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RESUMO

A escola tem papel fundamental na formação de cidadão consciente, participativo e responsável e para isto
é fundamental uma educação crítica e transformadora. Este estudo utilizou a percepção ambiental como
ferramenta pedagógica para promover uma maior reflexão dos problemas ambientais. A pesquisa
participante foi realizada por alunos do colégio Centro Territorial de Educação Profissional do Agreste de
Alagoinhas e Litoral Norte município de Alagoinhas-BA. A coleta de dados foi realizada por meio da
aplicação de questionários semiestruturados, possibilitando o levantamento de informações referentes aos
problemas ambientais da comunidade. Os resultados foram discutidos em sala e os dados analisados de
forma qualitativa e quantitativa. Constatou-se que as estratégias de ensino que utilizam questões locais
geralmente atuam como ponto de partida para maior compreensão dos temas abordados em sala de aula,
sendo portanto uma estratégia de ensino válida.

Palavras chaves: Percepção. Ensino de biologia. Estratégia de ensino.

ENVIRONMENTAL PERCEPTION AS PEDAGOGICAL TOOL FOR THE TEACHING OF BIOLOGY

SUMMARY

The school has a fundamental role in the formation of conscious citizen, participative and responsible for
this and it is a fundamental critical education and manufacturing. This study used the environmental
perception as pedagogical tool to promote a greater reflection of environmental problems. The participant
research was performed by students of the college Centro Territorial de Educação Profissional do Agreste
de Alagoinhas e Litoral Norte of municipality of Alagoinhas-BA. The data collection was performed by
means of the application of semi-structured questionnaires, allowing the removal of information relating to
the environmental problems of the community. The results were discussed in the training classroom and
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the data were analyzed qualitatively and quantitatively. It was found that the teaching strategies that use
local issues often act as a point of departure for greater understanding of the issues addressed in the
classroom, being therefore a teaching strategy valid.

Key words: Perception. Biology Teaching. Teaching Strategy.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a abordagem de questões ambientais em sala de aula, é extremamente válida para o
currículo de Biologia, visto que enfrentamos uma verdadeira “crise ambiental”, onde o ser humano é cada
vez mais desafiado a buscar estratégias para reparar os danos que causou à natureza, visando conviver de
forma parcimoniosa com os recursos naturais, é o denominado desenvolvimento para a sustentabilidade.

Considerando a importância dessa temática, a escola não poderia se isentar de incluir em seu
planejamento, atividades que trabalhem questões ambientais, desenvolvendo o senso crítico dos
estudantes, bem como sua visão de mundo. É essencial que a escola ofereça oportunidades para que os
estudantes possam compreender como se relacionam os fatores bióticos e abióticos, e principalmente
como a influência da ação humana pode manter ou destruir os mecanismos de manutenção da vida
exercidos pela natureza.

Dessa forma, a abordagem da problemática ambiental local, pode ser considerada como subsídio para que
os estudantes reflitam sobre essas questões e analisem como são construídas as inter-relações entre o
homem e o ambiente, tendo como ponto de partida a realidade local. Esse tipo de trabalho
consequentemente colabora para a sensibilização de discentes quanto à necessidade da adoção de novas
posturas frente aos problemas ambientais encontrados e ainda possibilita uma associação entre conteúdos
trabalhados em sala de aula e a sua própria realidade.

Assim, o presente trabalho, teve como principal objetivo promover uma maior reflexão acerca da
importância de temas ambientais, utilizando como estratégia de ensino a pesquisa da percepção ambiental
em comunidades do município de Alagoinhas-BA.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Dentre as áreas da Biologia que aborda as questões ambientais no currículo escolar, destaca-se a Ecologia.
A Ecologia surge no século XX como um dos ramos da Biologia que busca conciliar o crescimento
econômico com as iniciativas de preservação do meio ambiente. Sua denominação é oriunda do grego,
onde oikos significa: habitat e logos: ciência e foi utilizada inicialmente por Ernest Haeckel, para expressar
a relação dos animais com o ambiente orgânico e inorgânico (LAGO; PÁDUA, 1984).

Segundo os PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), o ensino de Biologia deve
possibilitar ao estudante condições para que os estudantes possam participar de debates contemporâneos
que exigem conhecimento biológico e contemporâneo, porém, ao contrário do esperado, o ensino dessa
ciência encontra-se distanciado do real, não permitindo aos discentes o entendimento do estreito vínculo
existente entre o que é aprendido em sala de aula e o cotidiano. Assim, um dos grandes desafios do
professor de Biologia é criar condições para que os estudantes possam compreender o papel do homem na
natureza (BRASIL, 2006).

Por meio do ensino de Ecologia esse desafio poderá ser concretizado em sala de aula, onde serão
trabalhados desde conteúdos que relatem quais os principais problemas ambientais em âmbito mundial,
nacional, regional e local, até mesmo como o ser humano se insere nesse contexto tanto no sentido da
criação de estratégias para a conservação e preservação, quanto no papel de principal organismo causador
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de impactos ambientais (MORIN, 2003).

A Ecologia faz uso de múltiplas disciplinas: físicas, biológicas e humanas no estudo do meio ambiente,
fazendo com que disciplinas extremamente distintas sejam associadas e “orquestradas” em seus estudos.
Essa grande diversidade de disciplinas proporciona por meio dos seus estudos, possibilidades de situações
onde a interdisciplinaridade está presente. Esse fato evitará a prática de saberes separados, fragmentados
e compartimentados entre disciplinas, realidades e/ou problemas que por sua vez, são cada vez mais
polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários (MORIN, 2003).

A abrangência da Ecologia na cultura humana, nas várias áreas da ciência, nas discussões políticas e no
comportamento dos grupos sociais é cada vez mais evidenciada. Devido a esse fator, muitas pessoas
estão sendo levadas a questionar o trabalho, consumo, lazer, saúde, relacionamentos bem como a própria
visão de mundo (LAGO;PÁDUA, 1984).

Nesse sentido, o ensinamento das questões ambientais nas aulas de Biologia contribui diretamente na
formação de cidadãos críticos, capazes de opinar sobre os diversos conflitos ambientais, desde
circunstâncias globais como situações vivenciadas em seu meio, sua comunidade.

As questões ecológicas estão constantemente presentes no dia-a-dia das sociedades em geral, seja por
meio da divulgação da mídia ou das alterações climáticas e de paisagem nos mais variados ambientes
(Freitas; Ribeiro, 2007). Com esse fato, cresce cada vez mais a necessidade das escolas promoverem
atividades que visem uma maior reflexão das questões ambientais, favorecendo circunstâncias, onde o
que for construído na sala de aula poderá ser relacionado com a realidade que o estudante está inserido.

Para Elali (2003), a unidade escolar é um agente socializador que não só difunde conhecimentos como
também, transmite valores culturais entre gerações, envolvendo bases para a construção de
comportamentos que por sua vez, podem se consolidar como práticas e valores adquiridos.

De acordo com o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), a preocupação em relacionar os conteúdos com
a vida do estudante não é algo novo, data desde a década de 60 no Brasil. A exemplo disso, tem-se as
atividades de estudo do meio aplicadas também nessa época (BRASIL, 2006).

Para os PCNEM (Parâmetro Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), a aplicação de estudos da
realidade local, além de ser uma atividade motivadora, desloca o ambiente de aprendizagem para fora da
sala de aula, possibilitando aos alunos a oportunidade de: avaliar condições ambientais, entrevistar
moradores, elaborar propostas visando à melhoria das condições encontradas, e identificar as instâncias
da administração pública responsável e encaminhar sugestões ou reivindicações (BRASIL, 2006).

Assim, estudos sobre a análise da percepção ambiental podem servir para a compreensão das relações
entre o ser humano e o ambiente, as suas expectativas, valores e condutas e como o indivíduo reage
diante das condições do meio (Melazo, 2005).

A percepção pode ser definida como o sentido construído por meio de sensações captadas pelos órgãos
dos sentidos, mas que ganham significado a partir de emoções e vivências, como também de acordo com
a dimensão social, cultural e histórica de cada indivíduo (RIBEIRO, et al, 2009).

Investigar como as pessoas percebem o ambiente em que vivem suas satisfações e insatisfações pode
colaborar para melhorias ambientais generalizadas. Tornar o ser humano consciente dos seus impactos
sobre o meio, e as consequências dos seus atos, pode ser a chave para a formação de uma postura mais
responsável e solidária com a natureza (Freitas; Ribeiro, 2007).

Esse tipo de estudo desenvolvido na própria comunidade dos estudantes tem papel fundamental na
perspectiva de educar para a vida futura, através da percepção quanto à conservação de um ambiente
saudável para a posteridade, sabendo exigir e respeitar os direitos próprios e de toda comunidade
(BRASIL, 1998).
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Para que isso aconteça, cabe ao professor reorganizar as informações coletadas, enfatizando, por
exemplo, as atividades econômicas locais, clima, fontes poluidoras, entre outras. Se o discente conseguir
articular as reflexões teóricas com as situações concretas, o princípio da contextualização terá então
atingido o seu objetivo, permitindo que o estudante compreenda a importância desse conhecimento para a
sua vida, desenvolvendo novas perspectivas, diante da sua realidade (BRASIL, 2006).

Portanto, a percepção ambiental no ensino de Biologia, demonstra ser uma alternativa promissora, pois,
trata-se de uma atividade que favorece a aprendizagem, desde o momento em que os estudantes se
colocam como pesquisadores do seu próprio meio; percebendo as principais características locais (tipo de
solo, clima, relevo, extensão territorial, impactos ambientais, dentre outros); incluindo o contato com
outros moradores.

Assim, tanto a troca de conhecimento e experiências, bem como a análise dos dados da pesquisa,
promovem uma aproximação dos conceitos trabalhados nas disciplinas ao cotidiano do aluno. Além disso,
na reflexão do próprio meio, a escola abre espaços para que os temas que são veiculados na mídia, ou
apresentados no livro didático, possam ser melhor compreendidos pelos alunos e, que estes se
sensibilizem para atitudes de conservação natureza.

3. METODOLOGIA

3.1 Caracterização da área

O trabalho foi realizado em 2009 no colégio Centro Territorial de Educação Profissional do Agreste de
Alagoinhas e Litoral Norte (CETEPA/LN) município de Alagoinhas-BA, localizado na Rua Mª Feijó, Centro,
durante a 4ª Unidade letiva. Essa escola foi fundada em 1968, como extensão do SENAI (Serviço Nacional
de Educação Industrial), com a denominação de ginásio Estadual de Alagoinhas, oferecendo turmas de 1º
e 2º grau.

O espaço físico disponível no CETEPA/LN é formado por 40 salas de aula, 1biblioteca, 1 auditório,1 cantina,
25 banheiros,3 laboratórios de informática, 1 laboratório de ciências e 1 quadra poliesportiva. Embora
apresente alguns problemas com relação à estrutura física o número de estudantes do CETEPA/LN tem
crescido, com previsão de aumento de 2 turmas para 2010, e essa Unidade Escolar atualmente é
considerada ponto de referência da educação profissional na região (BAHIA, 2013).

A turma era de 3° ano do Ensino Médio (Formação geral), composta por 26 alunos com frequência regular,
embora houvesse na matrícula inicial 48 estudantes matriculados, o que refletiu o índice de evasão da
turma.

1. 2 Instrumentos de avaliação e procedimentos

A pesquisa realizada foi do tipo participante (THIOLLENT, 1998), onde, inicialmente a turma foi dividida
em grupos de 5 estudantes. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários
(pesquisa semiestruturada) a no mínimo 10 moradores de bairros onde os estudantes residiam ou
próximos aos mesmos. O método aplicado possibilitou o levantamento de informações referentes a:
saneamento básico do bairro (rede de esgotos, coleta de lixo e distribuição da água), arborização,
condições dos recursos hídricos e riscos de enchentes. Além disso, os moradores apontaram também quais
as suas sugestões de melhoria. Os resultados foram discutidos em sala, e analisados qualitativa e
quantitativa segundo Thiollent (1998).

4. Análise e discussão dos resultados
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4.1 Dados coletados na pesquisa

Na execução do projeto: Percepção ambiental como ferramenta no ensino de Biologia, houve uma
participação de 95% da turma. No total, forma entrevistados 49 moradores dos bairros: Alagoinhas IV,
Alagoinhas Velha, Barreiro, Conselheiro Junqueira, Dois de Julho, Inocop I, Jardim Petrolar, Mangalô,
Pirinel, Rua do Catú, Santa Terezinha e São Félix (Tabela 1). Esse fato, foi bastante positivo, pois,
comprovou que os estudantes se envolveram com a pesquisa e se dispuseram a ir em vários bairros para
realizar a coleta de dados.

Tabela 1. Moradores entrevistados na pesquisa e bairro onde residiam no município

de Alagoinhas-BA.

Bairro N° de moradores
Alagoinhas IV 2
Alagoinhas Velha 3
Barreiro 12
Conselheiro Junqueira 6
Dois de Julho 2
Inocop I 3
Jardim Petrolar 8
Mangalô 2
Pirinel 3
Rua do Catú 2
Santa Terezinha 2
São Félix 4
Total 49

A faixa etária dos entrevistados variou entre 14 a 85 anos, e os moradores tinham no mínimo 5 anos de
residência no município. Assim, de acordo com a pesquisa, 75% dos entrevistados apontam como um dos
principais problemas ambientais a ausência de rede de esgoto em algumas ruas ou em todo o bairro; 10%
falaram da falta de arborização na maioria das ruas; 9% relataram a poluição hídrica e enchentes durante
o período chuvoso como problema enfrentado, e 6% indicaram a frequência da coleta de lixo como
problema ambiental do seu bairro.

Segundo o Plano de Saneamento Ambiental em 2004, o sistema de rede de esgoto local já havia sido
considerado insuficiente, com a maioria do esgoto sem coleta adequada e direcionado para os rios e lagoas
sem o devido tratamento (ALAGOINHAS, 2004). Infelizmente, mesmo com o diagnóstico realizado nesse
período, as medidas necessárias para melhorar as condições de saneamento local não foram realizadas.
Outro fator relevante é que alguns moradores de bairros como Jardim Petrolar e Alagoinhas Velha ignoram
completamente a presença dos recursos hídricos (rios, riachos e lagoas) que são localizados no próprio
bairro, o que demonstra um total desconhecimento do seu entorno e da importância desses cursos d’água
para todo o município.

Além disso, não foram citadas doenças de veiculação hídrica, que de acordo com a Secretaria de Saúde do
município, estas são frequentes em vários bairros que apresentam problemas com inundações em áreas
de populações ribeirinhas (ALAGOINHAS, 2013).

Esses fatores de acordo com Mucellin e Bellin (2008) vão além da falta de informação por si só, refletem a

Pág.5/9



convivência cotidiana que, em muitos casos mascara problemas ambientais visíveis, consequentemente,
para alguns moradores esses problemas não são perceptíveis.

Para Giatti e Cutolo (2012), a ausência de associação entre a proximidade de cursos d’água e ocorrência
de doenças de veiculação hídrica por parte das comunidades ribeirinhas, relaciona-se com outras formas
de percepção e/ou interpretação à cerca dessas doenças, que para estas pessoas podem ter outra origem,
ainda que estas ocorram com frequência, o que contribui para um ciclo constante de reinfecções e
suscetibilidade.

Nesse contexto, as sugestões apontadas pelos moradores como necessidades para a melhoria ambiental
dos bairros foram:

Tabela 2. Melhorias apontadas pelos moradores de Alagoinhas-BA.

Sugestões de melhorias

Instalação de rede de esgoto 40%

Pavimentação das ruas 40%

Coleta de lixo seletiva 10%

Projetos para limpeza dos cursos d’água 5%

Redução da poluição sonora 5%

Resultados semelhante foram encontrados por Martins e Lopes (2009) onde o esgotamento sanitário foi
apontado como uma das principais melhorias da comunidade ribeirinha em São Luís do Maranhão,
representando 24% das sugestões dos entrevistados.

Segundo o IBGE (2010) em 2008 apenas 53% dos municípios brasileiros com até 100 mil habitantes,
apresentam coleta de esgoto sanitário e, com relação a localização das áreas menos atingidas por este
serviço, encontram-se as zonas periféricas, expondo essas populações a riscos de doenças. A situação é
ainda mais agravante ao ser evidenciado que para o tratamento oferecido, boa parte dos esgotos
domiciliares coletados são lançados in natura em córregos e rios.

4.2 Avaliação dos estudantes

De acordo com a avaliação do trabalho feita pelos estudantes, a atividade foi significativa e auxiliou na
compreensão dos conteúdos trabalhados na disciplina (tabela 3).

Tabela 3. Avaliação de aspectos do trabalho realizado pelos estudantes.

Avaliação dos estudantes Aspecto considerado
Melhoria na compreensão dos conteúdos de Biologia 52%
Conhecimento sobre os problemas ambientais locais 37%
Contribuição das opiniões de outros moradores 6%
Aprender mais sobre confecção de trabalhos (pesquisa,
relatório) 4%
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Nenhuma das anteriores 0,5%

Outros aspectos foram salientados nas considerações do grupo apresentadas nos relatórios dos discentes:
“Achamos super interessante o fato de colhermos opiniões de diversas pessoas e a partir disso,
aprendermos um pouco mais sobre bairros que conhecíamos só por nome.”(Grupo1); “O trabalho foi
bastante importante, pois, percebemos o quanto as pessoas não prestam atenção nos problemas que
cercam suas residências, muitas disseram não prestar atenção por que trabalham e outros têm
consciência dos problemas, mas não procuram soluções.” (Grupo 3).

Além disso, foi possível notar pelo próprio relato dos estudantes que a visão das pessoas da comunidade
trouxe outras reflexões, como por exemplo, por que as pessoas se acomodam dos problemas ambientais
que são tão evidentes ou que soluções poderiam ser buscadas

Nesse sentido notou-se que os estudantes em suas considerações afirmaram a importância desse trabalho
e ainda colocaram a falta de reivindicações por parte dos moradores como um fator negativo à qualidade
ambiental do município.

Analisando os fatores abordados é possível inferir que temas ambientais trabalhados no ensino de
Biologia, podem contribuir não apenas na aprendizagem de conteúdos conceituais, como também na
construção do senso crítico de estudantes. Assim, diante da complexidade dos problemas ambientais
contemporâneos, a inclusão de fatores sociais, econômicos, políticos dentre outros deve ser um dos
parâmetros a serem trabalhados nas escolas continuamente (CAVALCANTI-NETO; AMARAL, 2011).

Entretanto, embora a aplicação do trabalho tenha obtido a participação e envolvimento da turma, deve ser
ressaltado que os estudantes em sua maioria apresentavam grandes dificuldades na escrita e, pouca
familiaridade com a prática de trabalhos de campo (aplicação de formulários) ou construção de relatório,
para muitos era a primeira vez que realizavam esse tipo de atividade.

5. CONCLUSÃO

O estudo de problemas ambientais locais é uma fonte motivadora para o ensino de Biologia, por trazer
questões que já são vivenciadas pelos estudantes. Além disso, as estratégias de ensino que utilizam
questões locais geralmente atuam como ponto de partida para maior compreensão dos temas abordados
em sala de aula que apresentam maiores escalas (regional/ global).

Atividades práticas que utilizam outros espaços como recurso didático, auxiliam na integração e motivação
dos estudantes e, para se trabalhar temas ambientais em Ecologia aproximam os mesmos da sua
realidade.

A percepção ambiental de comunidades como estratégia de ensino contribui de forma significativa não
apenas na aprendizagem individual, mas também na reflexão de temas ambientais pelo ponto de vista de
outras pessoas, sendo portanto uma estratégia de ensino válida.

Esse trabalho tratou-se de uma ação inicial para posteriormente ser considerada a necessidade de outros,
que incluam as condições locais como área de estudo e, consequentemente a integração de outras
disciplinas.

As informações coletadas por esta pesquisa podem também fomentar a criação de projetos de Educação
Ambiental cujo público-alvo poderão ser as comunidades investigadas, como forma de possibilitar maiores
trocas de informações entre a comunidade local e estudantes.
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