: “Entende-se por educação ambiental os processos por
meios dos quais o indivíduo e a coletividade constróem 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” (Fernando Antônio Guerra).

MODALIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No ambiente urbano das médias e grandes cidades, a escola, além de outros meios de comunicação
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é responsável pela educação do indivíduo e conseqüente da sociedade, uma vez que há o repasse de
informações isso gera um sistema dinâmico e abrangente a todos. O relacionamento da humanidade
com a natureza, que teve início com um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje
culminado numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais. Atualmente, são comuns à
contaminação dos cursos de água, a poluição atmosférica, a devastação das florestas, a caça
indiscriminada e a redução, ou mesmo destruição dos habitantes faunísticos, além de muitas outras
formas de agressão ao meio ambiente. Dentro deste contexto, é claro a necessidade de mudar o
comportamento do homem em relação à natureza, no sentido de promover sob um modelo de
desenvolvimento sustentável a compatibilização de práticas econômicas e conservacionista, com
reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de todos. Desta forma, precisamos subdividir a
Educação Ambiental em formal, informal ou não-formal. A Educação Ambiental formal é um processo
institucionalizado que ocorre nas unidades de ensino, a Política Nacional de Educação Ambiental
estabelece que esta deva ser desenvolvida como sendo uma prática pedagógica integrada, contínua
e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino, não devendo, portanto, ser implantada
como disciplina específica. Os Parâmetros Curriculares Nacionais criados em 1997 contribuem com
um avanço nas discussões sobre as questões ambientais visto que meio ambiente faz parte dos
temas transversais que deve ser abordado na educação formal. “A transversalidade pressupõe um
tratamento integrado das áreas e um compromisso com as relações interpessoais em um âmbito da
escola, pois os valores que se querem transmitir, os experimentados na vivência escolar e a
coerência entre eles devem ser claros para desenvolver a capacidade dos alunos de intervir na
realidade e transformá-lo (BRASIL, 1998).” A Educação Ambiental não-formal é aquela exercida fora
das instituições de ensino, é exercida nos mais variados espaços da vida social, com metodologias,
componentes e formas de ação diferentes da formal. Seu caráter não-formal coloca-a em contato com
outros atores sociais que também atua com a questão ambiental, tanto no espaço público quanto no
privado. Essa modalidade é muita exercida pelos sindicatos, ONG’s, empresas, secretarias de
governo, as associações de classe, igrejas e outras. O fato de ser praticada em diversos espaços da
vida social não a impede, porém de ter objetivos, metodologias e periodicidade claramente definidos.
A Educação Ambiental informal é aquela também realizada fora das instituições de ensino,
envolvendo flexibilidade de métodos e de conteúdos e o público-alvo muito variável em suas
características (faixa etária, nível de escolaridade, nível de conhecimento da problemática ambiental
etc), ou seja, não possui necessariamente compromisso com a continuidade, nem exige que defina
claramente sua forma de ação, metodologia, tipos de avaliação etc. São exemplos da Educação
Ambiental informal: peças teatrais sobre questões ambientais, debates em rádios, programas de rádio
e TV, publicação em livros, bem como, campanhas publicitárias que chamam a atenção da população
para questões ambientais.

CONCLUSÕES
Através desse estudo caracterizamos a realidade escolar de uma escola pública de ensino integral do
estado de Sergipe que trabalha Educação Ambiental com mapas conceituais visando a aprendizagem
significativa dos educandos. Identificamos atividades de protagonismo juvenil na realidade da escola
de ensino integral no Estado de Sergipe a luz da teoria da pedagogia da presença e dos quatro
pilares da educação.

Os mapas conceituais favoreceram uma maior integração e interação de conceitos e conteúdos
favorecendo pontes cognitivas no aprendizado dos alunos.

O uso de metodologias variadas com promove aprendizagem significativa e contribui para a melhoria
do processo ensino-aprendizagem.
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O empenho em analisar a consolidação das estruturas educacionais facilita a criação das condições
inegavelmente apropriadas para o crescimento profissional dos indivíduos que são formados em uma
instituição de ensino comprometida com o meio que tem a preocupação com o processo de ensino e
aprendizagem.

Acredita-se que através das mudanças de atitudes e valores e o comprometimento de todos se faz
uma educação ambiental e um planeta mais consciente.

O cuidado em identificar pontos críticos no ensino vem ressaltar a importância dos paradigmas da
Interdisciplinaridade e da complexidade. A prática cotidiana prova que a percepção das dificuldades
necessita de uma melhor visão global para o desenvolvimento de um ensino contextualizado visando
um fluxo de informações para a evolução educacional.

É fundamental que as atividades educacionais envolvendo o ambiente, propiciem o estabelecimento
de uma responsabilidade coletiva em relação ao meio, com concepções mais totalizadoras, coesas,
críticas e integradas; organizadas e comprometidas com a preservação da vida. Em seu sentido mais
profundo, poderá vir a contribuir para o exercício da cidadania, desenvolvendo uma mentalidade
cognitiva ecológica de respeito entre o homem e a natureza, mas também de compromisso social com
o espaço privado e público e de engajamento na construção de uma sociedade sustentável, melhor e
menos excludente.

Trabalhar com mapas conceituais favorece pontes cognitivas, pontes entre subsunçores e aumenta a
capacidade cerebral de absorção de conhecimentos favorecendo a verdadeira aprendizagem
significativa dos alunos. A observações da complexidade dos conceitos abordados e mais destacados
nos mapas elaborados pelos educandos pode comprovar a existencia da evolução no processo
educativo do aluno. Assim foi possível no final do processo observar a complexidade esperada e
foram inumeras as conexoes feitas, tornando o conhecimento estudado nas disciplinas cada vez mais
interdiciplinar e contextualizados. Nesse trabalho o aluno mostrou habilidades de evidenciar conceitos
relevantes, conexões e significância nos conteúdos estudados nas aulas com relação com a
Educação Ambiental, essa ferramenta destacou entrelaçamentos das idéias significativas dos
conteúdos ambientais abordados condizentes com os conceitos estudados e foi notável a evolução na
construção dos mapas com a prática da ferramenta. Os mapas conceituais foram essenciais na
determinação do conhecimento prévio do aluno e também serviu para apurar as mudanças na
estrutura cognitiva do aluno em todo o processo educativo.
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