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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 

1 
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RESUMO 

A Gestão Ambiental vem ganhando grande ênfase no trabalho escolar como mediador 

das possíveis degradações ambientais, trazendo ações técnicas, planejadas, 

organizadas de forma a utilizar de modo racional a ambientação e os recursos naturais. 

O objetivo desse artigo é mesclar de forma claro um dialogo entre a educação nas 

escolas e a educação ambiental, promovendo debates, oficinas, discussões e uma gama 

de atividades que envolvam os alunos nessa ambientação tão essencial na atualidade. 

Visando a responsabilidade dos professores em acoplar o aluno como sujeito 

transformador do seu ambiente e do seu mundo, proporcionando uma melhoria na 

qualidade de vida para todos. Isso só se dará com práticas de vida onde cada indivíduo 

se sinta responsável como ser transformador, como peça essencial para a melhoria 

ambiental. A metodologia utilizada será mediante o levantamento bibliográfico, sob a 

análise de leis e normas vigentes, e a observação da experiência docente de dois projetos 

que ocorreram na mesma escola em turmas diferentes.   

 

INTRODUÇÃO 

As questões ambientais estão cada vez mais presentes na sociedade e no mundo, sendo 

motivo de intensas discussões de como promover a modernização com menos impactos 

ao ambiente. Essa ambientação se certifica tão assustadora, importante, adequada e 

urgente pela realidade da falta de água e pelos constantes conflitos no mundo atual sobre 

a escassez de recursos naturais e necessários.  
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Conforme Dias (2006, p 16): “hoje somos a espécie  dominante na  Terra e   temos  nos 

transformado em uma praga, devido ao nosso comportamento predatório, egoísta, 

imediatista, de querer tudo, sempre mais e agora”.  

Esse tema se tornou assim presente e necessário dentro das escolas em todos os níveis 

como forma de conscientizar as crianças sobre as questões ambientais, como um agente 

transformador de mentalidades, de visões e de vida.  

As instituições escolares são espaços privilegiados para estabelecerem-se concepções, 

informações, conexões e direcionamentos que possibilitem ao aluno novas visões, novos 

padrões, novas posturas. Uma nova visão para a melhoria do mundo. Neste sentido a 

educação pode ter um papel no processo de colocar questões filosóficas fundamentais e 

trabalhar ao lado do conhecimento, (GADOTTI, 2010, p.61). 

As instituições de ensino já estão direcionadas para a problemática ambiental e a 

necessidades de ter que aplica-las. Muitas iniciativas têm sido desenvolvidas nessa 

questão como a inclusão dessa temática como tema transversal da prática educacional. 

A educação formal continua sendo um espaço importante para o desenvolvimento de 

valores e atitudes comprometidas com a sustentabilidade ecológica e social (LIMA, 

2004). 

A Educação Ambiental nas escolas contribui para a formação de cidadão conscientes, 

focados e objetivados para as melhorias de suas realidades socioambientais, de uma 

forma concreta e comprometida com a vida, o bem-estar, as pessoas e as sociedades. E 

isso começa com sua formação e seu aprendizado dentro das escolas com práticas não 

só em uma formação digna, mais também voltadas para uma formação consciente de 

ações práticas para as mudanças e melhorias ambientais.  

 

Justificativa 

Esse trabalho se justifica pela necessidade de encontramos formas de implantar a 

educação ambiental de forma clara e precisa nas escolas, focando a conscientização de 

alunos presentes nas mudanças ambientais na atualidade.  

 

Revisão de Literatura 
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A educação Ambiental surgiu como resposta como necessária ao descuido ambiental e 

a tantas propostas já aplicada aos países que não conseguem suprimir essa barreira e 

transformar a realidade. Sendo assim a Gestão ambiental torna-se uma temática 

transversal nas pedagogias de ensino, levando-se em base a Constituição Federal de 

1988, o direito a um meio ambiente sadio foi consagrado como um direito fundamental 

do homem, uma vez que o Meio Ambiente é considerado como um bem de uso comum 

do povo e, assim, essencial para a qualidade de vida (GOMES, 2008). No Capítulo VI, 

Art.225 da referida Constituição Federal (CF), estabelece que:   

“todos têm direto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações”.    

 

Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “Educação ambiental é uma disciplina bem 

estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de 

conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”. 

Na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981, 

em seu Art 2º inciso X, tem como princípio “educação ambiental a todos os níveis do 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 

ativa na defesa do meio ambiente” 

E para difundir os direitos e deveres à educação ambiental para todos os cidadãos, surge 

a Política Nacional de educação Ambiental (PNEA) – Lei nº 9.795 de 1999, tendo como 

componente essencial e permanente da educação nacional e cabendo ao poder público 

promovê-la em todos os níveis de ensino e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não formal, engajando a sociedade na conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente. Devendo as instituições educativas promover a educação 

ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. 

Seguindo como regra o Art.10, da referida lei, para a modalidade do ensino formal:    

§ 1º A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina 
específica no currículo de ensino. 

 § 3º Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos 
os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das 
atividades profissionais a serem desenvolvidas.   
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Sendo assim a EA através dos PCN’s tem a finalidade de  preparar o indivíduo de forma 

mais consciente e objetiva para a transformação ambiental.   

 

HIPÓTESE 

Como podemos mudar a nossa realidade ambiental através de nossos alunos? 

 

OBJETIVO PRIMÁRIO 

Demonstrar e apresentar a contribuição de projetos como uma forma de envolver e 

incentivar o aluno na prática da gestão Ambiental. 

 

OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 Identificar e avaliar as ações na Educação Ambiental; 

 Apontar a visão do trabalho docente como estimulador desse trabalho; 

 Apresentar os projetos como pontos de trabalho significativos; 

 

METODOLOGIA PROPOSTA 

A pesquisa será realizada através de levantamento bibliográfico, normas e leis que regem 

a Gestão Ambiental e formas de engloba-las na educação escolar. 

Posteriormente será realizada em uma escola de periferia, onde os impactos ambientais 

são mais visíveis, a observação de dois projetos, em turmas de diferentes idades. Após 

esse período e a implementação dos projetos os professores farão uma analise do 

impacto desses nos alunos e da visão dos mesmos sobe todo o processo. 

A próxima etapa será o balanceamento da visão dos docentes dentro do projeto e de 

todo o aparato bibliográfico e leis destinadas a essa finalidade. Mediante todo esse 

estudo espera-se concluir qual a importância da educação ambiental dentro das escolas 

e seus impactos nos alunos.  

 

Tipo de abordagem 

A abordagem será de cunho Qualitativo.  
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Tipo de Pesquisa 

Será uma pesquisa explicativa. 

 

Tipo de Delineamento 

O delineamento será bibliográfico e observação.  

 

Coleta de dados 

A coleta de Dados pode ocorrer por meio de observação. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Será incluído através de conversas.  

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Os alunos serão excluídos pois leva-se em conta nesse trabalho a visão dos professores.  

RISCOS 

Estão expostos aos riscos ambientais 

 

BENEFÍCIOS 

A pesquisa traz benefícios para futuros professores de como implantarem projetos que 

prendam a atenção dos alunos.  

 

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

Tratamento dos Dados ocorrera através da análise de conteúdo.  

 

DESFECHO PRIMÁRIO 

O desfecho primário será dado com a observação dos projetos. 
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DESFECHO SECUNDÁRIO 

O desfecho secundário será dado mediante conversa com os professores sobre a 

aplicação dos projetos. 

 

TAMANHO DA AMOSTRA 

Será visitado uma escola e observado dois professores e 80 alunos do ensino fundamental anos 

iniciais e 40 alunos do 2º e 3º anos do ensino médio. 

 

CRONOGRAMA  2016 

 ATIVIDADES     /     PERÍODOS Ago Set Out Nov Dez 

1 Revisão de literatura          

2 Montagem do Projeto          

3 Coleta de dados        

4 Tratamento dos dados         

5 Elaboração do Relatório Final           

6 Revisão do texto           

7 Entrega do trabalho           

 

CRONOGRAMA  2017 

 ATIVIDADES     /     PERÍODOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 Revisão de literatura                      

2 Montagem do Projeto                      

3 Coleta de dados                    

4 Tratamento dos dados                   

5 Elaboração do Relatório Final                    

6 Revisão do texto                      

7 Entrega do trabalho                      
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CRONOGRAMA  2018 

 ATIVIDADES     /     PERÍODOS Jan 

1 Revisão de literatura  

2 Montagem do Projeto   

3 Coleta de dados   

4 Tratamento dos dados   

5 Elaboração do Relatório Final   

6 Revisão do texto   

7 Entrega do trabalho   

 

ORÇAMENTO 

Especificações Unidade R$   Quant.  Valor R$ Fonte Financiadora 

Xerox 0,3 100 30,00 Não se aplica 

Papel A4 0,12 300 36,00 Não se aplica 

Tinta Impressora 1 1 414,90 Não se aplica 

Maq. Fotográfica 1 1 1.499,00 Não se aplica 

Computador 1 1 1.349,00 Não se aplica 

Impressora 1 1 900,00 Não se aplica 

  TOTAL 4.228,90  
 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Levantamento de trabalhos possíveis para viabilizar o aprendizado escolar dos alunos 

em relação a Gestão Ambiental no ambientem em que estão inseridos.  
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