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RESUMO 

A questão ambiental é bastante discutida nos dias atuais, levando-se em consideração que a situação 

real planetária é resultante dos processos naturais e principalmente antropogênicos desencadeados 

pela humanidade. Ao educador cabe o papel de demonstrar por meio dos conhecimentos adquiridos, 

a real situação e, essencialmente, as atuais e futuras consequências das ações até então efetivadas 

pela humanidade, objetivando primordialmente a preservação do que ainda resta dos ecossistemas, 

pensando no suprimento das presentes e futuras gerações. Neste sentido, é imprescindível implantar 

ambientes fundamentados na sustentabilidade socioambiental e, a escola, é um dos lugares onde se 

semeia o conhecimento por meio do exemplo atitudinal. Pensando nisso, a presente pesquisa é parte 

das ações do Projeto de Extensão intitulado - Educação Ambiental Contextualizada nos Territórios 

Semiáridos: uma ênfase a formação continuada de professores - que teve como público alvo, 

professores de escolas públicas da Rede Municipal de Petrolina/PE/Brasil, objetivando subsidiá-los 

por meio de formação contínua/interdisciplinar em educação ambiental contextualizada fornecendo-

lhes suporte teórico-metodológico capazes de transformar a realidade escolar e cotidiana dos 

mesmos e, dos seus alunos. Nessa perspectiva, trata-se de uma pesquisa qualitativa, com caráter 

bibliográfico e de campo, onde se utilizou fundamentalmente a metodologia da análise de conteúdo 

e de discurso de Bardin (1977), visando atender aos pressupostos elencados nos objetivos. Neste 

sentido, a referida pesquisa atende substancialmente ao tripé, ensino, pesquisa e extensão, com 

vistas ao suprimento das lacunas e demandas ambientais existentes nos territórios semiáridos, 

visando fortalecer a relevância de se trabalhar a Educação Ambiental Escolar, contextualizando-a 

com a realidade geográfica local. Portanto, os resultados encontrados indicam a necessidade da 

implementação de formações continuadas em serviço para professores da rede supracitada, tendo 

em vista que, a formação universitária dos mesmos não contemplou esta temática satisfatoriamente.  
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RESUMEN 

 

La cuestión ambiental se discute mucho hoy en día, teniendo en cuenta la posición global actual es 

el resultado de procesos naturales y antropogénicos provocadas principalmente por la humanidad.  

El papel del educador es demostrar a través de los conocimientos adquiridos, la situación real y 

esencialmente, consecuencias actuales y futuras de las acciones hasta ahora efecto para la 

humanidad, sobre todo en la preservación de lo que queda de los ecosistemas, pensando en el 

suministro de las generaciones presentes y futuras. En este sentido, es esencial para implementar 

entornos basados en la sostenibilidad socioambiental y de la escuela, es uno de los lugares donde las 

semillas del conocimiento por ejemplo de actitud. Pensando eso, esta investigación es una parte de 

las acciones del Proyecto de Extensión titulado- Educación Ambiental Contextualizada en los 

Territorios Semiáridas: un énfasis en la formación continua de los profesores - que tenía como 

público alvo, los maestros de escuelas públicas de la Rede Municipal de Petrolina/PE/Brasil,con el 

objetivo subvencionar ellos mediante la formación continua/interdisciplinario, en la educación 

ambiental contextualizado proporcionándoles apoyo teórico y metodológico capaz de transformar la 

escuela y la realidad cotidiana de ellos y sus estudiantes. En esta perspectiva, se trata de una 

investigación cualitativa, bibliográfica y de campo, que básicamente utiliza la metodología de 

análisis de contenido y del dircurso de Bardin (1977) para cumplir con los supuestos enumerados en 

los objetivos. En este sentido, esta investigación sirve sustancialmente en el trípode, la docencia, 

investigación y extensión, con el fin de suplir lagunas y exigencias ambientales en las áreas 

semiáridas con el fin de fortalecer la relevancia de trabajar con la Educación Ambiental en la 

escola, contextualizar con la realidad geográfica sitio. Por lo tanto, los resultados indican la 

necesidad de implementar la educación continua en el servicio a la red de profesores mencionado, 

dado que la educación universitaria de la misma no ha tomado esta cuestión de manera satisfactoria. 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivenciamos uma grave crise socioambiental, que desvenda diferentes maneiras de degradação 

ambiental. Nessa realidade definida por inconsistências e controvérsias, na qual contradiz diferentes 

interesses, concepções, ideologias e aspirações, é possível pontuar inúmeras ações educativas, 

denominadas de Educação Ambiental (EA), podendo ser educativas e, praticadas por profissionais 

de diversas áreas. (RAYMUNDO; OLIVEIRA, 2007). 

Na América Latina o Brasil é o único país que possui uma política nacional específica para a 

Educação Ambiental. A EA tornou-se lei em 27 de Abril de 1999, pela Lei N° 9.795 – Lei da 

Educação Ambiental, onde em seu Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal".  

Sendo assim, a presente pesquisa partiu da seguinte problematização: A educação ambiental 

praticada nas escolas públicas tem realmente colaborado no desenvolvimento de atitudes coerentes 

com a construção de um mundo “socialmente mais justo e ecologicamente equilibrado”? De que 

forma?Os professores de escolas públicas recebem formações continuadas voltadas para a EA? 

Neste sentido, a presente pesquisa faz parte do Projeto Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) 

intitulado - Educação Ambiental Contextualizada nos Territórios Semiáridos: uma ênfase a 

formação continuada de professores - contemplado por meio do Edital Capes/CNPq n. 16/2014 

através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, 

objetivando diagnosticar a situação atual de escolas da zona rural e urbana de Petrolina em relação à 

educação ambiental, visando por meio de formação contínua/interdisciplinar em educação 

ambiental contextualizada fornecer-lhes suporte teórico-metodológico capazes de transformar a 

realidade escolar e cotidiana dos mesmos e, dos seus alunos. 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória, estando substanciada por literaturas 

relevantes que versam acerca da temática em tese.  As bases metodológicas que sustentam tal 

estudo estão fundamentadas na Teoria de Bardin (2009), por meio da análise de conteúdo e de 

discurso, sendo que a escolha das escolas seu por meio do critério de acessibilidade e 

intencionalidade. 

Portanto, a concretização do projeto de extensão além de consolidar o ensino – pesquisa – extensão 

e, cumprir o papel da função social da escola, forneceu subsídios diretos e indiretos aos docentes 

participantes, oportunizando assim, o contato com a pesquisa científica, com a discussão ambiental 

contextualizada e, com a construção de micro-projetos que serão colocados em prática em suas 

respectivas salas de aulas.  



2. BREVE REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Educação Ambiental 

A Educação Ambiental é um processo educacional construído ao longo de anos por meio de 

pesquisas de estudiosos, com vistas às necessidades humanas e ambientais intrínsecas em um único 

objetivo que é conservar a qualidade de vida dos seres viventes do planeta. Por conta dos inúmeros 

problemas ambientais, torna-se indispensável o aprimoramento e implementação de programas 

educacionais ambientais, os quais são de grande relevância no esforço de redução dos danos 

ambientais. 

Em concordância com a Lei 9.795/99, entende-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" (BRASIL, 1999, p. 5).  

Neste sentido, os problemas vivenciados atualmente são reflexos da interferência antropogênica no 

planeta e nos ecossistemas. Atualmente tem-se uma intensificação da destruição da biodiversidade e 

da extinção de espécies; do aquecimento global; do crescimento desordenado da população 

mundial; da poluição e da indisponibilidade de água potável. A questão do lixo é uma das mais 

preocupantes no que tange à produção e destinação, cuja solução perpassa pela compreensão do 

indivíduo como parte pertencente ao meio em que vive. 

Portanto, é pertinente que se dê maior atenção as causas ambientais, sensibilizando-se à 

crucialidade da conservação ambiental. Brandão (1995) enfatiza que "a sensibilidade traz 

esperanças de novas relações com afetos de responsabilidade para com o presente e o futuro, não só 

das gerações humanas, mas de outras gerações de seres vivos". 

2.2 Formação Continuada de Professores em EA 

A formação continuada de professores tem como objetivo proporcionar maior desenvolvimento 

profissional ao possibilitar a reflexão da própria prática, tendo como fundamento o projeto 

pedagógico da escola. É de suma importância a reflexão da prática e a realização de um trabalho 

coletivo, com ações planejadas e avaliadas ocorrendo no interior da escola. Visando o cumprimento 

do seu papel, a formação continuada deve levar em consideração os saberes já adquiridos pelos 

professores e suas respectivas especificidades relacionadas às suas práticas pedagógicas. 

Em se tratando da formação contínua em educação ambiental é primordial que essa proposta tenha 

sua gênese em discussões da comunidade escolar e que considere as questões ambientais do local, 

sem perder de vista o regional e o global. No entanto, para estruturar um projeto ambiental em 

concordância com a realidade local, deve haver participação da comunidade escolar e da população 



que habita no entorno da escola, que necessitam participar ativamente e estarem preparadas para 

enfrentar mudanças em suas posturas (SANTOS; RUFFINO, 2003). 

Evidentemente que as discussões acerca da temática ambiental, quando associadas à área 

educacional, devem provocar modificações nas práticas pedagógicas tradicionais, já que trata-se de 

um processo que lida com conceitos e reflexões e não deve restringir-se apenas a informar, mas 

também discutir de maneira ampla conhecimentos, valores, atitudes e ações (CARVALHO, 2000). 

O Art. 5º do Decreto 4.281, que regulamenta a Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, enfatiza a inclusão 

da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, evidenciando a 

transversalidade da temática e a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores. Neste sentido, é indispensável à formação continuada do professor sinalizando a 

magnitude da temática ambiental, que deverá ser abordada de forma transversal, constante, 

contextualizada e transdisciplinarizada. 

Portanto, a formação contínua entendida como um continuum deve sistematizar dialeticamente os 

elementos descritos acima, estendido aos estágios, a pesquisa, aos saberes da profissão, aos 

conhecimentos docentes e ao mundo da cultura do país: "uma política de formação de educadores 

deve, portanto, coordenar todos esses elementos de forma orgânica, tentando, dessa maneira, 

superar a fragmentação e a desarticulação que têm maculado a formação de professores e demais 

educadores escolares no Brasil" (FUSARI, 1998, p. 541).  

2.3 Projeto de Extensão 

O projeto de extensão é parte suplementar das atividades de investigação e de ensino capazes de 

criarem espaços de intercâmbio acadêmico e proporcionarem o contato entre o universitário e a 

prática da pesquisa (DIAS et al, 2010). Com base nisso, é primordial manter a identidade da 

universidade intrínseca ao mundo social no qual se requer a valorização da extensão como ação 

comunicativa, com o objetivo prático do contato com a comunidade externa na busca da elaboração 

de diálogos e novas parcerias. (POZZOBON; BUSATO, 2009). 

Outro enfoque essencial a ser abordado é que a formação universitária possui âncora no tripé 

ensino, pesquisa e extensão, tendo como desafio a manutenção dessas três dimensões coesas. 

Assinala-se ainda a pertinência da extensão universitária para a produção acadêmica, pois o 

propósito é harmonizar a teoria com a prática. De acordo com Iamamoto (2000, p. 57) "a extensão é 

um processo educativo, cultural e científico que articula a universidade com as necessidades dos 

segmentos majoritários da população". 

Diante de tal proposição, entende-se a extensão como sendo uma intervenção proveitosa entre a 

instituição universitária e a sociedade, intensificando a sua democratização. A dimensão do projeto 



de extensão está na oportunidade de maior evolução do conhecimento e também de instituir uma 

conexão com a realidade, na medida em que é possível apontar lacunas e carências sociais que 

indicarão a necessidade de novas pesquisas acadêmicas (IAMAMOTO, 2000). 

Por fim, destaca-se aqui a indispensabilidade e pertinência da elaboração de práticas cotidianas com 

o propósito de converter as atividades de extensão em parte constituinte das atividades de pesquisa 

e de ensino. É imperioso propiciar espaços de intercâmbio acadêmico e prática sociais cada vez 

mais frequentes, principalmente em se tratando de uma temática tão crucial como é a Educação 

Ambiental no contexto atual.  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Localização e Caracterização  

As escolas participantes da pesquisa, aqui denominadas de Escola A (zona rural) e Escola B (zona 

urbana), são de responsabilidade da Rede Municipal de Ensino de Petrolina/PE (figura 1), 

atendendo a um público de baixa renda, em modalidades que vão da creche ao 9º ano. A escola A, 

situa-se na zona rural do município, sendo considerada uma escola de pequeno porte, atendendo a 

cerca de 300 alunos nos turnos matutino e vespertino. O público participante da pesquisa na referida 

escola foram 09 (nove) professores do ensino fundamental, graduados e especialistas em diversas 

áreas.  

Já a escola B, está situada na zona urbana, atendendo um público discente de baixa e média renda, 

da creche ao 9º ano, contendo cerca de 800 alunos, funcionado nos turnos manhã e tarde, com a 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) à noite, tendo a pesquisa em campo ocorrido entre 

os meses de junho a dezembro de 2014. Participaram da pesquisa apenas 06 (seis) professores do 

ensino fundamental, todos graduados e com especialização.  

Figura 1 - Localização de Petrolina/PE 

 
                                  Fonte: Google Imagens (2015) 

 



Petrolina é um município brasileiro do interior do estado de Pernambuco, região Nordeste do país, 

situando-se na microrregião de Petrolina e na mesorregião do São Francisco Pernambucano, 

distando 712 km a oeste de Recife, capital estadual. Sua extensão territorial é de 4 561.872 km², 

estando 244,8 km² em perímetro urbano e os 4.317,072 km² restantes integrando a zona 

rural. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014 sua 

população foi estimada em 326.017 habitantes, sendo o quinto maior município de Pernambuco e o 

segundo do interior pernambucano. O município é integrante da Região Administrativa Integrada de 

Desenvolvimento (RIDE
4
) do Pólo Petrolina e Juazeiro. 

3.2 Metodologia Aplicada 

A presente pesquisa possui natureza qualitativa e exploratória, estando substanciada por literaturas 

relevantes que versam acerca da temática em tese. As bases metodológicas que sustentam tal estudo 

estão fundamentadas na Teoria de Bardin, através da análise de conteúdo e de discurso, tendo em 

vista que, o critério de escolha das escolas foco da pesquisa, se deu por acessibilidade e 

intencionalidade (BARDIN, 2009), tendo em vista que intencionava-se analisar duas realidades 

distintas, sendo uma na zona urbana e outra na zona rural da mesma cidade e da mesma rede de 

ensino (municipal). 

Entretanto, a pesquisa ambiental implica na compreensão das relações entre a sociedade e a 

natureza, levando em consideração o método sistêmico para explicar acerca dos elementos que 

compõem a paisagem geográfica, que resulta numa unidade dinâmica e suas inter-relações dos 

elementos físico, biológico e antropogênico. 

Sendo assim, este projeto de extensão, na prática, foi desenvolvido em três etapas, com respectivas 

sub-etapas, descritas a saber: 

ETAPA I - RECONHECIMENTO: 

1. Aprofundamento da temática através de literaturas renomadas acerca do assunto;  

2. (Re)conhecimento do lugar enquanto espaço geográfico e sua composição socioambiental, 

por meio do método de observação e, análise dos discursos dos docentes investigados; 

3. Aplicação de questionário diagnóstico com 15 (quinze) professores das escolas (público alvo 

da pesquisa). 

                                                             
4 São as regiões metropolitanas brasileiras que se situam em mais de uma unidade federativa. Elas são criadas por 

Legislação Federal específica, que delimita os Municípios que a integram e fixa as competências assumidas pelo 

colegiado dos mesmos 



Fez-se nesta etapa, o aprimoramento da temática por meio de leituras e discussões de literaturas que 

abordam acerca do assunto, além do (re)conhecimento do lugar e sua composição socioambiental, 

através do método de observação e, análise do conteúdo e discurso dos docentes investigados. 

Fizeram-se também a aplicação de um questionário diagnóstico com os professores de ambas as 

escolas, sendo 09 (nove) professores na escola da zona rural e 06 (seis) professores na escola da 

zona urbana, pretendendo conhecer a realidade ambiental da cada escola (zona urbana e rural).  

Neste sentido, o processo de análise discursiva tem a pretensão de interrogar os sentidos 

estabelecidos em diversas formas de produção, que podem ser verbais e não verbais, bastando que 

sua materialidade produza sentidos para interpretação; podem ser entrecruzadas com séries textuais 

(orais ou escritas) ou imagens ou linguagem corporal. Para Bardin (2009) a análise do conteúdo é 

caracterizada pela expansão das aplicações da técnica a disciplinas muito diversificadas e pelo 

aparecimento de interrogações e novas respostas no plano metodológico. 

ETAPA II - FORMAÇÃO:  

1. Promoção da formação continuada para professores das escolas, por meio dos Ciclos de 

Palestras e Debates; 

2. Criação de grupos de estudos com os professores participantes da formação continuada; 

3. Elaboração de subprojetos escolares/comunitários pelos professores das escolas participantes 

das formações; 

Nesta etapa buscou-se promover a formação continuada para professores das escolas foco desta 

pesquisa, por meio dos Ciclos de Palestras e Debates
5
, distribuídos em cinco ciclos, sendo um a 

cada mês, com duração de 4h cada formação, sobre os seguintes temas:  

a) O professor como pesquisador e as representações de ambiente e educação
6
;  

b) Educação Ambiental na escola pública: limites e possibilidades
7
;  

c) Natureza e sociedade: impactos naturais e antropogênicos nos territórios semiáridos
8
;  

                                                             
5
 Os Ciclos de Palestras e Debates aconteciam nas próprias escolas, no horário de planejamento dos mesmos, sem haver 

nenhum prejuízo de horas/aulas para os professores e principalmente sem comprometer os 200 dias letivos garantidos 

ao alunado.  
6 Nesta formação procurou-se abordar acerca da necessidade de entendimento do professor de que ele também é um 

pesquisador ativo e deve fazer jus a isso. O professor não deve apenas esperar pela escola ou pela instituição pública ao 

qual está diretamente ligado, para que o mesmo tenha a devida formação sobre a temática ambiental. É necessário estar 

atento e, irem à busca de novos horizontes que lhes proporcione maior conhecimento e melhores práticas;  
7 Nesta formação primou-se por discutir sobre os limites que impedem os professores de serem educadores ambientais e 

as possibilidades que os mesmos podem vislumbrar para proporcionarem aos seus alunos maior sensibilização e 

implementarem práticas eficazes na sala de aula e no contexto comunitário escolar; 
8 Esta formação buscou discutir os principais impactos antrópicos encontrados na realidade dos territórios semiáridos e 

a necessidade de cuidar deste ambiente, já que o mesmo apresenta maior vulnerabilidade à degradação ambiental por 



d) Os resíduos sólidos urbanos e rurais e sua impactabilidade aos ambientes naturais e à saúde 

humana
9
; 

e) A agricultura e seus impactos ao meio ambiente: o uso de agrotóxicos x a saúde humana
10

. 

As palestras foram proferidas pela pesquisadora e coordenadora da pesquisa, pela pesquisadora 

colaboradora da pesquisa, por pesquisadores convidados, tendo a participação atuante da estudante 

e bolsista do projeto de extensão.  

Para dar vida ao processo profissional de "educador ambiental" atenta-se ao professor, que em seu 

trabalho cotidiano apóie-se na EA "como instrumento gerador e mobilizador das forças e potências 

de sujeitos, num estímulo constante, que facilite a desejada transformação da história de sofrimento 

individual e coletivo" (RAYMUNDO, 2002). Desta forma, a educação ambiental exercida dentro de 

seus princípios e características emancipatórias pode contribuir para a reflexão, ação e aproximação 

das causas e efeitos intrínsecos às questões sociais e ambientais trabalhadas por tais profissionais 

cotidianamente.  

ETAPA III - INTERVENÇÃO:  

1. Elaboração coletiva junto à comunidade escolar urbana e rural, de propostas de conservação 

ambiental;  

Na última etapa do projeto houve a elaboração coletiva (professores participantes junto com a 

comunidade escolar) de propostas de prática de educação ambiental voltadas para a conservação 

dos ambientes, buscando a formação de cidadãos multiplicadores de consciência ambiental, onde 

foi feita uma Palestra Pública Culminante em cada escola, com participação da comunidade escolar 

(pais, estudantes, mestres, gestão escolar e administrativa), onde se apontaram os principais 

impactos naturais e antropogênicos encontrados na escola/comunidade e, as possíveis soluções para 

as problemáticas indicadas.  

As "novas" práticas devem ser construídas de forma coletiva e espontaneamente, de modo que os 

atores sociais sintam-se pertencentes ao processo, na medida em que seus próprios conhecimentos 

também são validados e valorizados. Esta produção é repleta de sentidos experiências e na medida 

em que amplia à participação social, há também um aumento dos repertórios argumentativos, 

                                                                                                                                                                                                          
conta dos aspectos climatológicos que o difere dos demais territórios. Discutiu-se também a necessidade de maior 

conhecimento do seu local e do sentimento de pertencimento e outricidade; 
9 Aqui se priorizou a discussão da necessidade de consciência ambiental no que tange ao descarte dos resíduos sólidos e 

dos danos causados ao meio ambiente e à saúde humana pelo descarte inadequado dos mesmos; 
10

 Por fim, se trouxe a tona à discussão da agricultura irrigada, do uso de agrotóxicos e das consequências destes aos 

solos e a saúde humana. A escolha do tema se deu porque a cidade de Petrolina está situada no vale do Submédio São 

Francisco, às margens do rio São Francisco, e que tem na agricultura uma das maiores fontes de renda, embora não dê a 

devida atenção às questões de seguridade ambiental alimentícia em se tratando da questão do uso de agrotóxicos.  



expandindo-se o espectro de visualização dos conflitos socioambientais e das possibilidades de 

intervenção sobre eles (RAYMUNDO; OLIVEIRA, 2007).  

Portanto, se os educadores ambientais populares inseridos nas instituições de ensino, voltarem sua 

atenção à elaboração de propostas institucionais, que ponham em evidência os problemas 

ambientais teremos aí o fortalecimento do processo de conscientização e a possibilidade de 

mudanças nas posturas dos atores sociais e em suas respectivas práticas.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da pesquisa em campo indicam quão grandes os desafios enfrentados na Educação 

Básica (Ensino Fundamental I) nas escolas públicas de Petrolina, realidade não diferente do resto do 

Brasil, no que diz respeito às lacunas do ensino público. Entretanto, pôde-se constatar que os 

professores têm consciência da responsabilidade sócio-educativa dos mesmos, sendo consenso entre 

os participantes da pesquisa a relevância da temática ambiental como tema transversal. Porém, 

percebeu-se, através dos discursos dos participantes, impedimentos no que diz respeito à construção 

e aplicação de projetos e atividades relacionadas à EA. 

Ficou visível também, por meio da análise dos conteúdos, que os professores possuem 

conhecimentos acerca da EA, no entanto, nenhum dos participantes teve acesso a cursos de 

formação continuada (capacitação) referentes ao tema. Acredita-se que por esta razão, o tema não é 

incluído em seu planejamento anual como tema transversal conforme sugerem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN's, 1997).  

Mediante tal realidade, pode-se afirmar que a EA não é trabalhada como deveria em concordância 

com os PCN’s e com a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, tendo em vista que os professores não 

são motivados e nem capacitados, a escola não disponibiliza das condições básicas para desenvolver 

um trabalho com eficácia e o mais óbvio, o professor não é reconhecido como deveria, 

desmotivando-se a realizar um trabalho para além do que exige o currículo sistematizado. No que 

concerne a EA, esta deve ser trabalhada de maneira interdisciplinar, mas estas condições pontuadas 

acabam que conduzindo os professores à total inércia, sendo esta a principal dificuldade encontrada 

nas escolas pesquisadas. 

Outro obstáculo constatado, por meio da observação in loco, e que é uma indagação unânime dos 

professores foi à ausência de material didático, onde os livros didáticos adotados não contemplam a 

EA e nem valorizam a temática ambiental, dificultando ainda mais o trabalho dos professores. 

Associada a esta realidade tem-se outra que é a exígua compreensão e colaboração por parte da 

comunidade escolar em vivenciar práticas e ações que contribuam positivamente para dirimir 

questões ambientais cruciais na escola e na comunidade como um todo. 



O trabalho com EA deve partir do pressuposto de que existe um tensionamento na relação 

sociedade e ambiente, e este tensionamento surge de relações de poder historicizadas, não 

naturalizadas e passíveis de transformações, já que as questões ambientais demandam uma análise 

sistemática, e que as vivências ocorrem em grupos que geram narrativas. Tais narrativas são 

tematizadas e refletem numa séria de vivências, informações, conceitos e teorias que cada sujeito 

traz consigo. Com as diferentes concepções dentro da comunidade escolar é possível 

operacionalizar rupturas nos velhos paradigmas para a efetivação da EA crítica em espaços 

escolarizados (MATAREZI, 2005). 

Neste sentido, ficou evidenciado que os problemas ambientais são vistos como algo possível, mas 

não palpável, já que a escola atual apenas transmite aos seus alunos conhecimentos fragmentados 

sobre meio ambiente, os problemas mais comuns, midiatizados e estanques, deixando de educar de 

fato os alunos para criarem uma concepção de responsabilidade cidadã. Neste aspecto, a EA acaba 

sendo tratada nas escolas de maneira fragmentada, com meros projetos temporários, totalmente 

desarticulados da comunidade escolar e descontextualizados da realidade ambiental local, o que 

infelizmente promove apenas eventos isolados e de pouca sensibilização, não despertando nos 

sujeitos a necessidade de rever seus conceitos e modificar suas posturas visando à conservação dos 

ambientes, fonte de vida para as presentes e futuras gerações. 

Carvalho e Grun (2005, p. 181) corroboram com esta discussão afirmando que "há muitas maneiras 

de fazer educação ambiental desde uma perspectiva compreensiva. Inúmeras atividades podem ser 

realizadas nesta direção. Trata-se, sobretudo de manter uma postura e um olhar atento ao diálogo, 

ao outro e ao ambiente em sua outridade".  

Mediante tal afirmação, pode-se afirmar que, de nada adianta discutir as questões ambientais 

partindo apenas da premissa de que é preciso preservar a natureza, pois é impossível preservá-la se 

levarmos em considerações o nível que já atingimos de degradação. No mínimo é possível 

conservá-la prevendo que tais recursos são finitos, ou que, seu estado de resiliência é bastante 

demorado. É necessário sim, que além de demonstrar aos alunos os principais impactos que são 

provocados pela humanidade e suas reais consequências, pontuar também que existem políticas 

públicas vigentes, leis ambientais que fiscalizam, proíbem e punem aos que desrespeitam o meio 

ambiente. Não é relevante educar sujeitos passivos, que apenas ouvem, mas que na prática nada 

fazem. É crucial educá-los para o exercício da cidadania, pensando na outridade e na consequência 

de seus atos. 

É indispensável articular ações educacionais voltadas para a conservação ambiental e a escola, em 

sua função social, deve ser o espaço indicado para implementar atividades, por meio da prática da 

Educação Ambiental. É necessário que se capacite agentes ambientais dentro da escola e que estes 



possam capacitar multiplicadores, para ações práticas e viáveis de monitoramente e atitudes firmes 

em defesa do meio ambiente.  

A escola deve instigar o aluno a buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com 

o ambiente, sensibilizando-os de maneira a promoverem novos conceitos sobre a natureza, na 

tentativa de equilibrar a convivência entre homem-natureza, primando pela sustentabilidade 

socioambiental. "O desafio de um projeto de educação ambiental é incentivar as pessoas a se 

reconhecerem capazes de tomar atitudes" (MEIRELLES; SANTO, 2005, p. 35). 

Desta maneira, a EA tem sido uma importante constituinte para se repensar teorias e práticas que 

embasam ações educativas, tanto no contexto formal quanto informal. Além disso, deve não deve 

ser neutra, deve ser interdisciplinar, trabalhada por todos os professores e orientada para dirimir 

problemas voltados para realidade local, adequando-os aos sujeitos e a realidade em que estão 

inseridos, visando transformar tal realidade para melhor.  

Na concepção de Philippi Jr. e Pelicione (2005),  

A educação ambiental não e neutra, mas ideológica; e um ato política; a educação 

ambiental deve envolver uma holística enfocando a relação entre o ser humano, a 

natureza e o universo de forma interdisciplinar; a educação ambiental deve 

promover a cooperação e o dialogo entre indivíduos e instituições, com a finalidade 
de criar novos modos de vida e atender as necessidades básicas de todos, sem 

distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião ou classe social (PHILIPPI; 

PELICIONE, 2005, p. 37). 
 

Dias (2004) corrobora salientando que os problemas ambientais devem ser compreendidos 

inicialmente em seu contexto local, dialogados entre os sujeitos e posteriormente contextualizado 

globalmente. É importante que ocorra um processo participativo permanente, de maneira que não 

seja apenas e exclusivamente informativa, é imprescindível a prática, de modo a desenvolver e 

incutir uma consciência crítica sobre a problemática ambiental. 

Portanto, primando por esta via de pensamento, aqui se defende uma Educação Ambiental como um 

processo político de apropriação crítica e reflexiva de conhecimentos, atitudes, valores e 

comportamentos que têm como objetivo a construção de uma sociedade sustentável do ponto de 

vista ambiental e social, isto é, uma EA transformadora e emancipatória.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante a situação descrita e embasada nos achados da pesquisa, pode-se concluir afirmando que a 

Educação Ambiental não está sendo implementada nas escolas públicas pesquisadas da maneira 

mais coerente, não havendo uma cotidianização do tema, não existindo uma prática integradora das 

disciplinas do currículo escolar, não oferecendo capacitação para os professores e nem lhes 

oportunizado condições satisfatórias para trabalhar com tal temática. 



Apesar de toda carga horária excessiva de planejamento, aulas, elaborações de provas, correções, 

etc., os professores envolvidos na pesquisa estiveram sempre muito solícitos a tudo que se propunha 

executar no projeto, desde o diagnóstico efetuado inicialmente, até os estudos dirigidos de textos, a 

criação de grupos de pesquisa e trabalho, a participação ativa nas formações, a elaboração dos 

subprojetos, e por fim, a participação ativa em depoimentos na palestra de culminância do projeto 

de extensão nas referidas escolas.  

Pôde-se perceber que não falta interesse do professor e até da escola em trabalhar a temática, o que 

falta é preparo teórico-prático, capacitação, tempo disponível para realizações de atividades 

extracurriculares e, parceria por parte de instituições e da comunidade escolar de maneira geral.  

É válido esclarecer que não se pretendeu nesta pesquisa elencar receita única e universal de práticas 

de EA para a escola e nem metodologias prontas e acabadas para os professores trabalharem em 

suas salas de aula. Pelo contrário, o que se pretendeu foi instigá-los (professores e comunidade 

escolar) a repensar suas práticas educacionais e socioambientais e reformular conceitos, ideias, 

posturas e práticas a partir do que foi trabalhado nas formações docentes, nas palestras públicas e 

nos subprojetos elaborados para serem aplicados pelos professores capacitados que se tornarão 

agentes multiplicadores de práticas ambientais sustentáveis. A crise dos atuais paradigmas supõe 

que a presente crise de sustentabilidade se refere ao esgotamento de um estilo de desenvolvimento 

ecologicamente depredador, socialmente perverso, politicamente injusto, culturalmente alienado e 

eticamente repulsivo (GUIMARÃES, 2007). 

Sendo assim, EA é um processo educativo que busca não apenas compreender ou transformar 

conhecimentos, mas superar a visão fragmentada da realidade através da construção, desconstrução 

e reconstrução do conhecimento sobre ela, num processo de indagação, ação e reflexão, de modo 

dialógico. É necessário promover nos sujeitos o sentimento de pertencimento, pois só assim os 

mesmos sentir-se-ão parte integrante do ambiente em que estão inseridos e de onde retiram seu 

próprio sustento. De acordo com Sorrentino (2004, p. 270) "[...] esta compreensão possibilita uma 

potência no sentido de transformação, uma possibilidade maior de inferir positivamente no seu 

espaço".  

Portanto, a Educação Ambiental é hoje a ferramenta mais incisiva para criação e aplicação de 

práticas sustentáveis de convívio sociedade-natureza. Esta é uma das diretrizes essenciais para que 

cada ator social transforme seus hábitos e adote novas posturas que venham, senão dirimir, pelo 

menos, amenizar a degradação ambiental, promovendo melhor qualidade de vida e reduzindo a 

tensão sobre os recursos naturais. 
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