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RESUMO 

O estudo discorreu sobre o desenvolvimento da educação ambiental na rede educativa pública 

da cidade de Fortaleza, Ceará. Para tanto, a pesquisa adentrou em prismas metodológicos 

plurais para compreender a formação dos gestores e professores dessas escolas, bem como os 

conteúdos lecionados em salas de aula. É relevante que os alunos conheçam os problemas 

ambientais e as formas de resolvê-los. A aprendizagem ecológica recebida na escola beneficia 

também os pais dos alunos que desenvolvem comportamentos reflexivos sobre a importância 

do desenvolvimento sustentável. O objetivo desse trabalho foi realizar um diagnóstico 

situacional de concepções, práticas e dificuldades encontradas pelos educadores e gestores na 

promoção da educação ambiental formal no ensino público municipal. O estudo analisou as 

escolas públicas de ensino fundamental, onde foram verificados os projetos políticos 

pedagógicos, além de registros de atividades de educação ambiental desenvolvidas. As 

entrevistas foram realizadas por meio de questionários direcionados a gestores e professores, 

com o escopo de conhecer as formas de atualização desses profissionais sobre a matéria e o 

repasse desses conhecimentos em sala de aula. De acordo com os estudos realizados, 

observou-se que, apesar da educação ambiental ser muito discutida, existem poucos projetos 

sendo desenvolvidos especificamente sobre o tema. O curso metodológico compreendeu 

pesquisas bibliográficas e entrevistas estruturadas. A amostra compreendeu a participação de 

profissionais das escolas da rede pública municipal. Conclui-se com esse estudo que a 

participação ativa das escolas é fundamental para a formação do conhecimento e da 

consciência humana sobre a importância da disseminação da educação ambiental. Nesse 

entoada, a escola assume um papel desafiador de formar novos cidadãos conscientes de seu 

papel no mundo e do respeito à natureza. 

Palavras-chave: Educação ambiental. Conhecimento. Respeito. Natureza. 



ABSTRACT 

The study discussed the development of environmental education in the public educational 

network of the city of Fortaleza, Ceará. In order to do so, the research entered into plural 

methodological prisms to understand the training of teachers and managers of these schools, 

as well as the content taught in classrooms. It is important for students to be aware of 

environmental problems and ways of solving them. The ecological learning received at school 

also benefits the parents of students who develop reflective behavior on the importance of 

sustainable development. The objective of this work was to carry out a situational diagnosis 

of conceptions, practices and difficulties encountered by educators and managers in the 

promotion of formal environmental education in municipal public education. The study 

analyzed the public elementary schools, where the political pedagogical projects were 

verified, as well as records of environmental education activities developed. The interviews 

were conducted through questionnaires addressed to managers and teachers, with the purpose 

of knowing the ways of updating these professionals on the subject and the transfer of this 

knowledge in the classroom. According to the studies carried out, it was observed that, 

although environmental education is much discussed, there are few projects being developed 

specifically on the subject. The methodological course included bibliographical research and 

structured interviews. The sample comprised the participation of professionals from 

municipal public schools. It is concluded with this study that the active participation of the 

schools is fundamental for the formation of knowledge and the human conscience on the 

importance of the dissemination of environmental education. In this chant, the school assumes 

a challenging role of forming new citizens aware of their role in the world and respect for 

nature.  

Keywords: Environmental education. Knowledge. Respect. Nature. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação ambiental é sobremaneira importante nas séries iniciais, uma vez que 

o modelo da sociedade moderna é baseado na extração ilimitada de recursos naturais 

renováveis e não renováveis, sem considerar as interações entre as intervenções que ocorrem 

no meio ambiente. Desse modo, pode-se falar em uma tomada de consciência da situação 

ambiental pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente em que se está inserido, 

aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo (SOUZA, 2013). 

O homem exerce o domínio sobre a flora e a fauna terrestres explorando seus 

benefícios de maneira tal, que provoca alterações no sistema ecológico natural por tempo 

indefinido. Todavia, filósofos e demais estudiosos como Leonardo Boff ditam que o futuro da 

humanidade é incompatível com o modo de exploração dos recursos naturais, processos de 

produção, distribuição de renda, níveis de consumo, além das muitas formas de agressão ao 

meio ambiente praticadas pelo sistema capitalista vigente. (BOFF, 2016). 

A educação ambiental é um direito de todos, incumbindo ao poder público e aos 

vários setores da sociedade a sua promoção. O presente estudo irá apresentar a educação 

ambiental como 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 (BRASIL, 1999). 

A Lei da “Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA” tornou obrigatória a 

implantação da educação ambiental em todos os níveis e modalidades do ensino formal, 

contribuindo para o reconhecimento e a credibilidade atribuídas à educação ambiental pela 

Constituição Federal de 1988. 

Na proporção em que a humanidade amplia sua capacidade de intervir na natureza 

para suprir suas necessidades e desejos crescentes, surgem graves problemas relacionados ao 

consumo desnecessário dos recursos naturais sem que aconteça uma compensação destes. 

(BOFF, 2016). Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é debater sobre educação 

ambiental conscientizando os alunos sobre seu papel e sua responsabilidade diante da 

problemática decorrente da cultura de desrespeito ao meio ambiente. O trabalho teve como 

objetivos específicos: demonstrar a metodologia de ensino da educação ambiental com fulcro 

na análise de vasto referencial teórico; e a realização de pesquisa de campo para a feitura de 

um diagnóstico sobre como a educação ambiental vem sendo lecionada nas escolas 

municipais da cidade de Fortaleza, Ceará. 
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O presente estudo denota caráter científico resumido no ensinamento de Paulo 

Freire, citado no livro ‘Pedagogia da autonomia’: “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino”. (FREIRE, 1995). O conhecimento é fruto da ciência e esse termo foi inúmeras 

vezes definido por estudiosos de diversas épocas.  

Conforme Sorrentino (1995), a educação ambiental deve contribuir para a 

conservação/proteção do planeta, de todas as suas espécies, para a melhoria da qualidade de 

vida de cada indivíduo e de cada comunidade. Destarte, a educação ambiental é atualmente 

considerada como um dos instrumentos de que se dispõe na tentativa de sanar ou minimizar 

os problemas ambientais, estimulando e fortalecendo a consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social, segundo os objetivos fundamentais da educação ambiental 

(BRASIL, 1999). 

A realização da pesquisa de campo proporcionou a descoberta dos objetivos por 

meio da análise de questionários, da realização de entrevistas com gestores e professores, de 

conversas informais com funcionários das escolas e com a verificação dos ambientes 

escolares oportunamente fotografados. As visitas às escolas públicas municipais contribuíram 

sobremaneira para a feitura de uma reflexão crítica e para a organização desse estudo, de 

forma a enfatizar as relações entre a investigação da realidade e a construção coletiva do 

conhecimento, de modo a auxiliar a formulação de possíveis soluções para os problemas 

encontrados. (LAKATOS, 2010). 

O respeito ao meio ambiente desde a infância é uma prática indispensável. No 

entanto, para alcançar esse objetivo, é preciso ensino e dedicação para desenvolver nos 

estudantes a busca de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores bem aceitos em 

sociedade voltados para a preservação do meio ambiente. (KATAOTA, 2014). 

As escolas, principalmente nas pessoas de seus gestores e professores, devem 

estimular os estudantes a desenvolverem boas práticas ambientais, trabalhando atitudes de 

cidadania. Os alunos devem ser incentivados a descobrir como deve ser administrado o 

cuidado com os animais e a origem dos alimentos que consomem. Por conseguinte, a 

cognição sobre os cuidados destinados ao meio ambiente pode ser realizada dentro e fora de 

sala de aula.  

Em visita as escolas públicas da rede municipal da cidade de Fortaleza, Estado do 

Ceará, foram notados os esforços empreendidos pelos educadores no sentido de incentivar os 

alunos: a reduzirem o consumo de água, a separarem o lixo na forma sugerida pela coleta 
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seletiva, a criarem murais com mensagens de amor e respeito à natureza, a investirem em 

artesanato para a germinação de mudas de árvores, a saírem das salas de aula para realizar 

passeios em zoológicos, sempre para fins de demonstrar de forma empírica os conteúdos 

aprendidos de forma literal.  

Para Kataoka (2014, p. 403): “O mural configura a presença física do projeto na 

escola. Esta se situava num local visível e de destaque no pátio da escola, favorecendo o 

acesso das atividades a comunidade escolar”. Ademais, o conhecimento sobre a importância 

de preservar o meio ambiente, desenvolve nas crianças um senso de responsabilidade 

importante para a sua formação pessoal. É preciso ensinar a origem dos alimentos e a 

importância da natureza para a manutenção da vida. 

As escolas devem adotar linhas de ações voltadas para o debate de questões 

essenciais, a exemplo da capacitação do corpo docente na matéria ambiental, articulação de 

mobilização da comunidade para a preservação dos espaços públicos, integração do 

aprendizado com a arte para despertar um maior interesse por parte dos alunos e 

desenvolvimento de pesquisas sobre as novas tecnologias adaptadas aos lares. (CAÚLA, 

2012). 

A pluralização de frentes de promoção da educação ambiental formal deve 

congregar os alunos e seus pais e/ou responsáveis, pois a adoção de uma nova postura deve 

ser disseminada por toda a sociedade por meio de conhecimentos práticos e teóricos. Essa 

linha de educação traz à baila as potencialidades do ambientalismo, de modo a aperfeiçoar os 

conhecimentos dos alunos e seus familiares sobre como os recursos ambientais interferem 

diretamente na qualidade da vida humana. (CAÚLA, 2012). 

A formação humana deve ser permeada por uma nova consciência e, segundo 

Leonardo Boff: “pelo um novo consciente que nos vai dá esperança de que terra e 

humanidade juntas formarão uma única entidade, sendo o homem a parte inteligente e 

consciente da própria terra”. (BOFF, 2016). 

Por fim, são apresentadas a conclusão, as referências teóricas utilizadas para 

fundamentar o presente estudo, os apêndices (questionários), tudo para melhor demonstrar as 

políticas de educação ambiental adotadas nas escolas visitadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O meio ambiente, a educação ambiental e a cidadania 

A preocupação com a situação do meio ambiente não é recente. Em meados de 

1960, acompanhando o movimento mundial acerca da questão ambiental, foi que se começou 

a pensar na contribuição do processo educativo, tanto do ponto de vista da aquisição de 

conhecimentos a respeito do meio, como também do tratamento de questões relacionadas às 

alterações provocadas na natureza pela sociedade, refletindo, assim, na sua conservação e 

preservação (CARVALHO, 2003).  

Na busca de soluções para os problemas ambientais, o processo educativo passou 

a ser considerado como uma das possibilidades para se tentar reverter ou minimizar o quadro 

de desequilíbrios instalados (CARVALHO, 2003). Freire (1995, p. 88) afirma que: “[...] 

mudar é difícil, mas é possível”. Com base nessa declaração, pode-se alentar a esperança de 

que ocorram modificações significativas, primordiais, a começar pelas escolas, como 

acreditam os educadores ambientais. 

A educação ambiental visa atingir um equilíbrio dinâmico do meio ambiente, em 

que a vida é percebida em seu sentido pleno de interdependência de todos os elementos da 

natureza. (GUIMARÃES, 1998). A educação ambiental busca mostrar que os seres humanos 

e os demais seres vivem em harmonia e em parcerias que devem ser mantidas para perpetuar a 

vida. 

Nesse contexto, evidencia-se o papel da educação ambiental. É necessário 

proporcionar mais formação, já que, conforme Dias (2004, p.16), a educação ainda “[...] treina 

o (a) estudante para ignorar as consequências ecológicas dos seus atos”. E, segundo o mesmo 

autor, “[...] um sinal de que esse quadro poderia modificar-se foi dado em 1977, quando a 

Conferência de Tbilisi sinalizou para o mundo os caminhos para a incorporação da dimensão 

ambiental em todas as formas de educação”. (DIAS, 2014). 

O meio ambiente também pode ser compreendido como um conjunto de unidades 

ecológicas que integram um sistema natural (fauna, flora, fenômenos naturais, clima etc). A 

amplitude conceitual do termo ‘meio ambiente’ é bem explicada por Sampaio (2013): 

Ao se admitir que o objeto da tutela do direito ambiental é tão amplo quanto à 
abrangência conceitual da palavra “meio ambiente”, surge a necessidade de 
compatibilização das regras de conduta impostas pelo ordenamento jurídico 
ambiental com as de outros ramos do direito. Existe, portanto, uma relação 
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diretamente proporcional entre a abrangência da tutela a partir da delimitação 
conceitual e os potenciais conflitos dentro de uma ordem constitucional complexa, 
como é a brasileira. Assim, quando a abrangência da tutela engloba também o meio 
ambiente artificial e cultural, o conceito jurídico de meio ambiente pode suscitar 
conflitos endógenos. Ou seja, com outros valores e normas produzidos pela própria 
ciência do direito. Como o direito ambiental é um ramo da ciência jurídica que cria 
regras de condutas diante de situações de incerteza, a expansão do conceito de meio 
ambiente para além da ordem jurídica em que se insere pode conflitar com outros 
direitos igualmente fundamentais e, com isso, pode acabar diminuindo a proteção 
que supostamente o julgador quis garantir em decisão singular. (SAMPAIO, 2013, 
p. 27). 

Dessa forma, o Pode Público deve primar pela preservação e restauração das 

espécies e ecossistemas, pois esse patrimônio pertence à coletividade. O Estado deve 

fiscalizar qualquer atividade que comprometa a segurança da qualidade de vida e do meio 

ambiente (produção, comercialização, estudos científicos e técnicos etc). Depois de 

esclarecidas as informações preliminares sobre o meio ambiente, oportuno se torna mencionar 

a existência de suas espécies: natural, artificial, laboral e cultural. (SAMPAIO, 2013). 

O meio ambiente natural, como denota a própria nomenclatura, é um espaço ainda 

não modificado pela ação humana, ou seja, não existem espaços construídos. Esse tipo de 

meio ambiente contempla os elementos bióticos e abióticos. Os elementos bióticos possuem 

vida, visto que são os recursos ambientais ofertados ao homem pela natureza (fauna e flora). 

Em outro sentido, têm-se os elementos abióticos que não possuem vida (ar, atmosfera, solo, 

recursos hídricos), os quais, embora sejam ausentes de vida, suas alterações afetam 

diretamente os seres bióticos.  

No meio ambiente artificial são notórias as alterações feitas pelo homem, ou seja, 

o espaço urbano ou espaço construído é destinado a melhorar as condições de vida e de 

habitação da população. Essas construções são: cidades, ruas, vielas, túneis, viadutos. Sobre o 

meio ambiente artificial, Silva (2002) leciona que: 

1. Meio ambiente artificial: É composto pelo espaço modificado pela a ação 
humana, ou seja, é o espaço urbano constituído por edificações e por espaços 
públicos (ruas, praças, áreas arborizadas etc.); 2. Meio ambiente cultural: É o espaço 
que compreende o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, 
turístico. É dotado de um valor especial histórico que se impregnou; 3. Meio 
ambiente natural: Corresponde o ar, a água, a flora, a fauna, o solo; enfim, pela 
interação dos seres e o ambiente em que vivem. (SILVA, 2002, p. 21). 

O meio ambiente cultural tem por fundamento o Decreto-Lei nº 25/1937 e se 

refere a bens materiais e imateriais que identificam determinada população (patrimônio 

histórico, construções históricas tombadas, culinária, vestimentas, costumes, paisagens, entre 

outros). O meio ambiente cultural material é formado por bens corpóreos: patrimônio 
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histórico, artístico, paisagístico, paleontológico. O meio ambiente cultural material é formado 

por bens incorpóreos, é a cultura de um povo indígena, por exemplo, a forma de plantação. 

Nos escritos de Kataoka (2014), é possível observar um abastado conceito sobre educação 

ambiental: 

A educação ambiental é compreendida como um processo de formação do indivíduo 
que visa gerar um conhecimento de seu meio para que, através de suas experiências, 
atividades, conceitos e valores, ele possa estar apto a agir e resolver individualmente 
ou coletivamente as problemáticas atuais e futuras dentro da temática ambiental. [...] 
Uma educação ambiental crítica poderia contribuir para a mudança de valores e 
atitudes, formando um sujeito ecológico capaz de identificar e problematizar as 
questões socioambientais e agir sobre elas. (KATAOKA, 2014, p. 401). 

A cidadania ambiental significa valores a serem cultivados no seio social, mais 

precisamente na moral humana. O meio ambiente equilibrado é um patrimônio da 

humanidade, por isso a educação para a preservação e a sustentabilidade é tão importante. 

Nessa toada intelectiva, é oportuno mencionar as lições de Gutiérrez e Prado (1999, p. 34): 

“Uma educação para a cidadania ambiental deve conduzir sua proposta para o 

desenvolvimento de uma cultura de sustentabilidade, uma cultura de vida e da convivência 

equilibrada entre os seres humanos e a natureza - equilíbrio dinâmico”. 

A educação ambiental deve promover a aprendizagem do equilíbrio ambiental por 

meio dos atos do cotidiano. Nessa tarefa, faz-se imperiosa a participação de escolas que 

consolidam as políticas ambientais de educação. A Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, em publicação virtual, leciona o 

conceito, os princípios e os objetivos da educação ambiental. Observe-se: 

A definição da educação ambiental é dada no artigo 1º da Lei nº 9.795/99 como “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”. Mesmo apresentando um enfoque conservacionista, essa 
definição coloca o ser humano como responsável individual e coletivamente pela 
sustentabilidade, ou seja, se fala da ação individual na esfera privada e de ação 
coletiva na esfera pública. Os princípios contidos no artigo 4º da lei buscam reforçar 
a contextualização da temática ambiental nas práticas sociais quando expressam que 
ela deve ter uma abordagem integrada, processual e sistêmica do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, com enfoques humanista, histórico, crítico, 
político, democrático, participativo, dialógico e cooperativo, respeitando o 
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E em consonância com os 
princípios, o artigo 5º da lei estabelece os objetivos da PNEA, entre os quais 
destacamos a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
complexas relações, a garantia de democratização das informações ambientais e o 
incentivo ao exercício da cidadania, por meio da participação individual e coletiva, 
permanente e responsável. (MEC, online, 2016). 
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A consciência ambiental leva à disseminação da ideia de que o ser humano precisa 

mudar ou deverá sobreviver com muitas limitações. As escolas desempenham a relevante 

missão de ensinar os bons valores e princípios, ou seja, as premissas básicas de 

sustentabilidade como um dos primeiros ensaios civilizatórios que a educação infantil deve ter 

acesso e aprender. Para Carvalho (2003, p. 61), preservar o meio ambiente é: “um grande 

desafio para chegarmos a uma sustentabilidade onde ela se realiza num fazer diário, nas 

relações pessoais e coletivas acompanhada de uma sociedade organizada e disposta a ajudar 

na conservação do meio ambiente”. 

A preservação da natureza não deve ser vista como uma possibilidade, mas como 

uma necessidade. Por isso, é preciso traduzir as premissas de forma concreta através de ações 

que proporcionem aos alunos a compreensão do sentido do termo ‘responsabilidade’, isto é, 

ensiná-los as consequências decorrentes de seus atos. O meio ambiente precisa de cuidado. Na 

lição de Leonardo Boff, o cuidado deve ser compreendido da seguinte forma:   

A essência do ser humano é o cuidado, nós estamos aqui porque nossas mães 
tiveram o infinito cuidado de nos acolher. Se tivéssemos sido abandonados, não 
saberíamos descer do berço e procurado comida. Teríamos morrido. Por isso, o 
cuidado é essencial. O cuidado é a precondição que tem que acontecer para que o ser 
se manifeste, é o condicionador dos atos, se a gente não cuida dos nossos atos eles 
podem prejudicar e até destruir a nossa vida. Tudo que se faz com cuidado é bem 
feito. Tudo aquilo que eu amo eu cuido, tudo que eu cuido eu amo. Hoje, é preciso 
desenvolver a ética do cuidado, o cuidado com: o nosso entorno; cuidado nas 
relações sociais; cuidado com o próprio corpo, com a nossa psique e com a nossa 
espiritualidade; cuidado com o futuro que está ameaçado. Tudo deve ser cuidado, 
porque assim regeneramos feridas passada e evitamos feridas futuras. (BOFF, 
online, 2016). 

Ainda considerando os ensinamentos do autor, deve ser dito que sua explanação 

amplia o conceito de cuidado para demonstrar que a educação ambiental é a forma mais 

adequada de preservação e prevenção de danos ao meio ambiente. A cooperação e a 

solidariedade também são valores importantes para a defesa do patrimônio ambiental. Os 

homens vivem em decorrência da cooperação desenvolvida entre a coletividade e as reservas 

ambientais. (BOFF, 2016). 

2.2 Da capacitação profissional dos profissionais da educação 

As pesquisas voltadas para a sustentabilidade criam instrumentos e metodologias 

com o objetivo de difundir conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão 

ambiental. No âmbito do ensino formal, a EA deve ser lecionada na educação básica (infantil, 

fundamental e ensino médio) e na educação superior, especial e profissional de jovens e 

adultos. Segundo o artigo 10 da Lei nº 9.795/1999:  
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Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
formal. 
§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no 
currículo de ensino. 
§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 
metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a 
criação de disciplina específica. 
§ 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. 

Como pode ser observado, a determinação legal impõe que a educação ambiental 

deve ser implementada de forma interdisciplinar, e não como disciplina específica. Embora 

essa forma de lecionar sobre educação ambiental pareça ser mais interessante, fazer dessa 

matéria uma disciplina autônoma sem prejuízos à interdisciplinaridade poderia tornar seu 

aprendizado mais eficaz. Sobre o tema, Caúla (2012) explica que: 

O legislador veda a educação ambiental como disciplina específica no currículo de 
ensino, facultando-a nos cursos de pós –graduação, conforme dispõe o art. 10, 
parágrafo 1º , da lei. Essa justificativa encontra amparo nas principais conferências 
internacionais, como a de Tbilisi, que determina a transversalidade da EA, buscando 
vínculos e liames com todas as disciplinas. Ocorre que a referida medida pode 
funcionar nos países do Primeiro Mundo, como não possuem uma "lacuna" na 
educação; no caso do Brasil, como não há uma fiscalização eficiente, a implantação 
da disciplina específica de EA, somada à transversalidade, produziria um resultado 
mais eficaz e célere. Na realidade, efetivar a interdisciplinaridade implica mudanças 
nos conteúdos educacionais, não se limitando à integração das diversas disciplinas 
dos programas curriculares. É necessária a criação de novos conteúdos das 
disciplinas com temáticas ambientais. (CAÚLA, 2012, p. 92). 

A complementação da formação dos professores em matéria ambiental dentro de 

sua área de atuação se perfaz como medida importante para que o propósito da Política 

Nacional de Educação Ambiental seja alcançado e as novas gerações entendam a importância 

do respeito à natureza desde a fase da infância. (CAÚLA, 2012). 

A interdisciplinaridade de conteúdos com a matéria ambiental é um diálogo que se 

faz presente nas universidades desde a década de 70 (setenta). Para Bursztyn (2004, p. 94), tal 

fenômeno pode ser chamado de “ambientalização de disciplinas”. Dentro das universidades, a 

educação ambiental deve ser objeto de análises, discussões, pesquisas em diferentes 

abordagens teóricas e metodológicas. No que diz respeito ao histórico da educação ambiental 

no Brasil, Henriques (2016) explica que: 

A Educação Ambiental surge no Brasil muito antes da sua institucionalização no 
governo federal. Temos a existência de um persistente movimento conservacionista 
até o início dos anos 70, quando ocorre a emergência de um ambientalismo que se 
une às lutas pelas liberdades democráticas, manifestada através da ação isolada de 
professores, estudantes e escolas, por meio de pequenas ações de organizações da 
sociedade civil, de prefeituras municipais e governos estaduais, com atividades 
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educacionais voltadas a ações para recuperação, conservação e melhoria do meio 
ambiente. Neste período também surgem os primeiros cursos de especialização em 
Educação Ambiental. O processo de institucionalização da Educação Ambiental no 
governo federal brasileiro teve início em 1973, com a criação da Secretaria Especial 
do Meio Ambiente (Sema), vinculada à Presidência da República. Outro passo na 
institucionalização da Educação Ambiental foi dado em 1981, com a Política 
Nacional de Meio Ambiente (PNMA) 6 que estabeleceu, no âmbito legislativo, a 
necessidade de inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, 
incluindo a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação 
ativa na defesa do meio ambiente. Reforçando essa tendência, a Constituição 
Federal, em 1988, estabeleceu, no inciso VI do artigo 225, a necessidade de 
“promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente”. Em 1991, a Comissão 
Interministerial para a preparação da Rio 92 considerou a Educação Ambiental como 
um dos instrumentos da política ambiental brasileira. Foram, então, criadas duas 
instâncias no Poder Executivo, destinadas a lidar exclusivamente com esse aspecto: 
o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do MEC, que em 1993 se transformou 
na Coordenação-Geral de Educação Ambiental (Coea/MEC), e a Divisão de 
Educação Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), cujas competências institucionais foram definidas no 
sentido de representar um marco para a institucionalização da política de Educação 
Ambiental no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). 
(HENRIQUES, 2016, p. 13). 

Nesse campo, a formação do professor é fundamental (atualização, informação, 

conteúdos e conceitos), uma vez que essa é a figura de referência utilizada pelos alunos no 

momento da compreensão dos temas que envolvem o meio ambiente. No que toca ao 

aprimoramento do professor, Henriques (2016) leciona que: 

O processo de formação continuada em Educação Ambiental envolve diversos 
aspectos por ser uma experiência diferenciada de formação de professores em uma 
temática não disciplinar, mas obrigatória para todos os níveis e modalidades de 
ensino (Lei 9.795/99 e Decreto 4.281/02). Trata-se de uma ação formadora que 
integra projetos simultâneos, envolvendo a formação de docentes e estudantes em 
um tema “transversal” às disciplinas, trazendo uma prática democrática e educativa-
crítica com a atuação articulada da sociedade civil, de Coletivos Jovens e das 
Secretarias de Educação nos Estados. Traz uma série de aportes conceituais oriundos 
de fontes diversas na formação de professores, como a complexidade, saberes 
ambientais científicos, políticos e das populações tradicionais, da educação popular 
freireana, consumo sustentável, metodologia de projetos, entre outros. É um 
processo cumulativo de procedimentos, avaliações e observações diretas que 
possibilitam trazer recomendações e subsídios para futuras políticas de formação de 
professores em Educação Ambiental. (HENRIQUES, 2016, p. 50). 

O professor é um ator de destaque no ambiente escolar, tendo em vista que sua 

função é incentivar os alunos a produzirem conhecimentos, desenvolvendo suas criatividades 

e aprendizagens diversificadamente. A atualização do conhecimento por parte dos professores 

promove o que destaca Teixeira (2014): 

Além da formação ofertada nas instituições de ensino superior, outros espaços 
dentro do campo acadêmico são ocupados por esse conhecimento, tais como eventos 
e publicações científicas, indicando que ele tem conseguido fazer “triunfar 
argumentos, demonstrações e refutações” de acordo com as regras do campo. 
(TEIXEIRA, 2014, p. 134). 
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Ademais, um profissional da área da educação dispõe de meios para incentivar a 

participação dos alunos em projetos de educação ambiental, tornando o processo de 

aprendizagem mais interessante. A interdisciplinaridade também é defendida como forma de 

conhecimento na obra de Carvalho (2003): 

Visando à integração das diferentes dimensões dos fenômenos estudados, superando 
a visão especializada e fragmentada do conhecimento em prol de uma compreensão 
da complexidade e interdependência dos fenômenos naturais da vida. Aplicar uma 
proposta interdisciplinar na prática educativa implica mudanças profundas nos 
modos de ensinar e aprender e na organização das instituições de ensino, seja em 
novas metodologias, reestruturação dos temas e conteúdos curriculares e formação 
de equipes de professores de diferentes áreas do saber. (CARVALHO, 2003, p. 63). 

A possibilidade do aluno se manifestar ensina que a responsabilidade pela 

preservação ambiental deve ser exercida de forma compartilhada e gera uma gestão escolar 

mais participativa e democrática. Nos escritos de Kataoka (2014, p. 400), tem-se o seguinte: 

“A escola, assumindo a sua responsabilidade, tem promovido diversas práticas e projetos 

criativos visando essa mudança tão almejada pela educação ambiental”. 

Além dos conteúdos aprendidos em sala de aula, para consolidar os 

conhecimentos os alunos necessitam da atuação, ou seja, das experiências empíricas de 

interação com o meio. No campo empírico, são situados conteúdos diferenciados que 

despertam habilidades e concedem acesso a procedimentos e valores a serem integrados a 

potencialidades apresentadas pelos alunos.  

Um meio eficaz no que toca à proliferação da educação ambiental é a formação 

profissional dos professores. Na leitura do escritos de Teixeira (2014), tem-se que: 

Nas últimas décadas foi possível acompanhar a expansão da temática ambiental em 
diferentes campos de formação e pesquisa. É crescente o número de cursos de 
graduação e pós-graduação, disciplinas específicas, projetos de extensão e pesquisa 
que se dedicam a problematizar e a buscar soluções para os problemas ambientais 
enfrentados pela sociedade contemporânea. Este cenário estabelece desafios para a 
gestão, a pesquisa e a formação de estudantes no Ensino Superior. Ele exige uma 
sólida argumentação e o desenvolvimento de pesquisas sobre o conhecimento 
ambiental como parte da formação dos futuros profissionais de nível superior, dentre 
eles, o professor da educação básica. (TEIXEIRA, 2014, p. 127). 

Nessa toada intelectiva, deve ser reconhecido que é importante capacitar os 

professores para atender aos padrões de atualização das diretrizes curriculares nacionais da 

educação ambiental, de modo a dar continuidade à institucionalização da disciplina ambiental 

na educação infantil. Nesse passo, Teixeira (2014) aduz que: 

A reflexão e a prática da educação ambiental não são resultados exclusivos das 
políticas públicas. Todavia, eles estabelecem as orientações e impulsionam projetos, 
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programas, formação continuada de professores, material didático e outras 
estratégias, com maior ou menor sistematização e sucesso, para desenvolver a 
educação ambiental nas instituições de ensino, inclusive nos cursos de formação de 
professores nas universidades. Embora a educação ambiental se expanda, ela ainda é 
pouco abrangente e se caracteriza por ações pontuais e incipientes como prática a ser 
potencializada. (TEIXEIRA, 2014, p. 128). 

É preciso criar uma identidade político-pedagógica no ambiente escolar, com 

destaque para o protagonismo do professor responsável pela execução da educação ambiental, 

ou seja, da disseminação dos conhecimentos dentro e fora das salas de aula. Dessa maneira, 

paulatinamente, os alunos irão modificar para o bem sua relação com o meio ambiente.  

Para Teixeira (2014, p. 129): “O professor é o responsável pela execução da 

educação ambiental e o faz a partir de seus conhecimentos, representações e 

internacionalidades no que se refere à educação ambiental e à problemática ambiental”.  

Assim, para que ocorram avanços relacionados à educação básica, torna-se 

imprescindível a atualização contínua dos professores. Segundo Teixeira (2014, p. 129): 

“Certo distanciamento dos professores da educação ambiental tem como justificativa desde 

condições de trabalho, que dificultam inovações e mais esforços, até a constatação de que não 

estão preparados para trabalhar com a educação ambiental”. 

As academias proporcionam o aprofundamento dos estudos sobre educação 

ambiental, visto que a produção literária é de suma importância para a construção de um 

campo educativo ambiental. Na forma afirmada por Leff (2013, p. 42): “no campo da 

educação existem alguns problemas burocráticos, sindicais, éticos, vocação do educador, mas 

também a instituição educativa tem sido funcional a essa realidade”.  

É preciso ensinar a sociedade a conceder prioridade à educação ambiental, operar 

mudanças no conhecimento e fomentar reflexão sobre a criação de uma pedagogia ambiental. 

A educação deve evoluir em consonância com a realidade e a razão deve orientar as ações 

humanas para o respeito aos recursos naturais, porque o esgotamento de tais recursos conduz 

o ser humano a incertezas quanto à própria sobrevivência. A educação é o mecanismo 

adequado para que o homem consiga lidar com as inseguranças que cercam o ambiente em 

que habita. (LEFF, 2013).  

Assim, a racionalidade que pauta a ciência deve conduzir o homem às 

metodologias de ensino e à aprendizagem com o objetivo de instigar a transformação do 

indivíduo para a condição de sujeito ecológico. Nesse contexto, Sauvé (2005, p. 317) destaca 
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que: “o objeto da educação ambiental é de fato, fundamentalmente, nossa relação com o meio 

ambiente”.  

A educação é o meio de adaptação do homem às novas condições que cercam o 

meio ambiente em que se vive. Essa adaptação é pautada pelo conhecimento disseminado 

também pelas produções literárias. Sobre o assunto, Teixeira (2014, p. 130) explica que: “A 

produção cultural, na qual se incluem a ciência e o conhecimento ambiental, se explica pela 

articulação entre o seu conteúdo, na forma da autoexplicação”.  

A política nacional do meio ambiente – PMNA é disposta nos termos da Lei n° 

6.938, de 31 de agosto de 1981. A referida norma traz em seu bojo os objetivos desse tipo de 

política ambiental, bem como sua formulação e aplicação. Veja-se: 

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 
no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional 
e a proteção dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas;   
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 
ambiente. 

A presença da educação ambiental na licenciatura significa a extensão do processo 

educativo direcionado ao respeito e à preservação dos recursos naturais. Para obter êxito, a 

educação ambiental exige que o professor considere vários aspectos que analisam desde a 

condição econômica até o nível cultural e acessos das crianças. Não adianta levar 

componentes da cidade para promover o estudo ambiental em uma comunidade indígena ou 

quilombola, porque é preciso considerar o meio em que elas estão inseridas. (TEIXEIRA, 

2014). 

As crianças que pertencem a classes mais abastadas, devido ao acesso facilitado 

aos livros e ao aprimoramento cognitivo, têm maior conhecimento sobre a preservação da 

natureza. Não se pode cobrar de um aluno pertencente à classe social economicamente mais 

fragilizada, que, por vezes, frequenta a escola até para se alimentar, que tenha o mesmo nível 
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de conhecimento de crianças de classes médias e altas, pois, muitas vezes, não existem as 

mesmas oportunidades de aprendizado. Assim, o trabalho do professor de ensinar cidadania 

em sala de aula se torna um desafio complexo, o qual exige muita sensibilidade.  

A educação é uma das mais relevantes responsabilidades sociais, tendo em vista 

que agregar conhecimentos se finca como um marco e impulsiona a marcha do progresso da 

humanidade. 

2.3 As finalidades da educação ambiental para as presentes e futuras gerações – 

diretrizes e bases da educação nacional 

A evolução intelectual de uma nação é proporcional ao nível educacional de seus 

cidadãos. Nesse contexto, a educação se impõe como direito de todos e dever do Estado. 

Observe-se a norma exarada na Constituição Federal Brasileira: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Essa regra tem o objetivo de fazer com que crianças e adolescentes em idade 

escolar frequentem o ambiente escolar e aprendam os conteúdos necessários à evolução 

intelectual para melhor servirem aos seus interesses individuais e à coletividade em que 

vivem. O compromisso de inclusão de crianças e jovens em idade escolar na escola é 

titularizado pela família e pelo Estado. Para Beyer (2010, p. 63): “A participação de pais, 

gestores e professores é o melhor caminho para uma inclusão social mais efetiva das crianças 

e dos adolescentes na escola”. 

Nas lições de Lenza (2012, p. 1076), pode ser lido que: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

O acesso à educação incentiva o aprimoramento pessoal, amplia a capacidade 

racional do cidadão, que passa a interpretar melhor a realidade que o cerca, possibilitando sua 

ascensão pessoal, profissional e transforma a sociedade de forma positiva. A aprendizagem 

exitosa das disciplinas que compõem os currículos escolares concede aos alunos a aptidão e a 

consciência necessária para a defesa do meio ambiente e dos recursos naturais.  
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É importante que o aluno tenha acesso a conteúdos ecológicos reutilizáveis em 

sua vida prática. Por isso, a Política Nacional de Educação Ambiental determina que suas 

diretrizes integrem o conteúdo estudado nas demais disciplinas como: biologia, ciências, 

geografia, filosofia, sociologia etc. O acesso à educação ambiental é diretamente vinculado à 

ideia de sociabilidade, de sustentabilidade e de interação por meio da comunicação. A escola 

desempenha funções primordiais para uma boa formação de caráter, na forma ensinada por 

Sacristán e Góes (2008): 

A escola deve prover os indivíduos "não só, nem principalmente, de conhecimentos, 
idéias, habilidades e capacidades formais, mas também, de disposições, atitudes, 
interesses e pautas de comportamento". Assim, tem como objetivo básico a 
socialização dos alunos para: "prepará-los para sua incorporação no mundo do 
trabalho"; - indivíduos produtivos; "que se incorporem à vida adulta e pública..." - 
cidadãos. (SACRISTÁN e GÓES, 2008, p. 14 – 15). 

A escola amplia os conhecimentos dos alunos explicando os fundamentos e as 

consequências das transformações sociais. A educação é dinâmica e deve desenvolver valores 

positivos e modelos de vida e trabalho na mente humana, assim os ambientes escolares são 

ambientes ideais para seja trabalhados conteúdos ambientais. Não se pode negar a importância 

da disseminação da educação ambiental nas escolas, uma vez que as gerações infantis do 

presente influenciam suas famílias e a comunidade que habitam, e serão responsáveis pelas 

decisões para a preservação ambiental no futuro. 

A fase da vida humana da infância e da adolescência dedicados aos estudos 

escolares agrega experiências e conhecimentos aos estudantes, auxiliando seus crescimentos 

com valoração de padrões familiares, comunitários e sociais bem aceitos. (ENGUITA, 1989).  

No Brasil, desde o ano de 1996, a Lei nº 9.394 inaugurou a regulamentação das 

diretrizes e bases da educação nacional, momento do início de sua vigência. Desde então, a 

educação nacional deve ser materializada sob a inspiração de seu artigo 1º: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, 
por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

Além de dever estatal, a educação também se impõe como obrigação da família e 

deve ser pautada pelos princípios da liberdade e da solidariedade humana. A educação 

nacional é pautada pelo pluralismo de ideias, boas concepções pedagógicas, respeito à 

tolerância, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais e da gestão 
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democrática, diversidade étnica e integração entre a escola, o trabalho e as boas práticas 

sociais. 

2.4 A organização da educação – ensino infantil, fundamental e médio  

A educação nacional é divida em básica (educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio) e em técnica e/ou superior, tendo por finalidade a formação de cidadãos 

conscientes de seus papéis no que toca à preservação do meio ambiente. A educação tem uma 

função compensatória, uma vez que executa a missão de fazer o ser humano evoluir 

socialmente, como preleciona Sacristán e Góes (2008): 

A função compensatória da escola em relação às diferenças sociais de origem dilui-
se no terreno das declarações de principio, a orientação homogeneizadora da escola 
não suprime senão que confirma – e, além disso, legitima – as diferenças sociais, 
transformando-as em outras de caráter individual. Diferente grau de domínio da 
linguagem, diferenças nas características culturais, nas expectativas sociais e nas 
atitudes e apoios familiares entre os grupos e classes sociais, transformam-se na 
escola uniforme, em barreiras e obstáculos intransponíveis para aqueles grupos 
distanciados socialmente das exigências cognitivas, instrumentais e de atitudes que 
caracterizam a cultura e a vida acadêmica da escola. As diferenças de origem 
consagram-se como diferenças de saída, a origem social transforma-se em 
responsabilidade individual. (SACRISTÁN E GÓES, 2008, p. 21). 

A educação ambiental supera os conhecimentos obtidos no ambiente escolar, pois 

também é composta por bons valores sociais e influenciada pela família, pela comunidade e 

pela maturidade de cada ser humano. O estudo potencializa a capacidade de compreensão do 

aluno, incentivando a descoberta de novos conhecimentos, afinidades e qualidade, de forma a 

se tornar útil à preservação do meio ambiente em que vive. Nesses termos, Laffin (2011) 

destaca esses benefícios educacionais: 

A necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidades e competências para 
enfrentar essas transformações que alteram a concepção tradicional de educação de 
jovens e adultos, não mais restrita a um período particular da vida ou a uma 
finalidade circunscrita. Desenvolve-se o conceito de educação ao longo de toda a 
vida, que há de se iniciar com a alfabetização. Mas não basta ensinar a ler e a 
escrever. Para inserir a população no exercício pleno da cidadania, melhorar sua 
qualidade de vida e de fruição do tempo livre e ampliar suas oportunidades no 
mercado de trabalho, a educação de jovens e adultos deve compreender no mínimo, 
a oferta de uma formação equivalente as oito (agora nove) series iniciais do ensino 
fundamental. (LAFFIN, 2011, p. 47). 

A ausência da educação provoca a exclusão social no sentido de que o indivíduo 

não terá condições de acompanhar o respeito às necessidades coletivas, como se perfaz a 

preservação ambiental. Segundo Kuenzer (apud, Laffin, 2011), o ser humano é: 
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Um ser de ação, enquanto produtor implica reconhecê-lo como ser social, uma vez 
que o processo de transformação da realidade objetiva, no transcurso do qual ele 
produz-se a si mesmo, se faz através do conjunto de relações que o homem 
estabelece consigo mesmo, com os outros homens e com a natureza. Estas relações 
são produto humano, e ocorrem no tempo, em circunstâncias estruturais dadas em 
cada sociedade, que por sua vez são também conformadoras. Assim, o homem deve 
ser entendido, enquanto ser social, histórico, produzido e produtor das 
circunstancias. (LAFFIN, 2011, p. 69 – 70). 

As matérias relacionadas à preservação do meio ambiente devem ser lecionadas 

em todas as fases da educação escolar composta pela educação infantil, ensino fundamental e 

médio e superior. Cumpre informar que: “A educação básica tem por finalidades desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. (Artigo 22 da Lei nº 

9.394/96). 

As escolas devem elaborar e executar políticas ambientais, propostas pedagógicas 

e planos organizacionais dentro do que determinam as diretrizes e bases da educação 

nacional. Na lição de Morin (2010), pode ser lido que a atividade cognitiva deve ser 

estimulada a partir do ensino que desenvolve as capacidades humanas. Leia-se:  

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver 
problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência 
geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais 
expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, que com freqüência a 
instrução extingue e que, ao contrário se trata de estimular ou, caso esteja 
adormecida, de despertar. (MORIN, 2010, p. 39). 

Após o estudo teórico sobre a educação ambiental, os tópicos que seguem 

descrevem os resultados da pesquisa de campo desenvolvida nas escolas municipais da rede 

pública da cidade de Fortaleza, Ceará. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

A análise da educação ambiental nas escolas públicas da rede municipal da cidade 

de Fortaleza, Ceará, foi realizada por meio de pesquisa de campo. A coleta de dados foi feita 

com base em entrevistas e na estatística resultante de questionários distribuídos aos gestores e 

professores que participaram. A pesquisa de campo possibilitou o conhecimento das técnicas 

de ensino sobre a preservação do meio ambiente e a verificação da contribuição pedagógica 

para a formação da consciência ambiental dos alunos. Nesse contexto, a importância do 

estudo científico é referenciada na lição de Freitas (2013): 

A Ciência, no geral, ganha de forma significativa, porque, certamente, muitos 
cientistas se esforçaram para tornar as descobertas acessíveis ao público. Desde 
então, os meios para alcançar os resultados de uma investigação científica são 
diversos, amplos e, na maioria das vezes, originam-se no construto de cada ciência 
particular. [...]. Metodologia Científica, devido ao seu caráter sistêmico e 
interrelacionado entre suas variáveis de estudo, deve estimular os estudantes, a fim 
de que busquem motivações para encontrar respostas às suas indagações, 
respaldadas e sistematizadas em procedimentos metodológicos pertinentes. 
(FREITAS, 2013, p. 43). 

Na obra de Lakatos (2010), é observada a definição de metodologia científica: 

A metodologia científica, mais do que uma disciplina, significa introduzir o discente 
no mundo dos procedimentos sistemáticos e racionais, base da formação tanto do 
estudioso quanto do profissional, pois ambos atuam, além da prática, no mundo das 
ideias. Podemos afirmar até: a prática nasce da concepção sobre o que deve ser 
realizado e qualquer tomada de decisão fundamenta-se naquilo que se afigura como 
o mais lógico, racional, eficiente e eficaz. (LAKATOS, 2010, p. 01). 

Na área educacional, a pesquisa científica incentiva reflexões sobre temáticas 

importantes destacadas em textos científicos. A pesquisa científica e seu significado são bem 

explicados na obra de Freitas (2013): 

A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de 
abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua 
finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método 
científico. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma 
situação para a qual o repertório de conhecimento disponível não gera resposta 
adequada. Para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que podem ser 
confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa se baseia em uma 
teoria que serve como ponto de partida para a investigação. No entanto, lembre-se de 
que essa é uma avenida de mão dupla: a pesquisa pode, algumas vezes, gerar 
insumos para o surgimento de novas teorias, que, para serem válidas, devem se 
apoiar em fatos observados e provados. Além disso, até mesmo a investigação 
surgida da necessidade de resolver problemas práticos pode levar à descoberta de 
princípios básicos. Os critérios para a classificação dos tipos de pesquisa variam de 
acordo com o enfoque dado, os interesses, os campos, as metodologias, as situações 
e os objetos de estudo. O que é pesquisa? Essa pergunta pode ser respondida de 
muitas formas. Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para 
indagações propostas. Podemos dizer que, basicamente, pesquisar é buscar 
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conhecimento. Nós pesquisamos a todo momento, em nosso cotidiano, mas, 
certamente, não o fazemos sempre de modo científico. (FREITAS, 2013, p. 43) 

A leitura e a escrita de textos dessa natureza aprimoram os conhecimentos sobre a 

educação e seus avanços no cenário atual. Sobre o assunto, Souza de Mello (2013) explica 

que: 

Atualmente a investigação científica tornou-se uma das atividades mais requisitadas 
nas instituições de ensino superior. A exposição dos resultados do processo de 
criação científica em trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação conjuga 
múltiplas dimensões, dentre as quais destacamos duas: a dimensão teórica 
relacionada ao conhecimento (conteúdo) e a dimensão formal, relativa à 
apresentação do texto e ao tratamento dispensado às fontes de dados. Ambas são 
fundamentais, embora, no mais das vezes, seja dada ênfase indevida numa ou noutra 
dimensão. (SOUZA DE MELLO, 2013, p. 9). 

Hodiernamente, o modo mais eficaz de promover conhecimento dá-se através de 

técnicas minuciosamente elaboradas para tal finalidade. A ciência é o caminho trilhado para o 

conhecimento do universo. Considerando as aspirações de Ander Egg (1978), a ciência pode 

ser compreendida como um “conjunto de conhecimentos racionais certos ou prováveis, 

obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis que fazem referências a objetos de uma 

mesma natureza”. (ANDER EGG, 1978, p. 15). Para Maciel (2017): 

A pesquisa científica não é feita somente com os critérios e o rigor metodológicos, 
mas também com a criatividade, a paciência, a disciplina. Nossa percepção do 
mundo pode ser revelada de modo simples e útil, assim como nossa forma de 
entender a vida e de nos relacionar com ela, com os seres da natureza e com os 
produtos da cultura humana. (MACIEL, ONLINE, 2017). 

O método científico é utilizado na área acadêmica de forma preferencial, uma vez 

que se diferencia das outras formas de conhecimento por utilizar a razão como parâmetro para 

fundamentar e comprovar as novas descobertas. Essa modalidade de conhecimento oportuniza 

a repetição da experiência, de modo a comprovar a veracidade da descoberta por pessoas 

diferentes, em lugares e momentos distintos daqueles que originaram o conhecimento. O 

conhecimento científico determina o seguimento de regras rígidas, uma vez que considera que 

essa metodologia concede maior segurança e efetivação da descoberta apresentada à 

comunidade acadêmica e também à sociedade em geral. Em relação ao tema, Belchior (2011) 

explica que: 

Em geral, o método está associado à metodologia, que é o estudo dos métodos 
utilizados no processo de conhecimento. O método é exatamente o caminho a ser 
percorrido. O conhecimento científico tem uma característica particular: os 
raciocínios e as técnicas que ele utiliza podem ser claramente identificados. Logo, 
quando se sabe o caminho a ser seguido, pode-se chegar com mais exatidão ao 
resultado final. Dessa forma, o método científico é o roteiro seguro que o 
pesquisador utilizará em suas investigações. Sem a utilização do(s) método(s) 
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adequado(s), não há possibilidade de se construir um conhecimento científico, ou 
seja, de se fazer Ciência. (BELCHIOR, 2011, p. 122). 

O conhecimento científico tem o objetivo de explicar a motivação e os meios que 

percorrem a formação dos fenômenos, tentando demonstrar, dentro de uma visão globalizada, 

a relação entre os fatos que concorrem para alterar a realidade. A pesquisa pode ser entendida 

como uma atividade científica dedicada à descoberta da realidade pretendida. A realidade não 

é descoberta por meio de análise superficial, nem mesmo os esquemas explicativos 

conseguem esgotá-la. Por isso, a pesquisa é considerada como um processo interminável de 

aproximações sucessivas da realidade, porém não esgotáveis. (BELCHIOR, 2011). 

De modo a atingir a realidade dos métodos utilizados em sala de aula, os 

professores entrevistados responderam a um questionário formulado para identificar a 

promoção da educação ambiental. 

As ciências naturais são dotadas de uniformidade, repetibilidade e previsibilidade. 

As ciências humanas são aleatórias, imprevisíveis e passíveis de inovação. Quanto à natureza, 

a pesquisa foi qualitativa, demonstrando a qualidade das ideias a serem exploradas; teórica, 

buscando fontes bibliográficas já existentes; prática, ou seja, passível de comprovação; 

descritiva, quando descreve os fenômenos sem apontar soluções; e prescritiva, que aponta 

soluções convenientes. (DEMO, 1994).  

A escolha da pesquisa quanto à sua natureza não excluiu a possibilidade de se 

utilizar outra de forma secundária, pois o importante foi atender ao fim pretendido, isto é, a 

descoberta de um novo conhecimento a ser acoplado aos pré-existentes. O processo de 

conhecimento é vinculado à evolução da humanidade. (DEMO, 1994).  

Diante da magnitude da pesquisa científica, é preciso evidenciar a figura do 

sujeito cognoscente que irá compreender e analisar a realidade da educação ambiental, sua 

relevância e finalidades no seio social. Desta feita, a formação do conhecimento envolve 3 

(três) elementos, a saber: o sujeito cognoscente, a atividade e o objeto que se pretende estudar. 

(DEMO, 1994). 

O primeiro elemento, qual seja, o sujeito cognoscente, é o indivíduo estudioso, 

curioso e racional que irá observar e interagir com o fenômeno estudado para gerar o 

conhecimento. A atividade consiste na interação entre o observador e o fenômeno observado, 

podendo ser considerado como testes de hipóteses formuladas acerca do fenômeno que se 

pretende conhecer no presente, caso sejam utilizados questionários e entrevistas. Na 

concepção de André (2000), as entrevistas têm a seguinte finalidade: 
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As entrevistas têm a finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os problemas 
observados. Os documentos são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, 
explicitar suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas 
através de outras fontes. (2000, p. 24). 

O objeto cognoscível é o fenômeno a ser analisado e compreendido pelo 

estudioso, no caso específico: a educação ambienta l nas escolas municipais na cidade de 

Fortaleza, Ceará. Sobre o assunto, Belchior (2011) compartilha conhecimentos ensinando que: 

1.1 O sujeito cognoscente 
É aquele ser que busca conhecer ou conhece dotado de razão. A racionalidade é 
característica fundamental do “eu” cognoscente, daquele que observa, interage com 
o objeto, por meio de uma atividade. 
QUEM PODE SER SUJEITO COGNOSCENTE? 
- De acordo com a filosofia clássica, é o ser humano pelo fato de ser o único dotado 
de racionalidade, ou seja, por agir com razão, com consciência, por um ato volitivo. 
1.2 A atividade no conhecimento  
A atividade é tudo o que o cognoscente desenvolve para interagir com o objeto. É o 
olhar, o pensar, o correr, o falar, etc., enfim, é a ação do sujeito para conhecer o 
objeto. 
1.3 O objeto cognoscível 
Não há como imaginar o “eu” sem objeto ou um objeto sem o “eu”. Dessa forma, 
para haver um ato de conhecimento, o “eu” que conhece há de se defrontar com o 
objeto cognoscível, ou seja, aquele que será conhecido. (BELCHIOR, 2011, p. 122). 

Destarte, o resultado desse trabalho é fruto da produção do conhecimento de 

natureza científica, a partir da coleta de dados e informações resultantes de observações do 

pesquisador sobre o objeto cognoscível. (BELCHIOR, 2011). 

3.1 A escolha do método 

A pesquisa adotou o método qualitativo e prático, porque a educação ambiental 

foi estudada no plano fático dentro dos ambientes das escolas municipais da rede pública da 

cidade de Fortaleza, Ceará. Os gestores e professores que participaram da pesquisa 

preencheram uma autorização, cedida pelo Comitê de ética, e um questionário sobre como o 

conteúdo relacionado à educação ambiental praticada em suas respectivas escolas. 

A abordagem qualitativa objetivou aproximar o pesquisador do fenômeno 

estudado, estabelecendo uma maior compreensão da abordagem da educação ambiental nos 

ambientes escolares pesquisados. Os dados foram descritos em um plano elucidativo, 

realizando uma descrição da teoria alinhada com a experiência de magistério e percepção 

pessoal da pesquisadora. A escolha dessa metodologia para a execução da pesquisa demonstra 

a importância qualitativa e quantitativa do estudo. Nas lições de Santos e Candeloro (2006), 

tem-se o destaque a essas duas naturezas da pesquisa metodológica: 
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A pesquisa de natureza qualitativa é aquela que permite que o acadêmico levante 
dados subjetivos, bem como outros níveis de consciência da população estudada, a 
partir de depoimentos dos entrevistados, ou seja, informações pertinentes ao 
universo a ser investigado, que leve em conta a ideia de processo, de visão 
sistêmica, de significações e de contexto cultural. [...] A pesquisa qualitativa é a que 
tem o objetivo de mensurar algumas variáveis, transformando os dados alcançados 
em ilustrações como tabelas, quadros, gráficos ou figuras. [...] Em geral, o 
instrumento de levantamento de dados mais adequado a este tipo de pesquisa é o 
questionário, em que questões fechadas correspondem a respostas codificadas. 
(SANTOS e CANDELORO, 2006, p. 71 – 72). 

Nesse contexto, a natureza escolhida para a pesquisa levantou informações 

teóricas para fundamentar a discussão dos resultados. A pesquisa exploratória foi realizada em 

bibliografia ampla, por meio da leitura de obras e artigos científicos pertencentes à área da 

educação ambiental. A análise dos dados que formam esse trabalho foi qualitativa com 

fundamentação em informações fidedignas, colhidas diretamente no ambiente de pesquisa. A 

coleta de dados foi feita com objetividade e, posteriormente, unida aos conteúdos obtidos por 

meio de leitura da literatura existente sobre educação ambiental. (SANTOS e CANDELORO, 

2006). 

A abordagem qualitativa teve por escopo apresentar uma visão holística1 dos 

fenômenos estudados para facilitar a compreensão da realidade. Assim, na forma ensinada por 

André (2000, p. 19): “O acontecer natural, leva em conta todos os componentes de uma 

determinada situação, interações e influências”. Esse método propiciou o conhecimento 

ampliado da realidade ratificado pela coleta de dados fornecidos pela participação dos 

gestores e dos professores. 

Desse modo, a pesquisa qualitativa foi uma estratégia investigativa exitosa que 

auxiliou o conhecimento da realidade das escolas e da forma como a educação ambiental é 

repassada aos alunos. A inclusão da educação ambiental nas escolas não se limita à 

implementação no currículo ou desenvolvimento de projetos isolados. É preciso que essa 

preocupação ultrapasse a interatividade do tema com todas as matérias estudadas e seja 

inserida na criação de uma matéria específica sobre a importância de preservar o meio 

ambiente para o acesso a uma melhor qualidade de vida a partir de conhecimentos voltados 

para a promoção da sustentabilidade. (SANTOS e CANDELORO, 2006). 

A pesquisa também foi teórica, uma vez que adotou o caráter científico e foi 

desenvolvida pautada pela leitura de fontes como livros, periódicos, artigos disponibilizados 

em meio eletrônico, entre outros insumos sobre educação ambiental. Os tipos de pesquisas 

                                                 
1 Conhecimento composto por unidades em totalidade. 
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apontados foram utilizados de forma mesclada, pois um tipo de pesquisa não exclui os outros 

e todos os mencionados foram importantes para a composição desse estudo. (LAKATOS, 

2010). 

3.2 Etapas da pesquisa 

A pesquisa foi feita em 3 (três) etapas: trabalhos de gabinete, atividades de campo 

e integração dos dados. A atividade de gabinete realizou a pesquisa bibliográfica fazendo um 

levantamento sistemático dos dados colhidos em trabalhos científicos disponíveis a respeito 

do tema e sobre a área de estudo.  

Após a seleção de todo material acumulado na primeira etapa, foi realizada a 

leitura crítica e interpretativa dos dados, posteriormente organizados e direcionados para a 

definição da fundamentação teórica e para compor as questões discutidas nos questionários 

preenchidos durante a pesquisa de campo. 

O material utilizado para o desenvolvimento da pesquisa consistiu basicamente 

em textos, dissertações, teses, publicações, projetos, fotografias, consultas a órgãos públicos, 

trabalhos, anotações e reflexões das disciplinas relacionadas à matéria de educação ambiental. 

A atividade de campo consistiu na segunda etapa realizada com a visita às escolas para a 

coleta de dados. 

 Os dados foram coletados através da aplicação de questionários com gestores e 

professores das escolas selecionadas. Os dados obtidos nessas etapas foram integrados para 

obter as informações seguras sobre a realidade da educação ambiental nas escolas municipais 

da cidade de Fortaleza, Ceará. A sistematização de todos os dados descobertos é a 

fundamentação dos resultados da pesquisa demonstraram como a educação ambiental é 

abordada nos ambientes pesquisados. A pesquisa de campo proporcionou a interação entre a 

pesquisa cognitiva e a realidade, além de fazer a pesquisadora se sentir parte do universo 

estudado. Ademais, a interação entre esses universos é importante e reafirmada nas lições de 

Arruda e Fortkamp (2000): 

[...] Quem uma vez na vida se sentiu parte do universo teve a mais profunda e 
comovedora das vivências. É a percepção do sagrado da vida. É assombrar-se e se 
encantar diante do seu mistério e da sua beleza. Sentir-se parte integrante da vida 
modifica para sempre nossa vinculação com ela. (ARRUDA E FORTKAMP, 2000, 
p. 21). 
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A vivência junto ao objeto de estudo facilita a compreensão do fenômeno 

estudado, além de conectar os elementos da pesquisa. É a interação do homem com o meio, 

ou seja, da pesquisadora com o objeto de estudo, na forma explicada por Freire (1995): 

[...] Das relações homem-natureza, se constitui o mundo propriamente humano, 
exclusivo do homem, o mundo da cultura e da história. Este mundo, em recriação 
permanente, por sua vez, condiciona seu próprio criador, que é o homem, em suas 
formas de enfrentá-lo e de enfrentar a natureza. Não é possível, portanto, entender as 
relações dos homens com a natureza, sem estudar os condicionamentos histórico-
culturais a que estão submetidas suas formas de atuar. (FREIRE, 1995, p. 63). 

A pesquisa de campo foi de ação participativa e dividida em 3 (três) módulos: 

investigação da realidade, realização de ações e análise dos resultados. A investigação da 

realidade ocorreu de forma presencial, a partir da visita a cada unidade de ensino. As ações 

foram voltadas para as entrevistas e para a resolução de questionários sobre educação 

ambiental. Os resultados das avaliações das ações da comunidade escolar revelam como é 

feita a abordagem da educação ambiental, respeitadas as peculiaridades de cada unidade de 

ensino.  

3.2.1 Investigação da realidade 

As investigações sobre as práticas ambientais desenvolvidas nas escolas públicas 

municipais de Fortaleza, Ceará, tornou possível o conhecimento sobre as ações ambientais 

realizadas dentro e fora das salas de aula. O processo investigatório inicial listou o número de 

13 (treze) escolas, devidamente identificadas em conformidade com as informações 

constantes no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

É válido salientar que a pesquisadora compareceu em todas as escolas 

pessoalmente, uma vez que a expectativa inicial era conseguir, a partir de uma abordagem 

respeitosa e tranquila, a participação voluntária dos gestores e dos professores; entretanto, 

houve uma considerável resistência por parte de alguns profissionais da educação em 

participar da construção desse estudo.  

Em conversa informal, no momento em que a pesquisadora se identificava como 

mestranda da área educacional da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi notado que o 

motivo para a resistência na participação da pesquisa decorria da ausência de qualificação do 

corpo docente, bem como da adoção de práticas ambientais naquele ambiente escolar. Pode 

ser dito, ainda, que restou notório o constrangimento de alguns professores em negar a 
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participação na pesquisa em razão da inexistência de formação específica na área ou pela 

demonstração de desinteresse sobre a matéria ambiental.  

Foi observado que, quanto mais periférica a área de localização da escola 

municipal, maior a ausência de qualificação dos profissionais em relação à matéria ambiental, 

e a não realização de projetos com a participação dos alunos, de modo a incentivá-los ao 

conhecimento e ao fomento da relevância do respeito ao meio ambiente. 

As escolas públicas municipais visitadas, em sua maioria, são localizadas em 

áreas consideradas de risco social devido aos índices exacerbados de criminalidade. Desta 

feita, frente à negativa ostensiva de alguns diretores e professores em responder os 

questionários, apresentar o ambiente escolar e permitir que os espaços fossem fotografados, 

restou inviabilizada a participação de todas as escolas pretendidas. Nas escolas participantes, 

durante a realização da pesquisa de campo, foram distribuídos questionários para investigar 

como os profissionais se qualificam e repassam seus conhecimentos sobre educação ambiental 

aos alunos.  

Os questionamentos propostos diagnosticaram informações como: participação do 

docente em cursos, seminários ou palestras sobre educação ambiental; promoção de 

atividades relacionadas à matéria na escola (horta, sustentabilidade, descarte de resíduos 

sólidos etc); atualização de conhecimentos sobre as questões ambientais; resultados 

conseguidos em relação à aprendizagem dos alunos e como deveriam ser feitas as 

capacitações em educação ambiental; entre outros. 

A gravação das entrevistas proporcionou a cada participante a oportunidade de 

apresentar suas percepções e aspirações de forma espontânea, sem a preocupação com o 

apego a um discurso formal ou complexo. A resolução do questionário escrito concedeu 

maior tempo ao participante para pensar e responder de forma detalhada, situação bem 

diferente da entrevista, que não concede esse tempo de reflexão. O discurso falado traz 

consigo a dinâmica de ideias ‘puras’, sem a ocorrência da censura comum na escrita.  

As entrevistas foram informais, porém os entrevistados autorizaram a gravação e 

até preferiram falar a ter que ler e responder perguntas prontas. Nas entrevistas, os 

coordenadores se sentiram mais à vontade para explicar as formas adotadas para as práticas de 

educação ambiental nas escolas, apresentaram pinturas, jarros, plantios, hidroponia, fotos de 

visitas a parques botânicos e artesanatos feitos de produtos recicláveis. 
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As práticas de educação ambiental narradas em sede de entrevistas foram 

explicadas de forma livre, ou seja, sem roteiro prévio, mas com a atenção da entrevistadora 

para conduzir o entrevistado nos termos do tema proposto. As fotografias das escolas 

retrataram exclusivamente os ambientes em que se realizam a educação ambiental.  

De forma a evitar problemas relacionados ao direito de imagem, não foram 

expostas as figuras dos alunos e nem dos empregados. Isso se deve ao fato da pesquisa ter 

compromisso somente com as práticas ambientais, situação que dispensa a presença de 

fotografias de pessoas, independente de sua qualificação. 

3.2.2 Realização de ações – coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada a partir da visita para constatar a realidade da 

educação ambiental nas escolas públicas da rede municipal da cidade de Fortaleza, Ceará. Ao 

chegar nos espaços escolares a pesquisadora apresentou os objetivos da pesquisa, a 

autorização cedida pelo Comitê de ética e os questionários que foram devidamente 

respondidos pelos gestores e professores que se dispuseram a participar da pesquisa. 

A realização da pesquisa qualitativa exigiu da pesquisadora a adoção de uma 

conduta imparcial, pois, nesse momento, seu papel foi restrito à coleta de dados sem 

influenciar a pessoa que respondeu ao questionário. A contribuição da pesquisadora foi 

realizada no momento da elaboração da análise dos dados coletados. 

A experiência no magistério auxiliou diretamente a explicação sobre as pretensões 

da pesquisa realizada e, nas escolas que aceitaram participar, houve a imediata resolução do 

questionário, bem como a disponibilidade para a realização de entrevista. Nesses ambientes 

educacionais públicos são comuns que a educação ambiental integre projetos políticos 

pedagógicos escolares. Contudo, esse obstáculo não atrapalhou a moldagem dos resultados, 

uma vez que o foco principal era realmente as respostas exaradas no questionário ofertado. 

Esse tipo de pesquisa paralela tem o objetivo de identificar como é feita a prática 

de educação ambiental nas escolas escolhidas para a participação. A escolha foi aleatória, mas 

foi feita considerando a diversidade de bairros para demonstrar as realidades econômicas 

diferentes e seus efeitos em relação a valorização das boas práticas ambientais. 
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3.2.3 A análise dos resultados 

A análise dos resultados da pesquisa tem por base o estudo estatístico obtido a 

partir da aplicação de questionários respondidos por gestores e professores das escolas 

municipais da rede pública da cidade de Fortaleza, Ceará, visitadas pela pesquisadora. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os alunos do presente têm acesso à educação ambiental formal e num futuro 

próximo poderão disseminar seus conhecimentos com vistas a sensibilizar a coletividade para 

valorizar as questões ambientais, exercendo a educação não formal. Outras formas de efetivar 

a educação ambiental não formal é a conscientização da população por meio de campanhas 

educativas sobre temáticas ambientais. 

Diante do exposto, é notória a importância da educação ambiental para a formação 

de um cidadão voltado para valorizar as questões ecológicas. Por isso, a formação escolar que 

comporta a aprendizagem prática da defesa do meio ambiente ajuda a manter boas condições 

de vida na terra. 

A educação é o salto da humanidade para evoluir e recriar valores aptos a 

promover melhorias na vida daqueles que habitam a terra. Os ensinamentos aprendidos nas 

escolas influenciam a convivência coletiva, a cultura de cada tempo e as concepções políticas 

e religiosas, de modo a envolver toda a coletividade.  

Nos termos do que leciona o filósofo Edgar Morin: “O verdadeiro problema não é 

fazer uma adição de conhecimento. O verdadeiro problema é uma organização de 

conhecimentos e saber os pontos fundamentais em que se encontra em cada tipo de 

conhecimento ou em cada disciplina”. (MORIN, 2000). 

De modo a efetivar uma cultura de respeito ao meio ambiente, as escolas 

deveriam incluir em suas matrizes disciplinares a matéria de educação ambiental de forma 

autônoma; contudo, interagindo com as demais matérias. Na atualidade, esse conteúdo é 

inserido de forma interdisciplinar; no entanto, a aprendizagem teria maior eficácia se o 

conjunto de valores e de procedimentos adotados pelas escolas repassasse esse conteúdo de 

forma mais direcionada. Assim, será possível revolucionar a forma que o homem vê a 

natureza e incentivar sua preservação. 

Nesse passo, a finalidade maior da educação ambiental é formar um cidadão 

crítico. Por isso, a escola deve contribuir para que as potencialidades humanas atinjam a boa 

formação. Os conteúdos aprendidos serão exercitados primeiramente no seio da 

microssociedade, que é a família. Posteriormente, seus efeitos chegarão à macrossociedade, 

que é justamente a convivência coletiva em sociedade. A seguir tem-se a apresentação do 

conteúdo da pesquisa de campo dotado de informações aferidas a partir da visita da 

pesquisadora as escolas municipais da rede pública de Fortaleza, Ceará. 
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4.1 Das escolas visitadas 

O processo investigatório sobre as práticas cognitivas ambientais desenvolvidas 

nas escolas públicas municipais de Fortaleza, Ceará, envolveu o número de 13 (treze) escolas, 

devidamente identificadas em conformidade com as informações constantes no sítio 

eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Note-se: 

I. Unidade Escolar: Escola Municipal João Paulo II.  
Endereço: AV. C, 1381.  
Bairro: Conjunto Ceara II.  
CEP: 60533-617. 

II. Unidade Escolar: Escola Municipal Edilson Brasil Soarez. 
Endereço: Rua 315, n. 111. 
Bairro: Granja Lisboa. 
CEP: 60530-630. 

III. Unidade Escolar: Escola Municipal Presidente Kennedy. 
Endereço: Av. Lineu machado, n. 811. 
Bairro: Jockey Clube. 
CEP: 60520-101. 

IV. Unidade Escolar: CEI Professor Francisco Mauricio de Mattos Dourado. 
Endereço: Rua B, n. 50, Loteamento Parque Amaralina. 
Bairro: Edson Queiroz. 
CEP: 60813-020. 

V. Unidade Escolar: Escola Municipal José Carlos de Pinho. 
Endereço: Luíza Miranda Coelho, n. 595. 
Bairro: Luciano Cavalcante. 
CEP: 60811-110. 

VI. Unidade Escolar: Escola Municipal Professor Jose Parsifal Barroso. 
Endereço: Rua Major Assis, n. 1076. 
Bairro: Jardim Guanabara. 

CEP: 60346-372. 

VII. Unidade Escolar: Escola Municipal Monsenhor Linhares. 
Endereço: Rua Professor Lino Encarnação, n. 1130. 
Bairro: Amadeu Furtado. 
CEP: 60455-515.  

VIII. Unidade Escolar: Escola Municipal Dom Antonio Batista de Fragoso. 
Endereço: Av. Francisco Sá, n. 7945. 
Bairro: Barra do Ceara. 
CEP: 60330-875.  

IX. Unidade Escolar: Escola Municipal Otavio de Farias. 
Endereço: Rua João Ferreira, s/n. 
Bairro: Barroso. 
CEP: 60862-650. 

X. Unidade Escolar: Escola Municipal Paulo Sergio de Sousa Lira. 
Endereço: Rua Itaboraí, n. 264. 
Bairro: Passaré. 
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CEP: 60861-830 

XI. Unidade Escolar: Escola Municipal Professora Antonieta Cals. 
Endereço: Rua Monsenhor Salazar, n. 1480. 
Bairro: São João do Tauape. 
CEP: 60130-731. 

XII. Unidade Escolar: Escola Municipal Francisca Fernandes Magalhães. 
Endereço: Rua Vital Brasil, n. 1020. 
Bairro: Bonsucesso. 
CEP: 60541-705 

XIII. Unidade Escolar: Escola Municipal Secretario Paulo Petrola. 
Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, n. 415. 
Bairro: Monte Castelo. 
CEP: 60326-515. 

Foi ouvido o total de 6 (seis) gestores e 31 (trinta e um) professores. Como já 

afirmado, algumas escolas visitadas não integram os dados colhidos durante a pesquisa de 

campo, em razão da recusa de gestores e professores em participar. Dentre as escolas 

visitadas, tem-se a negativa de 4 (quatro) unidades, quais sejam: Escola Municipal Monsenhor 

Linhares, Escola Municipal Professora Antonieta Cals, Escola Municipal Francisca Fernandes 

Magalhães e Escola Municipal Secretário Paulo Petrola. 

Na Escola Municipal Monsenhor Linhares, a recusa da participação de gestores e 

professores foi justificada pela indisponibilidade de tempo, pois todos estavam em salas de 

aula ou em reunião. Na Escola Municipal Professora Antonieta Cals houve uma resistência 

por parte da gestora, que se recusou a responder o questionário, bem como justificou seu 

posicionamento pela indisponibilidade dos professores ocupados em salas de aula. 

A Escola Municipal Francisca Fernandes Magalhães foi visitada por 2 (duas) 

vezes pela pesquisadora. Em nenhuma das oportunidades foi conseguido o contato com a 

gestora, que, segundo informações do secretário, se encontrava em reunião na Secretaria de 

Educação Municipal de Fortaleza, Ceará. A referida escola funciona em tempo integral, 

dispõe de um grande número de alunos e sua estrutura comporta projetos ambientais. Todavia, 

não foi possível fotografar o local e nem colher informações do questionário com os 

professores por conta da impossibilidade de autorização da gestora. 

Na Escola Municipal Secretário Paulo Petrola, localizada na área periférica da 

cidade, a gestora recusou a participação na pesquisa, bem como não oportunizou o contato 

com os professores da unidade educacional. A gestora explicou que, no local, no momento, 

não existia nenhum projeto de educação ambiental e que essa matéria se restringe estritamente 

ao estudo interdisciplinar realizado em salas de aula. Pela gestora daquela unidade 
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educacional foi dito ainda que, no ano de 2016, houve uma campanha ambiental com a 

distribuição de mudas para que os alunos plantassem em suas casas, uma vez que na escola 

não existe espaço físico para esse tipo de atividade. 

As demais escolas visitadas trabalham a educação ambiental em dimensões 

diferentes. Por isso, 6 (seis) escolas ganharam maior relevância: EMEIF Professor José 

Parsifal Barroso, EMEIF Professor João Paulo II, EMEIF Presidente Kennedy, EMEIF 

Professor Francisco Mauricio de Matos Dourado, Escola Municipal Dom Antônio Batista de 

Fragoso, e EMEIF Professor José Carlos de Pinho. 

Os questionários respondidos pelos professores objetivaram investigar dados 

importantes sobre como é feita a atualização dos conteúdos relacionados a educação 

ambiental e o repasse desse conhecimento em sala de aula, a partir das perguntas que seguem: 

1. Gênero?; 2. Faixa etária?; 3. Qual a sua formação acadêmica?; 4. Tempo de 
magistério? 5. Disciplina lecionada?; 6. Existe a promoção de atividades de 
educação ambiental na escola?; 7. Quais os temas de educação ambiental trabalhado 
com os alunos?; 8. Quais as dificuldades para a realização de projetos ambientais na 
escola?; 9. Quais os meios que você utiliza para o acompanhamento das discussões 
sobre as questões ambientais?; 10. Quais os resultados sobre a educação ambiental 
lecionada em sala de aula?; 11. Qual o local em que deve acontecer a capacitação 
dos professores sobre educação ambiental?. 

Dessa forma, foi notado que as gerações de docentes pertencentes a uma faixa 

etária mais avançada atualizam seus conhecimentos de forma mais tradicional, como 

frequência a cursos, palestras e atenção a novidades noticiadas em jornais de grande 

circulação e por meio televisivo. Os gestores manifestaram suas opiniões sobre educação 

ambiental através de questionário, porém com perguntas diferenciadas daquelas feitas aos 

professores. Observe-se: 

1. Gênero?; 2. Faixa etária?; 3. Qual a sua formação acadêmica?; 4. Qual a sua 
formação acadêmica profissional?; 5. Na sua escola se trabalha s educação 
ambiental? Quais as atividades desenvolvidas?; 6. O governo de sua cidade 
incentiva a promoção da educação ambiental?; 7. Você como gestor já desenvolveu 
algum programa de educação ambiental na sua escola?; 8. Na ua escola tem alguma 
proposta de regimento (política) ambiental?; 9. Qual o maior problema ambiental no 
entorno de sua escola?; 10. Qual o local em que deve acontecer a capacitação dos 
professores sobre educação ambiental?. 

Conforme visto, as perguntas direcionadas aos gestores superam os limites das 

salas de aula, uma vez esses personagens de notória importância têm uma vivência mais 

próxima das famílias dos alunos e das pessoas que a habitam a comunidade em que a escola 

está localizada. (BELCHIOR, 2011).  
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A visitação e as entrevistas realizadas nessas unidades educacionais foram 

extremamente positivas, acrescentaram muitos conteúdos práticos à pesquisa de campo, 

possibilitou um contato direto da pesquisadora com as práticas educacionais voltadas para o 

respeito ao meio ambiente e a participação dos alunos, de suas famílias e da comunidade. 

Desta feita, o conteúdo das entrevistas segue narrado de forma detalhada. 

4.1.1 EMEIF Professor José Parsifal Barroso  

É válido destacar que, em algumas escolas, a educação ambiental é feita de forma 

mais ativa. Na Escola Municipal de Ensino e Instituto Fundamental  (EMEIF) Professor José 

Parsifal Barroso, os alunos criaram murais com temáticas relacionadas às questões 

ambientais. 

Figura 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diretora, explicou que anualmente os alunos são levados para ambientes 

diferentes da área escolar para que possam ter maior contato com a natureza, inclusive, no ano 

corrente, o passeio escolar foi para o Parque Botânico do Ceará, sempre no intuito de 

promover um contato mais direito com a flora.  

A atividade fora do ambiente escolar é interessante, pois demonstra aos alunos 

como se materializam os conhecimentos adquiridos em sala de aula. O contato com a natureza 

desperta nos alunos a curiosidade e a importância do respeito ao meio ambiente. As escolas 

que trabalham a educação ambiental adotam a coleta de lixo seletiva, com a existência de 
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lixeiras coloridas. Dessa forma, o aluno tende a reproduzir esse comportamento em casa, uma 

vez que a facilitação da reciclagem do lixo auxilia a preservação dos recursos naturais. 

4.1.2 EMEIF Professor João Paulo II 

Na EMEIF João Paulo II, a entrevista foi realizada inicialmente com a diretora e, 

posteriormente, com uma professora. A maioria dos professores estavam em salas de aula e, 

por isso, ficaram impossibilitados de participar da entrevista, mas responderam ao 

questionário. Sobre a abordagem da educação ambiental nessa escola, a gestora explicou que: 

Minha formação é especialização em gestão escolar, mas tenho formação acadêmica 
e licenciatura em historia cursada na Universidade Estadual do Ceará – UECE. Nós 
trabalhamos a educação ambiental através de um projeto vinculado ao Governo 
Federal. Por isso, a escola dispõe de recurso para desenvolver ações como a 
reciclagem de lixo. As crianças participam ativamente dessas ações de educação 
ambiental. Todos os alunos são conscientes que são responsáveis pelo cuidado e 
pela limpeza da escola. Não utilizamos materiais que agridem o meio ambiente e 
todos os professores abordam a educação ambiental em conformidade com os 
conteúdos de suas disciplinas. A Prefeitura proporciona que a atualização dos 
professores em matéria ambiental por meio da realização de palestras, nesses 
momentos, são aprendidas técnicas de como interagir com os alunos para ensinar a 
importância de preservação do meio ambiente de forma lúdica. Os profissionais 
especializados em educação ambiental também visitam a escola e trabalham conosco 
e as crianças boas práticas de respeito ao meio ambiente. 

A gestora respondeu ao questionamento sobre como o trabalho educacional 

desenvolvido, o qual auxilia ou ameniza os problemas ambientais, da forma que segue 

descrita: 

O efeito do nosso trabalho é macro, pois o trabalho da conscientização das crianças 
tem o objetivo de torná-las multiplicadoras da educação. Os alunos levam os 
conhecimentos aprendidos dentro e fora de sala de aula para seus familiares e 
vizinhança. Assim, nosso esforço é para preparar da melhor forma possível o aluno 
que se investe de agente multiplicador. 

Foi explicado que, na relevante missão de contribuir para a boa formação de 

educação ambiental, os profissionais da escola desenvolvem trabalhos junto à família e à 

comunidade em que vivem os alunos. Nesse propósito, a gestora explicou que: 

Fizemos visitar as casas dos alunos, ensinamos a todos como realizar a separação da 
coleta de lixo, como utilizar sacos plásticos, distribuímos cópias de panfletos 
confeccionados pelos alunos na escola e as crianças vão ensinando aos adultos as 
lições aprendidas com os professores. Nós esperamos que esse trabalho de 
formiguinha gere um bom efeito junto à comunidade e melhorias em relação ao 
respeito ao meio ambiente. 

Indagada sobre a proposta de regimento de política ambiental, a gestora disse que: 

“Nós não temos essa proposta política”. Sobre o maior problema ambiental ao redor da 
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escola, foi dito que: “Nosso maior problema é o canal bem em frente à escola. Às vezes 

sentimos o mau cheiro, tem ratos e a comunidade joga muito lixo no canal, que tende a 

transbordar em épocas de chuvas. Algumas crianças se arriscam brincando dentro do canal”.  

Sobre como poderia ser potencializada a educação dos alunos e da comunidade, a 

gestora foi enfática em informar a ausência de um ambiente adequado dentro da escola para 

comportar um grande número de pessoas: 

Infelizmente, a nossa escola não tem um ambiente para promover o aperfeiçoamento 
dos professores. Nós não temos um auditório ou uma sala para que possamos 
desenvolver grandes projetos. Por isso, muitas vezes, a capacitação dos alunos e 
suas famílias é feita no domicílio destes. Aqui somente é possível receber palestras 
para a capacitação dos professores. Não é possível convidar as famílias para esses 
eventos, pois não temos espaço físico. 

Em resposta ao questionário, a professora apontada informou ter 7 (sete) anos de 

experiência no magistério, lecionando as disciplinas de história e geografia. A entrevistada 

disse que busca integrar a educação ambiental aos conteúdos abordados em sala de aula e que 

os alunos são receptivos à aprendizagem das diretrizes ambientais. Nessa unidade educacional 

existem lixeiras coloridas para ensinar os alunos sobre a importância da coleta seletiva, ou 

seja, da separação do lixo destinado ao reaproveitamento por meio da reciclagem e da 

compostagem2.  

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 O que é compostagem? Compostagem é um processo de transformação de matéria orgânica, encontrada no 
lixo, em adubo orgânico (composto orgânico). É considerada uma espécie de reciclagem do lixo orgânico, pois o 
adubo gerado pode ser usado na agricultura ou em jardins e plantas. A compostagem é realizada com o uso dos 
próprios microrganismos presentes nos resíduos, em condições ideais de temperatura, aeração e umidade. 
Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/reciclagem/compostagem.htm>. Acesso em: 20 maio. 2017. 
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Figura 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa escola, tem-se o notório empenho dos gestores, professores e pessoas que 

trabalham na cozinha em ensinar aos alunos boas práticas educacionais de respeito ao meio 

ambiente. 

4.1.3 EMEIF Presidente Kennedy  

Na EMEIF Presidente Kennedy, a diretora esclareceu a existência do projeto de 

hidroponia3, técnica prática de cultivo de plantas sem a presença de solo, os nutrientes 

necessários para o desenvolvimento do vegetal podem ser encontrados na água. Essa escola 

conquistou um selo de sustentabilidade concedido aos professores de geografia em razão da 

execução exitosa do projeto da hidroponia. 

                                                 
3 O que é hidroponia? Na hidroponia o cultivo vegetal é realizado sem solo ou outro substrato como fonte de 
nutrientes para a planta. Os elementos minerais essenciais para o crescimento e o desenvolvimento das plantas 
são fornecidos através de uma solução nutritiva que fornece na medida exata e de forma constante todos os 
nutrientes que os vegetais cultivados necessitam. Existem vários sistemas hidropônicos. Eles diferem entre si 
pela forma em que a solução nutritiva entra em contato com as raízes. Basicamente, para um conjunto 
hidropônico é necessário uma estrutura para sustentação da planta, um reservatório para solução nutritiva, um 
meio de contato entre as raízes e a solução nutritiva. A hidroponia deve preferencialmente ser conduzida em um 
ambiente protegido como uma estufa, quando se tem interesse comercial e de produção em grande escala. Mas 
também é possível ter uma pequena horta hidropônica no quintal da sua casa devido a simplicidade da estrutura 
necessária para um pequeno cultivo hidropônico. Disponível em: <http://tudohidroponia.net/o-que-e-
hidroponia/>.. Acesso em: 10 mar. 2017. 
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Figura 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ser indagada sobre a participação ativa dos alunos em ações ecológicas, a 

gestora explicou que: 

A gente faz campanha, trabalha sempre. Os alunos fizeram um jardim na avenida 
tentando conscientizar as pessoas que jogam lixo no canteiro central a evitarem essa 
prática danosa ao meio ambiente. Essa proposta tem contribuído para a redução do 
acumulo do lixo no canteiro central da avenida próxima a escola. Mas, a educação 
ambiental não é feita somente pela a escola, é preciso observar o comportamento do 
aluno e da população nas ruas. Mesmo com a existência de vegetação, muitas 
pessoas continuam a jogar lixo em cima da planta que a gente plantou. Entramos em 
contato com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente – SEUMA, eles fazem 
palestras para os alunos com divulgação de técnicas de sustentabilidade, explicações 
sobre os biomas brasileiros, dentre outras informações que, em geral, viram tema de 
redação na escola com a premiação para o melhor texto. A SEUMA também faz a 
distribuição de mudas entre os alunos para que possam plantar em lugares mais 
próximos de suas casas. A gente faz um trabalho cansativo, porque tudo o que tem 
que ser falado diariamente parece cansativo, mas alguns alunos parecem que não 
escutar. A gente se recicla e renova os conhecimentos ambientais, ali tem um troféu 
que ganhamos pelo projeto de hidroponia. 

Sobre a existência de outras formas de participação direta dos alunos na educação 

ambiental, a diretora que: 

A gente tem consciência que a questão material é difícil, por isso os alunos são 
ensinados a lidar com a terra para plantar hortas com folhas como: alface, coentro, 
couve etc. Não plantamos folhas medicinais. Os pelos alunos são divididos em 
grupos e responsabilizados pela pelos cuidados com determinadas plantas. Assim, as 
plantas são mantidas dentro das escolas. Sei que o que fazemos é um trabalho de 
formiguinha, mas faz a diferença. 

Em relação às expectativas da entrevistada sobre a educação ensinada aos alunos 

da escola, foi dito que: 
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A gente anda pela cidade e vê o adulto de 60 (sessenta) e de 70 (setenta) anos sem 
consciência ambiental, jogando lixo no chão. A criança presencia seus avôs e pais 
poluindo e aprendem que não é necessário preservar o meio ambiente. Nessas horas, 
vejo que muita coisa está errada. As crianças submetidas ao mau exemplo se 
recusam a cuidar das plantas. Aqui é comum que na hora do recreio alguns alunos 
fiquem ao lado dos jarros quebrando os talos e arrancando as folhas das plantas. A 
aprendizagem da boa educação ambiental também é prejudicada por pessoas que 
jogam lixo da janela dos carros, pelos pais que não descartam o lixo da maneira 
correta e se mostram arredias ao serem corrigidos pelos filhos, entre outras 
situações. É preciso considerar que a educação também é dever da família, pois os 
alunos ficam mais tempo em casa o que na escola. Aqui a gente trabalha, 
principalmente, com o pessoal da geografia para que os alunos aprendam a respeitar 
o meio ambiente. Os professores explicam o que é uma muda, como deve ser feito o 
plantio, além de fazer o aluno entender que as plantas são seres vivos e, portanto, 
devem ser preservadas. Eu mostro para os alunos que a planta respira, que transpira 
e está viva. De forma lúdica os alunos entendem que é preciso respeitar a natureza. 

Conforme visto, as escolas tentam educar os alunos, mas o mau exemplo dos 

adultos se impõe como óbice de aceitação do respeito às formas de vida que compõem o meio 

ambiente natural.  

4.1.4 EMEIF Professor Francisco Mauricio de Matos Dourado  

A coordenadora da EMEIF Professor Francisco Mauricio de Matos Dourado, 

esclareceu que é comum a dificuldade na valorização da educação nos lares dos alunos, pois 

os genitores ou responsáveis danificam o material escolar dos filhos. A referida gestora 

afirmou, ainda, que os alunos apresentam materiais escolares rabiscados por seus pais para 

anotar a lista do que precisa ser comprado na feira. Contudo, existem situações mais graves, 

onde o aluno relata que seu caderno não integra mais seu material escolar porque seus pais 

estão utilizando as folhas para fazer balas de drogas para vendas. Veja-se: 

Sou Roberta da Silva Pereira Martins, estou gestora da escola Municipal professor 
Francisco Mauricio de Matos Dourado, desde 2014. Tenho 37 anos, especializada 
em Metodologia das Ciências Humanas e Sociais pela UFC, sou pedagoga 
formação, sou advogada e trabalho nessa escola. Em relação a questão ambiental a 
gente tem uma horta e um responsável pela horta. É um voluntario que tenta 
conscientizar os alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente. 
Temos uma parceria com a escola Washington Soares que traz os alunos 
adolescentes para cá com o objetivo de promover a conscientização ambiental por 
meio de palestras e brincadeiras. 

Na opinião da gestora, o governo poderia destinar verbas para projetos 

educacionais que envolvessem as famílias dos alunos, de modo a promover também a 

conscientização dos adultos sobre a proteção do meio ambiente. Note-se: 

Na prática educativa na escola contamos com o trabalho de voluntários que se 
dispõem a ensinar aos alunos como podem ser plantadas folhas, verduras e legumes 
utilizados na alimentação cotidiana. Além disso, todos so professores conversam 
com os alunos sobre a importância de preservar o meio ambiente. Nosso principal 
projeto no momento é a horta que abastece a cozinha que prepara a alimentação dos 
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alunos. É importante que eles compreendam que dessa forma os alimentos são livres 
de agrotóxicos e, por isso, mais saudáveis.  

Ao ser perguntada sobre a proposta de regimento de política ambiental da escola, 

a gestora respondeu que: 

A nossa escola não tem proposta ambiental, isso realmente não foi colocado no 
projeto político da escola. Acho até que porque os anseios de alguns alunos são tão 
mais latentes que a gente acaba por não dar a devida atenção a questões ambientais. 
Esse bairro é considerado de risco, as crianças sofrem com a ausência de assistência 
familiar, é comum problemas com drogas e violência. Assim, a preocupação com a 
segurança, o bem-estar e o cumprimento dos conteúdos a serem lecionados em sala 
de aula tomam maior parte do tempo dos alunos na escola. Temos problemas de 
evasão escolar e também crianças que vem para aula para se alimentar, uma vez que 
não tem comida em casa.  

Sobre os problemas ambientais que afetam o cotidiano escolar e provocam 

consequências indesejadas, a gestora explicou que: 

A comunidade do Edson Queiroz tem problemas, como o lixo jogado a céu aberto, 
ratos e doenças decorrentes da falta de educação ambiental e de práticas não 
higiênicas. Por isso, a educação dada em sala de aula é voltada para ensinar os 
alunos a disseminar o conhecimento entre seus pais, demais familiares, amigos e 
vizinhos. Dessa forma, esperamos atingir um maior número de pessoas.  

A coordenadora pedagógica da educação infantil desta escola também participou 

da entrevista explicando como é realizado o trabalho voltado para a educação ambiental 

infantil: 

A gente trabalha a educação ambiental através de projetos. Estamos trabalhando no 
combate à dengue, por isso abordamos a questão do lixo e do uso de água em 
relação ao consumo e ao desperdício. O aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre 
educação ambiental para os professores é feito por meio de seminários. Esse ano 
ainda não houve nenhum, mas convidamos especialistas para palestrarem sobre o 
tema para os professores. 

Sobre as ações para amenizar os problemas ambientais, a profissional respondeu 

que: 

Acho que a conscientização da família e dos próprios alunos sobre a questão 
também é feita pela escola. A gente percebe que a comunidade não se interessa em 
colaborar para a preservação do meio ambiente, alguns adultos destroem as plantas, 
colocando muito lixo nos canteiros centrais das ruas. O maior problema enfrentado é 
a questão do lixo em torno da escola, e a reciclagem não é uma prática comum para 
os moradores desse bairro. Por isso, o papel da escola em ensinar boas práticas 
ambientais para os alunos é muito importante.  

O comportamento reprovável da comunidade local representa o que Barbieri 

(2004, p. 66) entende por degradação ambiental: “é uma externalidade negativa, um efeito 

adverso que recai sobre outros agentes que não participaram dos processos de produção e 
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consumo, representando, portanto, um custo social”. Perguntada sobre como a escola poderia 

contribuir para amenizar essa lamentável situação, a profissional respondeu que: 

O papel da escola é de formação de cidadãos mais conscientes de seu dever na 
comunidade e de respeito ao meio ambiente. As crianças precisam ter acesso a 
modelos de sustentabilidade, o que vemos são os alunos responderem de forma 
positiva as lições ambientais dadas em sala de aula. Contudo, embora o esforço da 
escola seja grande, fora daqui, isto é, próximas a família e a comunidade a 
experiência das crianças com o desrespeito ao meio ambiente é muito mais forte. 
Como grande parte dessas pessoas não respeita o meio ambiente, a influência da 
escola fica diminuída e essa geração poderá não adotar em seu cotidiano social as 
recomendações ambientais aprendidas na escola. Os pais estragam o material dos 
alunos. Muitas vezes pergunto ao aluno cadê as páginas de sua agenda e escuto 
como resposta: “minha mãe rasgou’”. Outras vezes os alunos narram experiências 
negativas vivida com os familiares. São oportunidades em que, por exemplo, os pais 
jogam lixo em locais proibidos. Se o filho alerta tem como resposta uma reação de 
grosseria ou de agressão física. Assim, as crianças vão crescendo nessa dualidade 
entre o certo aprendido na escola e o errado aprendido em seu ambiente de 
convivência social. 

Essa escola é localizada em área de risco social e a população não tem uma 

cultura de educação ambiental. O entorno da unidade educacional é realmente cercado de lixo, 

principalmente entulhos compostos por restos de construções. Embora perigosa, a área do 

Edson Queiroz se encontra em crescimento habitacional, por isso existem tantos pontos de 

lixo com entulho. 

4.1.5 EMEIF Dom Antonio Batista de Fragoso 

Na EMEIF Dom Antonio Batista de Fragoso, a entrevista foi realizada com o 

coordenador e alguns professores que se dispuseram a participar da pesquisa de forma 

voluntária. O gestor apontado é licenciado em filosofia e tem especialização na área. O 

profissional em comento relatou que nessa escola não existe programa específico de educação 

ambiental, por isso esse conteúdo foi abordado por cada professor dentro da matéria 

lecionada. Demais disso, foi informado que na proposta de regência da escola existe menção à 

política ambiental. Essa escola é localizada em área de periferia e, segundo o gestor, o maior 

problema é o lixo a céu aberto 

4.2 Análise dos resultados da pesquisa de campo 

4.2.1 Análise dos questionários preenchidos pelos gestores 

Os gráficos que seguem são compostos por dados resultantes da análise dos 

questionários respondidos pelos gestores das escolas públicas municipais visitadas. Para a 
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feitura da porcentagem expressa em cada gráfico foi computado as respostas do questionário 

de 1 (um) gestor por escola. 

4.2.1.1 Gênero 

Legenda: 

 

Figura 05 

 

 

 

 

 

Conforme descreve a legenda, em relação ao gênero, deve ser dito que nas escolas 

visitadas predominou a gestão executada por profissionais pertencentes ao gênero feminino. O 

gráfico demonstra que, no universo de 6 (seis) gestores, existe apenas 1 (um) pertencente ao 

gênero masculino. 

4.2.1.2 Faixa etária 

Legenda: 

 

 

Figura 06 

 

 

 

 

 

 

Na forma descrita na legenda, a faixa etária dos gestores demonstrou a 

predominância de profissionais com idade superior a 41 (quarenta e um) anos, uma vez que 
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no universo de 6 (seis) gestores, apenas 1 (um) apresentou idade entre 31 (trinta e um) e 40 

(quarenta) anos. 

4.2.1.3 Formação acadêmica 

Em relação a formação acadêmica foi constatado que todos os gestores ostentam o 

curso de especialização completo na área da educação em contextos variados como se vê no 

gráfico do tópico a seguir. 

4.2.1.4 Formação acadêmica profissional 

Legenda: 

 

                       

                         Figura 07 

 

 

 

As áreas de formação acadêmica comportaram graduação nas seguintes áreas: 

psicopedagogia (1 gestor), gestão escolar (1 gestor), licenciatura plena em educação física (1 

gestor), pedagogia (2 gestores), letras e licenciatura plena em filosofia (1 gestor).  

4.2.1.5 Na sua escola se trabalha a educação ambiental? 

Legenda:  

 

 

                                Figura 08 
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Os gestores foram unânimes na realização de trabalhos em educação ambiental 

nas escolas. As modalidades mais comuns de desenvolvimento de trabalhos em educação 

ambiental são: a distribuição de mudas (2 gestores), o reaproveitamento de alimentos (1 

gestor), a criação de murais educativos (1 gestor) e o cultivo de hortas (2 gestores). A 

identificação de cada gestor foi descrita na legenda. 

4.2.1.6 O governo de sua cidade incentiva a promoção da educação ambiental? 

Legenda: 

             

            Figura 09 

 

 

 

 

Em relação aos investimentos governamentais para a promoção da educação 

ambiental na cidade, conforme foi descrito na legenda, tem-se 4 gestores que acreditam que 

os investimentos são realizados, enquanto 2 gestores se mostraram descrentes na 

disseminação desse tipo de conhecimento por meio de ações desenvolvidas pelo Poder 

Público. 

4.2.1.7 Você como gestor já desenvolveu algum programa de educação ambiental na sua 

escola? 

Os gestores foram unânimes em afirmar que nas escolas em que trabalham são 

desenvolvidos programas de educação ambiental, com destaque para a EMEIF Presidente 

Kennedy que foi agraciada com um troféu por conta do projeto de hidroponia. 
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4.2.1.8 Na sua escola tem alguma proposta de regimento (política) ambiental? 

Legenda: 

 

                        Figura 10 

 

 

 

 

 

Na forma expressa na legenda, das 6 (seis) escolas visitadas, apenas 2 (duas) não 

abrangem em seu regimento a proposta de política ambiental. 

4.2.1.9 Qual o maior problema ambiental no entorno de sua escola? 

Legenda: 

           Figura 11 

 

  

 

 

 

Como dito, as escolas visitadas, em sua maioria, são localizadas nas periferias 

onde a ausência de preocupação da população com meio ambiente é uma realidade. Segundo 

os gestores, é comum que haja poluição do ar e queimadas, porém o que predomina é a 

quantidade de lixo a céu aberto espalhado pelas calçadas e pelos canteiros das ruas. 
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4.2.1.10 Qual o melhor local para ocorrer o curso de capacitação em educação ambiental? 

O local considerado como ideal para a promoção da capacitação dos gestores em 

matéria ambiental é a própria escola, uma vez que esse ambiente integra a rotina dos 

profissionais e não atrapalharia suas atividades laborais corriqueiras. 

4.2.2 Análise dos questionários preenchidos pelos professores 

4.2.2.1 Gênero 

Legenda:  

Figura 12 

Escolas pesquisadas: 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Prof. Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

Os professores participantes aderiram à pesquisa de forma voluntária e 

demonstraram interesse em contribuir com os estudos sobre a educação ambiental em seu 

ambiente de trabalho, ou seja, nas escolas municipais da cidade de Fortaleza, Ceará. A 

primeira pergunta identificou o gênero, demonstrando a predominância da figura feminina em 

salas de aula. 
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4.2.2.2 Faixa etária 

Legenda:  

Escolas pesquisadas: 

Figura 13 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

 

A faixa etária do grupo de professores é variada, tendo predominado os 

profissionais com idade acima de 41 (quarenta e um) anos.  

A faixa minoritária é composta por profissionais com idade de até 30 (trinta) anos, 

com destaque para a EMEIF João Paulo II. Na EMEIF José Carlos de Pinho, os professores 

que participaram da pesquisa informaram que pertencem a faixa etária dotada de idade 

superior a 41 (quarenta e um) anos. 

4.2.2.3 Formação acadêmica 

Legenda:  
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Escolas pesquisadas: 

Figura 14 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado, o grupo de professores, em sua maioria, cursaram pós-

graduação, com destaque para a existência de mestres. Os professores que atuam nas escolas 

da rede pública municipal são bem preparados, demonstraram conhecimentos e interesse no 

tema educação ambiental. 
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4.2.2.4 Tempo de magistério 

Escolas pesquisadas: 

Figura 15 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo de magistério predominante foi mais de uma década de experiência em 

salas de aula, mas existem profissionais que ingressaram na carreira após a aprovação em 

concurso público mais recente, por isso, existem profissionais com menos de 5 (cinco) anos 

de experiência na atividade do magistério. 
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4.2.2.5 Disciplina lecionada: 

Escolas pesquisadas: 

Figura 16 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A educação ambiental é lecionada de forma interdisciplinar. Por isso, os gráficos 

demonstram que, independente da matéria lecionada, os profissionais buscam abordar os 

conteúdos relacionados à educação ambiental. É importante que a educação ambiental integre 

todas as matérias; no entanto, a eficácia no aprendizado poderia obter mais êxito se houvesse 

uma disciplina específica para a matéria.  



60 
 

  

4.2.2.6 Existe a promoção de atividades de educação ambiental na escola? 

Legenda:  

Escolas pesquisadas: 

Figura 17 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

 

Quanto à promoção de atividades ambientais nas escolas, tem-se a demonstração 

massiva da participação dos professores, inclusive a EMEIF Presidente Kennedy foi premiada 

pelo desenvolvimento da técnica de hidroponia para ensinar os alunos a cultivarem folhas 

comestíveis somente em ambiente aquático. Entretanto, na EMEIF João Paulo II, a resposta 

ao questionário não foi unânime, uma vez que 1 (um) professor admitiu não realizar a 

abordagem sobre educação ambiental junto aos seus alunos em sala de aula. Durante a 

conversa informal com os professores, foi relatado que o cronograma de matérias a serem 

relatados em sala de aula é extenso, por isso, a educação ambiental, embora seja alvo de 

estudo, não é abordada com a especial atenção que o tema merece. 
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4.2.2.7 Quais os temas de educação ambiental trabalhados com os alunos? 

Legenda: 

 

 

Escolas pesquisadas: 

Figura 18 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

 

As formas de abordagem de educação ambiental têm o objetivo de despertar o 

interesse dos alunos. Os gráficos identificam práticas como: horta, reciclagem de resíduos 

sólidos, técnicas de desenvolvimento sustentável entre outras formas de aprendizagem da 

matéria ambiental. Acima de cada gráfico pode ser visto o número de professor de cada escola 

e na legenda pode ser identificado o tipo de atuação sobre educação ambiental na prática. 
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4.2.2.8 Quais as dificuldades para a realização de projetos ambientais na escola? 

Legenda:  

 

Escolas pesquisadas: 

Figura 19 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

 

As dificuldades para a criação e execução de projetos ambientais são narradas 

pela maioria dos educadores. Os percalços envolvem desde a ausência de investimentos para 

esse tipo de atividade até a falta de estrutura e de espaço físico em algumas escolas. Seria 

importante criar espaços para o cultivo de hortas ou murais para despertar a atenção dos 

estudantes para a importância da preservação ambiental. Os professores da EMEIF João Paulo 

II e EMEIF Dom Batista de Fragoso destacam a falta de participação da sociedade. 

Entretanto, na maioria das unidades educacionais visitadas não dispõe de espaço para abrigar 

a comunidade para a participação de atividades ambientais na escola. 
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4.2.2.9 Quais os meios que você utiliza para o acompanhamento das discussões sobre as 

questões ambientais? 

Legenda:  

 

Escolas pesquisadas: 

Figura 20 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

O acompanhamento dos debates sobre temas ambientais é feito pelos professores 

por meio da participação em simpósios e leitura de livros didáticos, revistas e conteúdos 

disponibilizados em ambiente virtual. Essas ferramentas são importantes, mas a administração 

pública poderia fornecer cursos de formação e atualização específicos sobre a matéria, além 

de incentivar e investir em projetos ambientais a serem executados nas escolas. 
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4.2.2.10 Resultados sobre a educação ambiental lecionada em sala de aula 

Legenda:  

Escolas pesquisadas: 

Figura 21 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

Os professores, ao abordarem conteúdos ambientais em salas de aula, entendem 

que estão cumprindo o seu dever cívico e ético de ensinar os alunos a respeitarem o meio 

ambiente. Essa conscientização sobre os problemas ecológicos é muito positiva para que a 

preservação do meio ambiente prevaleça sobre a tolerância à degradação.  

Os resultados esperados pelos professores são variados, porém todas as escolas 

apontaram para o objetivo comum de despertar nos alunos a consciência sobre os problemas 

ecológicos e a necessidade de ações responsáveis, a fim de torná-los seres realmente 

pensantes e críticos sobre o assunto. 
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4.2.2.11 Locais onde deve acontecer a capacitação sobre educação ambiental 

Legenda:  

 

Escolas pesquisadas: 

Figura 22 

EMEIF Professor José Parsifal 
Barroso – 6 Professores 

EMEIF João Paulo II – 6 
Professores 

EMEIF Presidente Kennedy –  
4 Professores 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Professor Francisco 
Mauricio de Matos Dourado – 4 
Professores  

EMEIF Dom Antonio Batista 
de Fragoso – 7 Professores 
 

EMEIF José Carlos de Pinho –  
4 Professores 
 

 

 

 

 

 

A capacitação dos professores é essencial para que a educação ambiental seja 

trabalhada com êxito em sala de aula. Conscientes dessa realidade, os professores 

concordaram sobre a importância de cursos de aprimoramento em matéria ambiental. Os 

professores preferem que as capacitações sobre educação ambiental ocorram na própria 

escola. O caminho até o ambiente de trabalho já integra a rotina desses profissionais, por isso 

utilizar esse espaço se torna mais interessante e funcional. 
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CONCLUSÃO 

A pesquisa que ora se encerra, apresentou critérios utilizados para a produção 

dessa dissertação pautada pela pesquisa de natureza científica. A prática da leitura e a 

realização de pesquisa de campo baseada nas principais modalidades de conhecimento foram 

de considerável relevância para a produção científica moderna, voltada para a análise da 

realidade da educação ambiental nas escolas municipais da cidade de Fortaleza, Ceará. 

O objetivo geral foi alcançado, uma vez que o texto abrigou em seu bojo um 

debate sobre a educação ambiental nas escolas municipais da rede pública desta cidade, bem 

como a relevância da conscientização dos alunos sobre o seu papel e responsabilidade quanto 

à preservação do meio ambiente. Os objetivos específicos se materializaram a partir da análise 

de inúmeras obras científicas sobre a matéria aliada a pesquisa de campo, que esclareceu 

como a educação ambiental é lecionada nas salas de aula das escolas públicas municipais de 

Fortaleza, Ceará. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas e aplicação de 

questionários. O gênero, a idade, a formação profissional e o tempo de magistério influenciam 

diretamente na forma de entendimento, abordagem e repasse de conhecimentos sobre 

educação ambiental nas salas de aula. Os professores mais jovens se destacam pelo acesso aos 

conhecimentos sobre o meio ambiente através de documentos disponíveis em espaços 

virtuais, ou seja, é uma geração que tem a internet como ferramenta imediata de pesquisa e 

aprendizagem de conhecimentos repassados aos alunos em salas de aula. 

No presente, o acesso ao ambiente virtual facilita o conhecimento sobre o tema 

educação ambiental; todavia, somente essa disponibilidade de informação não é o bastante 

para que essa prática seja adotada no cotidiano social. Dessa forma, a educação ambiental nas 

escolas ganha maior visibilidade, uma vez que o conhecimento adquirido e exercido pelos 

alunos pode ser multiplicado por pessoas de sua família e da comunidade em que este vive. 

As pesquisas limitadas a produções científicas prontas, acomodam o estudioso e 

limitam os conhecimentos visto que, o empirismo devido à evolução das relações e das 

descobertas humanas, potencializa o conhecimento do estudioso. Por tal razão, esse estudo 

buscou subsídios na pesquisa de campo para que suas informações coletadas e expostas 

fossem condizentes com a realidade das escolas pesquisadas. 



67 
 

  

Os ambientes escolares podem ser ‘ecologizados’, ou seja, é possível adaptar os 

espaços para desenvolver a sustentabilidade ou adaptar o ambiente à melhoria ecológica. As 

preocupações com relação ao meio ambiente e educação ambiental relançaram o debate sobre 

a educação ambiental contextualizada com o meio natural dos alunos. Diante desse quadro, 

foi identificado que é necessário investir em atividades que desenvolvam atitudes diárias de 

respeito ao ambiente e à sustentabilidade, apoiadas nos conteúdos trabalhados em sala de aula.  

É importante ressaltar que, para o trabalho com educação ambiental no contexto 

escolar, é fundamental que se considere também o envolvimento, a participação, o preparo 

dos professores, as reais possibilidades e os limites para que se realizem práticas pedagógicas 

realmente efetivas. 

A pesquisa possibilitou a descrição da realidade concreta, ou seja, da vida 

cotidiana daqueles que frequentam o espaço amostral escolhido para o estudo. O diálogo 

traçado junto à direção pedagógica e aos professores auxiliou o planejamento das ações para 

melhorar a compreensão de como as escolas abordam a educação ambiental sem que essa 

matéria integre a matriz de conteúdo como disciplina autônoma.  

É importante incentivar a participação dos alunos nas ações de preservação do 

meio ambiente. A elaboração de projetos socioambientais pode migrar seus efeitos positivos 

das salas de aula para os bairros onde os alunos moram. Nas escolas visitadas foi observada a 

distribuição de mudas de plantas; murais ecológicos; hidroponia; coleta seletiva de lixo e 

outros projetos alusivos à importância de preservar o meio ambiente. 

A análise final dos dados coletados possibilitou a descoberta do objetivo geral da 

pesquisa, pois foi realizada uma abordagem da educação ambiental nas escolas municipais de 

Fortaleza. Além disso, foi possível observar o uso de metodologias de ensino variadas e as 

dificuldades no cotidiano das escolas em razão da ausência de investimento nessa área, bem 

como a displicência da população em relação à preservação ambiental. 

Para que a sociedade disponha de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

é imperioso incentivar os alunos a desenvolverem o senso crítico e o entendimento de que 

prezar pela sustentabilidade é uma forma de usufruir de uma experiência de vida com 

qualidade. Além disso, essa postura respeita o direito das futuras gerações de conviver com 

plantas e animais, a partir do contato direito, e não somente por livros, com as espécies 

extintas pela ação danosa do ser humano. 
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A pesquisa proporcionou a conclusão de que incentivar as experiências de 

desenvolvimento sustentável, além do fomento à educação ambiental, também funciona como 

a iniciação de um processo de construção da equidade e da justiça social. Ensinar 

responsabilidade ambiental as novas gerações instrumentaliza a sustentabilidade e torna os 

pequenos cidadãos co-responsáveis pela conservação do patrimônio cultural, histórico e 

arquitetônico dos ambientes que habitam. 

Durante as visitas às unidades educacionais, foi verificado que os professores 

sabem que seus esforços podem se multiplicar a partir dos bons exemplos de seus alunos 

junto aos familiares e à coletividade.  

Os projetos políticos das escolas deveriam contemplar a obrigatoriedade de 

estudos da matéria ambiental de forma dual, isto é, tanto por meio de interdisciplinaridade 

quanto em forma de disciplina autônoma. Assim, mesmo nas escolas de periferia, em que os 

alunos necessitam de atenção em razão de problemas derivados da violência e da drogadição, 

seria garantido o acesso eficaz aos conteúdos ambientais. 

É preciso livrar o planeta do desequilíbrio ambiental, pois o meio ambiente é um 

patrimônio da humanidade e expressa uma visão global das relações entre os seres vivos na 

terra. A consciência ambiental inserida no contexto educacional representa a materialização 

da solidariedade entre as presentes e futuras gerações, que necessitam e necessitarão dos 

recursos naturais para sobreviver na terra. Inovar a cultura de tolerância ao desrespeito ou 

indiferença ao meio ambiente é realmente um trabalho que deve ser iniciado nos primeiros 

passos da educação.  
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO ENTRE OS PROFESSORES DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE FORTALEZA, CEARÁ 

Questionário (Professor) 

1. Gênero? 

(    ) Masculino; (    ) Feminino. 

2. Faixa etária? 

(    ) de 20 a 30 anos;  (    ) de 31 a 40 anos; (    ) acima de 41 anos. 

3. Qual a sua formação acadêmica? 

(    ) Superior; (    ) Superior incompleto; (    ) Especialização; (    ) Mestrado; (    ) Mestrado 
(cursando); (    ) Doutorado; (    ) Doutorado (cursando). 

4. Tempo de magistério? __________________________________________________ 

5. Disciplina lecionada? ___________________________________________________ 

6. Existe a promoção de atividades de educação ambiental na escola? (   ) Sim; (   ) Não.  

7. Quais os temas de educação ambiental trabalhado com os alunos? 

(    ) Horta escolar; (    ) Camada de ozônio; (    ) Resíduos Sólidos; (    ) Aquecimento Global; 
(    ) Ecossistema; (    ) Respeito ao próximo; (    ) Desenvolvimento sustentável. 

8. Quais as dificuldades para a realização de projetos ambientais na escola?_____________ 

9. Quais os meios que você utiliza para o acompanhamento das discussões sobre as questões 
ambientais? 

(    ) Televisão;  (    ) Revista; (    ) Internet; (   ) Rádio (   ) Jornais; (   ) Simpósios; (   ) 
Congressos; (   ) Revista especializada; (   ) Livros didáticos (   ) Palestras. 

10. Quais os resultados sobre a educação ambiental lecionada em sala de aula? 

(  ) Despertar,  nos alunos,  consciência dos problemas ecológicos e a necessidade de ações 
responsáveis, a fim de torná-los seres realmente pensantes e críticos; 
(   ) Levar os alunos a reconhecer as quatro ecologias: Social, Ambiental, Integral e Mental; 
(   ) Contribuir para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente; 
(   ) Desenvolver atividades sobre o meio ambiente apenas para o âmbito escolar 

11. Qual o local em que deve acontecer a capacitação dos professores sobre educação 
ambiental? 

(    ) Na própria escola;  (    ) Nas Universidades; (    ) Local indicado pela Secretaria de 
Educação (Estadual/Municipal); (    ) Outros. 
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QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO ENTRE OS GESTORES DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE FORTALEZA, CEARÁ 

Questionário (Gestor) 

1. Gênero? 

(    ) Masculino; (    ) Feminino. 

2. Faixa etária? 

(    ) de 20 a 30 anos;  (    ) de 31 a 40 anos; (    ) acima de 41 anos. 

3. Qual a sua formação acadêmica? 

(    ) Superior; (    ) Superior incompleto; (    ) Especialização; (    ) Mestrado; (    ) Mestrado 
(cursando); (    ) Doutorado; (    ) Doutorado (cursando). 

4. Qual a sua formação acadêmica profissional? 

5. Na sua escola se trabalha s educação ambiental? Quais as atividades desenvolvidas? 

(   ) Sim; (   ) Não. 

(   ) Distribuição de mudas; (   ) Reaproveitamento de alimentos; (   ) Murais educacionais;  
(   ) horta; (   ) Não desenvolve atividades;  

6. O governo de sua cidade incentiva a promoção da educação ambiental? (   ) Sim; (   ) Não. 

7. Você como gestor já desenvolveu algum programa de educação ambiental na sua escola?  

(   ) Sim; (   ) Não. 

8. Na sua escola tem alguma proposta de regimento (política) ambiental? (   ) Sim; (   ) Não. 

9. Qual o maior problema ambiental no entorno de sua escola? 

(    ) Poluição do Ar;  (    ) Lixo a céu aberto; (    ) Desmatamento; (   ) Queimadas (   ) 
Resíduos sólidos; (   ) Outros. 

10. Qual o local em que deve acontecer a capacitação dos professores sobre educação 
ambiental? 

(    ) Na própria escola;  (    ) Nas Universidades; (    ) Local indicado pela Secretaria de 
Educação (Estadual/Municipal); (    ) Outros. 

 




