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(...) Somos produtos do desenvolvimento da vida da qual a Terra foi matriz e 
nutriz. (...) Precisamos (...) aprender a ser, viver, dividir e comunicar como 
humanos do planeta Terra, não mais somente pertencer a uma cultura, mas 
também ser terrenos. Devemo-nos dedicar não a dominar, mas a 
condicionar, melhorar, compreender. (MORIN, 2000, p. 76). 
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RESUMO 

 
Este Projeto relata os resultados obtidos a partir do estudo desenvolvido com professores da rede 
pública da Escola Municipal João Gabriel de Novo Gama-GO. O estudo teve como objetivo conhecer 
como é concebida e praticada a Educação e a Sustentabilidade Ambiental no trabalho pedagógico de 
professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos - Eja. Este Projeto é uma reflexão acerca 
do trabalho da escola na responsabilidade de realizar a Educação Ambiental para um presente e 
futuro sustentável. A metodologia utilizada para pesquisa foi a partir da aplicação de questionários 
aos professores. Foram revistos e reafirmados conceitos de Educação e Sustentabilidade Ambiental, 
Fundamentação legal e Política Pública para o Meio Ambiente, Concepção e prática do docente. 
  
Palavras-chave: Educação Ambiental, Sustentabilidade, Fundamentação Legal, Políticas Públicas, 
Concepção e Prática Docente sobre o Meio Ambiente. 
 

 

ABSTRACT 

 

This project reports the results obtained from the study developed with public school teachers of the 
School João Gabriel Novo Gama GO. The study aimed to understand how it is conceived and 
practiced Education and Environmental Sustainability in the pedagogical work of teachers who work in 
the Youth and Adult Education - Eja. This project is a reflection on the school 's work in the 
responsibility to carry out environmental education for present and sustainable future. The 
methodology used for research was from the questionnaires to teachers. They were reviewed and 
reaffirmed concepts of Environmental Education and Sustainability, Legal Framework and Public 
Policy Environment, Design and teaching practice. 
  
Keywords: Environmental Education, Sustainability, legal Grounds, Public Policy, Design and 
Teaching Practice on Environment. 
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2.4. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: 

 

A Escola Municipal João Gabriel conta com um corpo docente de 12 professores na 

Educação de Jovens e Adultos. Dos 12 professores, 2 estavam de atestado médico quando 

fiz a aplicação do questionário. O mesmo foi aplicado a 3 professores do 1º segmento com 

habilitação plena em Pedagogia e para 7 professores do 2º segmento com habilitação nas 

disciplinas de Português, Matemática, Inglês, História, Geografia, Ciências, Artes/Religião/ 

Educação física. 

  

2.5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

 

Início (mês/ano): 09/2015      Término (mês/ano): 09/2015 
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INTRODUÇÃO 

                    

 A concepção de Educação Ambiental - EA pode ser definida em três palavras-chave 

de acordo com Dias (2004): processo, agir e resolver. O professor precisa primeiramente 

buscar no seu íntimo essa concepção, realizar seus planos e buscar metodologias eficazes 

para a efetividade dessa educação. 

 
Aquilo que porta o pior perigo traz também as melhores esperanças: é a 
própria mente humana, e é por isso que o problema da reforma do 
pensamento tornou-se vital. (MORIN, 2000, p. 75) 
 

Desta forma, este estudo pretende explorar os conceitos e práticas dos docentes na 

Educação de Jovens e Adultos da Escola João Gabriel do município de Novo Gama - GO, 

buscando gerar uma reflexão sobre o trabalho pedagógico dos professores para a educação 

ambiental. Para tanto, existem conceitos que precisam ser revistos e reafirmados como o de 

Educação Ambiental, Sustentabilidade, Fundamentação Legal e Políticas Públicas, como 

também a Concepção e a Prática Docente sobre o Meio Ambiente.  

 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA 

  

A necessidade de se educar para o Meio Ambiente no Brasil não é recente e hoje se 

tornou uma evidência mundial, felizmente. Em 1977 foi realizada a Primeira Conferência 

Intergovernamental sobre EA, em Tblisi, capital da Geórgia, em que ficou conhecida como 

um grande marco em ações na EA. Foram discutidos: inclusão do estudo do Meio Ambiente; 

incentivo às autoridades a avançar nos estudos de EA; colocar acesso a todos os estudos e 

conhecimentos já adquiridos para docentes e especialistas de outros países; fortalecer o 

trabalho de EA.  

No Brasil, foi adicionado aos currículos o tema EA em 1991, pela Portaria 678 do 

Ministério da Educação-MEC. Iniciou-se assim de maneira oficializada o conteúdo de EA 

nas escolas. Em 20 de agosto do mesmo ano, foi lançado pela primeira vez, no Palácio do 

Planalto, o pronunciamento formal do Governo Brasileiro, sob as recomendações de Tblisi, 

para a EA. 

No Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para a EA, em novembro de 1991, 

em Brasília-DF, foram discutidas e traçadas ações e perspectivas para o ensino de EA. A 

responsabilidade, as ações e consciências foram de igual para com todos, líderes 

governamentais, educadores, alunos, sociedade, todos com sua cota de participação e 

responsabilidade perante mudanças de corpo e mente para o Meio Ambiente. 
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EA é um processo permanente nos quais os indivíduos e a comunidade 
tomam consciência do seu Meio Ambiente e adquirem conhecimentos, 
valores, habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos a agir 
e resolver problemas ambientais, presentes e futuros.  (DIAS, 2004, p. 523) 
 
 

Estudar e praticar a Educação Ambiental é uma medida que cabe também 

principalmente à escola, pois é através da educação formal e informal que se constrói o 

caráter humano, a informação amplia o pensar e redireciona o agir, sendo assim tanto pelos 

textos como pelos vídeos e pelo convívio em sociedade obtém-se informações que brotam 

conhecimentos, todavia é pela educação escolar que muito dos conhecimentos são 

transmitidos na intenção de que se gere aprendizagem: 

 

(...) A educação é um direito de todos; somos todos aprendizes e educadores. 
A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, 
em qualquer tempo ou lugar, (...) promovendo a transformação e a construção 
da sociedade. A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito 
de formar cidadãos com consciência local e planetária, que respeitem a 
autodeterminação dos povos e a soberania das nações. (...) Fonte: Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global. p. 2 

 

3.1. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

  

A intervenção humana no planeta é audaz nos modos de produção, consumo e vida 

capitalista. Esta que planeja o ganho sem olhar o dano que, por muitas vezes, torna-se 

irreversível. A crueldade com a vida é ignorada pelo fator econômico, como se não existisse 

alternativas de mudanças. A Sustentabilidade é uma alternativa que pode ser tomada para 

um novo meio de suprir o inesgotável consumo desfreado. São alternativas de produção que 

não agravam e nem degradam os recursos naturais tão intensamente como vem 

acontecendo. Para essa mudança ser adotada é preciso muito empenho por parte de todos 

principalmente das práticas da Política Ambiental e da sociedade educada conscientemente. 

A Sustentabilidade pode ser definida como: 

 

(…) equilíbrio entre a base dos recursos da Terra e a demanda humana (...) 
(DIAS, 2013, p. 12) 
 
  

A Sustentabilidade é sinônimo de mudança, qualidade, condição mínima de respeito 

aos recursos ambientais. O meio que abriga a vida já não consegue ter o tempo necessário 

de se restabelecer. Tudo pede um tempo particular para se recompor. O homem tem esse 
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entendimento, mas não permite que o que lhe dá condição de viver o tenha. É preciso 

propostas que possam suprir o mercado, mas que sejam menos degradantes possíveis. 

 O homem resiste à idéia da finitude dos recursos vitais a que o Meio Ambiente dispõe 

e essa percepção está tendo um preço muito alto para com os bens ambientais. Parte da 

população sente-se impotente diante de tanta destruição, por não ter quantitativamente um 

efeito visível das ações de preservação. É necessária uma conscientização conjunta. 

A educação é o começo, mas esta deve ser desenvolvida estrategicamente para que 

não se perca no dia-a-dia das ações. Entretanto, condições de vida desfavoráveis, 

populações que vivem na miséria, não saberiam o que fazer com essa consciência, uma vez 

que sua vivência se caracteriza de maneira desumana. Os dirigentes Políticos têm inúmeras 

responsabilidades, mas não têm devidamente a mais importante delas ou não desejam ter, 

a responsabilidade com o Meio Ambiente. Consequentemente, em pouco tempo, se não 

houver mudanças, o homem morrerá pela falta de água, solo, oxigênio, flora e fauna. 

 

 

3.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O MEIO 

AMBIENTE 

 

Em 1988, a Constituição Federal do Brasil - CF contemplou a educação Ambiental e o 

Meio Ambiente no capítulo VI Art. 225, no qual traz os direitos e deveres para a sociedade 

Brasileira como também para o Governo, União, Estados, Municípios e Distrito Federal 

tendo autonomia de legislação de acordo com seu Estado e região, o que compete a todos o 

cumprimento e o fazer cumprir da CF. O dever da escola vem no § 1º artigo VI: 

  

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (BRASIL, 
1988) 

  

A CF foi um bom começo, mas não o suficiente para promover uma mudança quanto a 

Educação Ambiental, o que deveria vir a somar com ela como a na nova Lei da Educação 

nº. 9.394/96, promulgada em dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da 

educação nacional - LDB, não há qualquer menção específica sobre o termo Educação 

Ambiental. No artigo 26º, porém ela aborda algo apenas sobre currículos e ressalta a 

necessidade do conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política. Já o 

artigo 32º concerne aos objetivos e destaca a "compreensão do ambiente natural e social, 

do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores presentes na sociedade", apenas 

como uma referência e não específica, à temática Educação Ambiental. 
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Entretanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNS, lançados em 1997, vem 

com o objetivo de orientar o educador para o trabalho de Educação Ambiental através da 

Transversalidade. 

Outra via que dá suporte é a Política de EA que vem como um código de percepção, 

conceitos e ações para uma visão holística de mudança na educação para nível nacional. 

Independente dos princípios que a constituíram dentro de valores e interesses, o Poder 

Público se fez em voz para o País. Segundo Dias (2004), nada disso aconteceu por simples 

consciência, foi preciso uma grande luta, que envolveu pessoas que acreditaram que era 

possível uma mudança da sociedade, pessoas de níveis culturais e profissionais diferentes, 

mas voltadas para um único objetivo, salvar e reconstituir o Planeta Terra. O Brasil é o 

primeiro país a possuir essa Política (lei nº. 9.795/99), que traz desde o conceito de EA, às 

Políticas que a norteiam, no ensino Formal e Não-Formal e da execução da Política 

Nacional de EA. 

A concepção e a prática da EA dentro dos princípios da Política colocam toda a 

sociedade responsável pela transmissão da educação e de sua prática. Contudo, há um 

foco maior dessa base na Educação Escolar, ela torna-se matriz responsável por tudo o que 

foi, o que é, e o que será do homem para com seus deveres e obrigações para uma vida 

sadia. 

  

Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 
(BRASIL, 1999) 

  

O compromisso com a educação requer do docente, constante formação e atualização 

do saber, e para a EA não é diferente, Art. 8º: 

  

§ 2º A capacidade de recursos humanos voltar-se-á para: 
I – a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 
atualização dos profissionais de todas as áreas; (BRASIL, 1999) 

  

O docente trabalha em conjunto com o gestor, com o corpo da escola, com o Poder 

Público, alunos e sociedade, todos têm sua cota de participação e responsabilidade na EA, 

Art. 3º: 

 
I – ao Poder Público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição 
Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 
engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente; 
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VI – à sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de 
valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva 
voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas 
ambientais. (BRASIL, 1999) 

  

A EA visa, como uma de suas mudanças na sociedade, a Sustentabilidade Ambiental, 

fator que implica fortemente na economia que por sua vez contribui severamente para a 

degradação dos recursos vitais do planeta.  

  

Art. 4º São princípios básicos da educação ambiental: 
II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade; (BRASIL, 1999) 

 

 

4. CONCEPÇÃO E PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O professor que trabalhar com educação ambiental irá preparar seus alunos para 

proteger e conservar a natureza para utilizarem bem os recursos naturais para a melhoria de 

sua qualidade de vida e sua sustentabilidade em conjunto com o próximo. Deve 

proporcionar aos alunos a oportunidade de aumentarem as suas competências e 

conhecimento partindo daquilo que eles já dominem, levando-os a interagir com outros 

alunos em processos de aprendizagem cooperativa. Morin (2000) defende a realidade, onde 

os professores devem criar situações em que os alunos percebam a ação do homem na 

natureza. 

O problema da compreensão tornou-se crucial para os humanos. E, por 
este motivo, deve ser uma das finalidades da educação do futuro. 

 (MORIN, 2000, p. 93) 
 

Alternativas de ensino viabilizam o aprendizado, a escolha adequada das atividades 

de ensino é uma etapa importante. O professor pode fazer uso do tema diariamente, 

utilizando diversas atividades. Segundo Dias (2004), são vastas as possibilidades de se 

trabalhar com EA, como: discussão em classe, discussão em grupo, trabalho em grupo, 

debate, questionário, reflexão, imitação da mídia, projetos, solução de problemas, jogos de 

simulação, exploração do ambiente local. O envolvimento da comunidade é outro fator muito 

importante para a efetividade da EA, é preciso ter pautado todos os envolvidos no processo 

da educação. 

A opção metodológica feita pelo professor pode ter efeitos decisivos sobre a formação 

da mentalidade do aluno, de seus valores e de seu modo de viver. Dependendo de sua 

metodologia, o professor pode contribuir para uma formação individualista ou coletiva. 
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O professor pode adotar a metodologia que lhe for mais conveniente, entretanto 

tendências como a Sócio-Interacionista de Vygotsky e a Libertária de Freinet tendem a 

defender uma metodologia que valoriza a interação com o Meio Ambiente, pois ambas as 

metodologias buscam a interagir e vivenciar o aprendizado através da vida prática. 

Para Zacharias (2008) mesmo que Vygotsky não tenha uma metodologia de regras a 

seguir, seus estudos adotando o sócio-interacionismo permite uma linha de trabalho, em 

que a interação entre aluno e aluno, aluno e professor somasse ao desenvolvimento do 

aluno como também do docente. O aluno é capaz de se desenvolver se lhe for propiciado 

condições para isso. A criança aprende melhor quando é confrontada com tarefas que 

implicam um desafio cognitivo não muito divergente. Para esta autora, Vygotsky defende e 

implica na sociologia onde uma pessoa é produto do seu meio cultural, é preciso que este 

meio lhe dê acessibilidade à sua cultura. 

Conforme Zacharias (2008) o Método Natural de Freinet traz características como: o 

respeito ao individualismo do desenvolvimento do aluno; ensino voltado para situações da 

vida real; interação do conteúdo junto às experiências pessoais do aluno; vivenciar na 

prática o conteúdo trabalhado pelo professor, aluno e outras.  

 
Na Pedagogia de Celestin Freinet os estudos sobre o meio ambiente são 
feitos através das "aulas das descobertas", onde se cria a oportunidade 
dos alunos conhecerem mais afundo o meio ambiente que os cercam, 
aprendendo sempre respeitar as leis da natureza, além é claro da 
observação de seres vivos no próprio habitat. (MATTOS, 2005)   

  

A pedagogia progressista trás entre suas tendências a libertadora de Paulo Freire que 

trás contribuições significativas para a Educação Ambiental, segundo os autores Dickmann e 

Carneiro (2012). Em seus estudos focalizam a atuação do docente e o pensamento de 

Freire para a reforma do pensamento através do pensar livre e correto a partir dos 

problemas concretos em que a sociedade vivencia. Freire traz aos educadores 

socioambientais que é possível suplantar práticas conservadoras, estimulando o educando a 

relacionar-se e interagir ética, crítica e curiosamente com o mundo, com os outros 

habitantes do Planeta de forma sustentável, como sujeito histórico e protagonista de um 

mundo mais humano (...) 2012, p. 98 

Algumas das contribuições de Freire dá-se a partir do pensamento de que o homem é 

a natureza e um ser inacabado, neste pensamento o homem protege-se constantemente no 

desejo de manter-se vivo e se desenvolver, mantendo-se em um ciclo de preservação 

sustentável. 

 

(...) Dessa maneira, o mundo não é apenas suporte natural para a vida, mas 
o lugar onde o ser humano faz história e faz cultura. E, nesse contexto, o 
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mundo é lugar da existência das relações, das interdependências, tanto 
entre os seres humanos como destes com o mundo. Freire focaliza o ser 
humano como ser relacional, intimamente ligado com o mundo e o coloca 
como consciência do mundo e de si, o que implica a sua responsabilidade 
ética para com a realidade-ambiente. (...) (DICKMANN; CARNEIRO, 2012, 
p. 93) 

 

Freire potencializa o trabalho do professor em grande escala, deixando claro que suas 

ações como educar são fundamentais junto ao aluno, e que pelo diálogo aberto e vivido, a 

educação é o caminho mais feliz para se alcançar a qualidade de vida sustentável. 

 

A dimensão metodológica em Freire (o Método Paulo Freire, verdadeira 
reviravolta pedagógica revolucionária) é a maior contribuição à Educação 
contemporânea, via uma opção radical pelo diálogo entre educadores e 
educandos, como meio para educar a partir da realidade espacial, social e 
histórica de vida; problematizando-a, indo além dos conhecimentos 
livrescos, trazendo uma nova maneira de ler, de analisar e raciocinar sobre 
a realidade, desvelando-a criticamente no processo dialógico. (...) 
(DICKMANN; CARNEIRO, 2012, p. 97) 

 

 

5. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

          

Inaugurada em 14 de maio de 2003, a Escola Municipal João Gabriel recebeu este 

nome em homenagem ao filho da assessora da prefeita filiada ao partido político PSDB na 

gestão 1999-2006. Falecido por acidente de carro, a prefeita o tinha como afilhado e em 

reconhecimento a João Gabriel deu a escola seu nome. A escola João Gabriel atende a 

comunidade com oferta de ensino público, gratuito e democrático. A Escola adota como 

metodologia norteadora da sua prática pedagógica, os princípios apresentados pelo 

renomado teórico sócio-construtivista, Vygotsky, a escola tem como objetivo principal levar o 

educando a explorar e descobrir todas as possibilidades que o meio possa lhe oferecer, 

sendo que este meio é tudo o que está ao seu alcance desde o material concreto à relação 

com seu próximo. E através disso, desenvolver a sua capacidade de observar, descobrir e 

sentir. 

A Escola Municipal João Gabriel fundamenta sua missão de educar sobre um conjunto 

de valores que assume e que orienta o discurso e a prática de todos que compõem sua 

comunidade escolar: pais, alunos, funcionários, professores, orientadores, supervisores, 

coordenadores e diretores. É composta por 47 funcionários ao todo. As dependências da 

escola são acessíveis aos portadores de deficiência. Sua infra-estrutura (dependências) é 

composta por biblioteca, cozinha, laboratório de informática, sala para a diretoria, sala para 

os professores, banheiros. Os equipamentos são: televisão, aparelho de DVD, 

computadores, impressora, copiadora, retroprojetor. 
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Este estabelecimento de ensino presta à comunidade modalidades de ensino do Pré 

ao 5° ano diurno, 1º e 2º segmentos da Educação de Jovens e Adultos no noturno, com 5 

horas de aula de efetivo trabalho em sala de aula do diurno e 4 horas de aula do noturno. A 

comunidade escolar divide-se em setor administrativo, corpo docente, merendeiras, auxiliar 

de serviços gerais, agentes de vigilância e corpo discente.  (Fonte: PPP Esc. Munic. João 

Gabriel, 2015) 

A equipe de trabalho tem como eixo norteador a produtividade dos educandos, logo, 

diversas alternativas são buscadas para enriquecer o aprendizado, como por exemplo: 

 

● O acesso ao mundo da informática, através do laboratório que a escola possui; 

● Incentivo a leitura, por meio dos momentos realizados na biblioteca; 

● Reforço escolar, disponível aos educandos, acontecendo antes ou depois da 

aula. 

 

Com o intuito de atingir o pleno êxito no processo ensino-aprendizagem, a Escola 

Municipal João Gabriel tem incrementado, na medida do possível, suas atividades 

pedagógicas por meio de visitas a museus, exposições, feiras culturais, além de dar caráter 

relevante às questões culturais da comunidade local, como a musicalidade, comemoração 

do folclore, carnaval, e outras ocasiões pertinentes à cultura local. (Fonte: PPP Esc. Munic. 

João Gabriel, 2015) 

De acordo com as informações no Projeto Político Pedagógico - PPP, a fim de integrar 

melhor a comunidade escolar que é formada de 2/3 da clientela de baixa renda, a escola 

proporciona diversos eventos para promover a integração e o acesso às diferentes formas 

de cultura:  

 

● Passeios – que ampliam o conhecimento cultural; 

● Festas Culturais – que valorizam a diversidade (Festa junina, Festa da Família, 

Baile do carnaval etc); 

● Palestras – com o objetivo de esclarecer e enriquecer o conhecimento sobre 

diversos assuntos; 

● Projetos como a Família na escola – onde a comunidade escolar tem o acesso a 

diversos serviços que não são comumente prestados à comunidade. 
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Estas ações prestadas pela escola têm o objetivo muito além do multiculturalismo, elas 

exigem e promovem na comunidade escolar competência, dinamismo, conhecimento do 

mundo e respeito mútuo. (Fonte: PPP Esc. Munic. João Gabriel, 2015) 

 

6. JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa se justificou pela necessidade de se ampliar à discussão entre os 

profissionais da educação sobre a importância da Educação Ambiental e da 

Sustentabilidade no currículo escolar. Com o aprendizado e prática desta temática, poderá 

haver conscientização do corpo docente, do corpo discente e de toda a escola, sobre o 

momento caótico pelo qual passa o planeta, a sensibilização para esta urgência que está 

latejando no ar poluído, na escassez da água, no desmatamento, na perda da 

biodiversidade, no envenenamento do solo, nos recursos vitais. 

 
(...) Somos produtos do desenvolvimento da vida da qual a Terra foi matriz e 
nutriz. (...) Precisamos (...) aprender a ser, viver, dividir e comunicar como 
humanos do planeta Terra, não mais somente pertencer a uma cultura, mas 
também ser terrenos. Devemo-nos dedicar não a dominar, mas a condicionar, 
melhorar, compreender. (MORIN, 2000, p. 76). 

 

Como residente e professora da cidade de Novo Gama-GO, tive a oportunidade de 

trabalhar por um período como Coordenadora na Educação de Jovens e Adultos na Escola 

municipal Bela Vista, porém, com a unificação da Eja em outras escolas, deixei de atuar no 

cargo e permaneci somente como professora. Parte dos alunos foram transferidos para a 

Escola municipal João Gabriel, o que me impulsionou a pedir a autorização ao gestor da 

mesma para aplicação deste projeto. O tema Educação Ambiental foi motivado pelo vínculo 

adquirido na graduação no curso de licenciatura em pedagogia, no tópico I Educação 

Ambiental na prática educacional do módulo VI - temas específicos, deste curso, e pela 

necessidade da preservação do planeta.  

Desta forma o projeto se desenvolveu com os professores da Educação de jovens e 

adultos da Escola João Gabriel da cidade de Novo Gama-GO. Esta cidade começou sua 

história na década de 1970, quando o Governo Federal autorizou a criação do Banco 

Nacional da Habitação, que teve como finalidade construir casas populares para os 

trabalhadores, utilizando-se dos recursos do FGTS. Conforme consta na publicação do 

Jornal Meta de outubro/77 (...) chamou-se esta localidade de Novo Gama, pelas 

proximidades com a cidade satélite do Gama, Distrito Federal. Construídas as residências 

foi então dado como fundado o Núcleo Residencial de Novo Gama, aos 08 de dezembro de 

1978, dia da inauguração oficial desta cidade. Uma festa até então nunca vista no entorno, 

contou com a ilustre presença de Luiz Gonzaga o Rei do Baião (...). Segundo depoimentos 
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de moradores antigos, os trabalhadores que para aqui vieram, como serventes, pedreiros, 

bombeiros, eletricistas, engenheiros resolveram se instalar nas proximidades. Foi então que 

surgiram os loteamentos de Pedregal, Lago Azul, Céu Azul; pois o ritmo das obras da nova 

cidade exigia-lhes uma presença maciça. (...) Fonte: http://novogama.go.gov.br/nossa-

cidade/historia-de-novo-gama/. 

Pelos indicadores do IBGE, disponível no site da prefeitura da cidade, Novo Gama-GO 

apresenta os seguintes dados: sua emancipação foi em 15/06/1995 pela Lei nº 12.680 de 

19/07/1995; Clima tropical – leves ventos; 191 km de Goiânia – GO e 40 km de Brasília – 

DF; Prefeito Everaldo Vidal Pereira Martins do Partido Pátria Livre - PPL com mandato de 

2013 a 2016 e com 13 Vereadores: Jerton do PPL Partido Pátria Livre, Medeiros do PPS 

Partido Popular Socialista, Elias do PRP Partido Republicano Progressista, Laodicéia do 

PMN Partido da Mobilização Nacional, Pastor Cícero do PRB Partido Republicano Brasileiro, 

Zezinho da Feira do PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Alan Sacolão do 

PSD Partido Social Democrático, Ilma do Baduca do PSDB Partido da Social Democracia 

Brasileira, Waldson da Educação do PSDB Partido da Social Democracia Brasileira, Danilo 

Só Alegria do PSDB Partido da Social Democracia Brasileira, Pelé do PR Partido da 

República, Geraldo Neto do PSD Partido Social Democrático, Narciso do PPL Partido Pátria 

Livre, 2 do PPL, 1 do PPS, 1 do PRP, 1 do PMN, 1 do PRB, 1 do PMDB, 2 do PSD, 3 do 

PSDB, 1 do PR; População de 96.442 habitantes com uma área total de 314,9 km². 

O estudo deste projeto tem caráter ambiental, desta forma a Secretaria do Meio 

Ambiente foi visitada para apuração de informações, porém, está em processo de 

estruturação. A mesma já existia, mas não era funcional, hoje estão mapeando a área da 

cidade, para saberem quais são os problemas mais alarmantes que podem comprometer os 

recursos vitais. Em conversa com uma das fiscais da Secretaria, essa informou que o lixo é 

o fator mais preocupante, uma vez que a população cresceu muito nos últimos anos em 

áreas consideradas da jurisdição de Novo Gama, porém a organização do lixo para a coleta 

e despejo não acompanhou essa demanda e ainda existe o fato de moradias irregulares 

onde não há coleta do lixo. 

A Educação Ambiental aplicada na cidade de Novo Gama-GO, já alcança algumas 

realizações, são elas: ações geradas pelo SERPAJUS (Serviço de Paz, Justiça e Não-

Violência) – Pedregal/GO é pela dedicação voluntária que projetos como da recuperação do 

ribeirão Santa Maria e da nascente do ribeirão Paiva, estão sendo realizados. Em visita ao 

SERPAJUS, uma das responsáveis, a professora Maria do Rosário do Nascimento Ribeiro 

Alves, informou que o trabalho realizado com a comunidade de Novo Gama-GO no bairro do 

Pedregal abriga o afluente do Ribeirão Paiva e Santa Maria, com o apoio das parcerias: 

Ministério Público do Novo Gama, Secretaria Municipal de Educação e FORMANCIPA /UnB. 

Realizam um trabalho de conscientização e prática na Educação Ambiental com os alunos 
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das escolas próximas dos Ribeirões, com palestras e plantio de mudas. Um dos projetos 

tem como objetivo: Preservar a nascente do Ribeirão Paiva como Sub bacia Hidrográfica do 

Rio Corumbá por meio de ações de intervenção na realidade local, de atividades de 

Educação Ambiental com a comunidade, unindo os diversos atores sociais (...). Fonte: 

Projeto recuperação da nascente do Ribeirão Paiva, p. 5 

O Cordel Ambiental é um dos projetos desenvolvidos pelo SERPAJUS que trás um 

material de linguagem simples e clara, que chama atenção da população alertando-a para a 

poluição da água das nascentes da cidade. Sendo um trabalho de cunho vital ao ser 

humano, a intervenção do serviço prestado pelo SERPAJUS foi acolhida a instancia judicial 

e com o apoio da Promotora Irma Pfrimer da cidade de Novo Gama, se expandiu de forma 

que o programa recebeu por convite a visita da Embaixadora da Áustria, que somou com o 

importante trabalho desenvolvido pelo SERPAJUS na comunidade. 

O projeto busca com ações conscientizar a comunidade local (bairro Pedregal) para a 

preservação do meio em que vivem, não jogando lixo próximo ao afluente, porém cada 

residência libera o esgoto no solo, por não possuir coleta de esgoto, podendo chegar pelo 

subsolo ao lençol freático que consequentemente atingirá o Ribeirão.  

Durante os encontros presenciais deste curso, um deles foi uma visita de campo ao 

SERPAJUS, na qual os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de forma prática e 

vivenciar o trabalho realizado. Analisando o fórum de socialização do encontro foi 

interessante ver o quanto é importante vivenciar estudos de campo para o aprendizado, 

relatos que expressaram reflexões como: o envolvimento e comprometimento do homem no 

meio ambiente, atuações que geram a degradação dos recursos naturais e que acabam por 

ficar alheio ao fato, o analfabetismo ecológico. Intervenções como esta que o SERPAJUS 

realiza geram um agregado de conhecimentos que se espelham a prática, que de fato é o 

que se espera de cada um. 

Vale ressaltar outro projeto agregado ao SERPAJUS em parceria com a Universidade 

de Brasília - UnB, o Formancipa, que possibilita gratuitamente aos estudantes do último ano 

do ensino médio um estudo voltado à ascensão ao ensino superior.  

Novo Gama possui um Código de Meio Ambiente de dezembro de 2006 que descreve:  

 

(...) regras e critérios destinados à gestão ambiental, para preservação, 

conservação, defesa, melhoria, recuperação, proteção dos recursos 

ambientais e controle das fontes poluidoras do meio ambiente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, de forma a 

garantir o desenvolvimento sustentável do Município (...). Fonte: Código de 

Meio Ambiente Novo Gama-GO.  
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As normas locais são um ponto a se destacar, pois fornece base legal, normativa para 

se buscar fazer cumprir o que é de lei. 

O homem tem causado a destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias 

espécies, provocando processualmente sua própria morte. A escola, por sua vez, tem a 

responsabilidade de realizar a Educação Ambiental, pois o que nela se faz, se diz e se 

valoriza representa um exemplo daquilo que a sociedade deseja e aprova. Comportamentos 

ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, no cotidiano da vida escolar, 

contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis. 

A Educação Ambiental começa dentro de casa pelos princípios e pelas ações que os 

familiares realizam, em seguida chega à escola que toma uma posição mais teórica e com 

poucas práticas, contudo, sendo bem trabalhada pelos docentes e alunos, pode atingir 

grandes conscientizações com transformações pelas ações, pois uma vez que somos o 

problema também somos a solução para uma educação de atitudes. O homem atinge uma 

consciência mais ativa quando amadurece suas idéias. Com a idade isso possibilita que 

alunos da Educação de jovens e adultos - Eja sejam mais receptíveis para determinados 

conteúdos, como é o caso da Educação Ambiental. Conseguem ter uma visão mais 

abrangente do seu espaço, como também do todo em geral, pois a vida adulta exige que o 

homem tome ações para sua sobrevivência e isso faz com que ele explore seu meio. O fato 

dele já estar retomando os estudos já é uma ação para modificar sua realidade, pois almeja 

uma qualidade de vida diferente da que vive no momento, esperando que o estudo melhore 

sua condição atual através do trabalho, das suas ações diárias. Enxergando assim, saberá 

que a Educação Ambiental permite fazer do seu meio um lugar sustentável para sua vida e 

da do próximo. 

O docente é capaz de nutrir o desejo de construir, pelo conhecimento, uma vida 

melhor usando o conhecimento para a construção de um mundo melhor para si e seus 

alunos, pois o homem passou a ser vítima de suas ações, seja pela desigualdade social ou 

em razão dos danos ao Meio Ambiente. Para reverter este quadro, nada mais justo que usar 

o conhecimento adquirido em prol do benefício da sociedade e da preservação da natureza. 

 

 

7. OBJETIVOS  

7.1. OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer como é concebida e praticada a Educação Ambiental no trabalho 

pedagógico dos professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos, da Escola 

Municipal João Gabriel, do município de Novo Gama-GO.  
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7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar uma conversa com os professores que atuam na Eja, sobre Educação 

Ambiental; 

 Aplicar um questionário aos professores da Eja, para saber como estes concebem e 

praticam a EA;  

 Orientar e disponibilizar cursos online e gratuitos de EA aos professores de Eja. 

 

8. ATIVIDADES/RESPONSABILIDADES  

 

A metodologia utilizada para pesquisa foi a partir da aplicação de questionários aos 

professores da Educação de Jovens e Adultos do 1º e 2º segmento. Foram revistos e 

reafirmados conceitos de Educação e Sustentabilidade Ambiental, fundamentação legal e 

Política Pública para o Meio Ambiente através dos questionários. Foram disponibilizados 

cursos online de Educação Ambiental em beneficio dos professores para a concepção e 

futura prática na Educação Ambiental. 

 

 

9. CRONOGRAMA  

 

A aplicação do projeto foi feita no mês de setembro de 2015. Contudo, o estudo do 

tema já vinha sendo desenvolvido desde a graduação e foi reforçado neste curso. 

 

 

10. PARCEIROS 

 

Apoio parcial da Direção escolar, Coordenação Pedagógica, Professores da Educação 

de Jovens e Adultos. Não houve envolvimento de outros parceiros.  

 

 

11. ORÇAMENTO  

 

O orçamento foi por volta de R$ 10,00, necessários para as cópias dos questionários. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Dar-se-á durante a aplicação do projeto, sem acompanhamento posterior. 

 

13. CONHECENDO A CONCEPÇÃO E A PRÁTICA DOS DOCENTES NA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A pesquisa foi realizada com professores que lecionam na Educação de Jovens e 

Adultos - Eja da Escola Municipal João Gabriel da cidade de Novo Gama-GO, foram 

entregues 10 (dez) questionários e recebidos 7 (sete). Tiveram o prazo de um mês para 

responderem ao questionário. 

Os professores foram questionados sobre como, em seu processo formativo nas 

etapas de nível fundamental e médio, foi abordado o tema Meio Ambiente ou Educação 

Ambiental e do total de professores, 3 (três) responderam não se lembrarem de o tema ter 

sido tratado em sala, 3 (três) foi abordado em datas específicas, 1 (um) tema tratado em 

projetos. 

Ao serem questionados sobre a formação recebida no curso de graduação, dos temas 

Meio Ambiente, Educação Ambiental e Sustentabilidade, quais foram os mais trabalhados, e 

em que freqüência: Meio Ambiente foi o mais trabalhado na formação dos 7 (sete) 

professores, a Educação Ambiental também foi estudada por 2 (dois) professores, e a 

Sustentabilidade também por 2 (dois), quanto à frequência, 3 (três) professores afirmaram 

uma frequência maior para Meio Ambiente e Educação Ambiental e 2 (dois) para a 

Sustentabilidade. 

Foi questionado aos professores se durante a trajetória de estudante de Ensino médio 

e/ou educação superior, se eles participaram de alguma atividade promovida pelos 

estabelecimentos de ensino e nas quais tiveram ligações com as questões ambientais. 

Dentre as informadas tem-se: 1 (um) professor teve passeata pelas ruas, 3 (três) 

professores participaram de feira ou festival ecológico, 1 (um) professor teve seminários e 

congressos, 1 (um) professor como projeto em plantar árvores, 1 (um) professor não teve 

nenhuma atividade promovida pela instituição de ensino durante seus estudos. 

Dentre os fatores mais marcantes durante os cursos de formação para docente os que 

mais contribuíram na formação para a percepção do Meio Ambiente foram: as bibliografias 

estudadas no curso, aulas de uma disciplina específica, trabalhos escolares extraclasse, 

curso de extensão, pesquisa científica, visita técnica e/ou trabalho de campo. 

Considerando que a Educação Ambiental tem um significado fundamental, foi 

solicitado aos professores que informassem o conceito mais próximo do que pensam do 
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processo educativo, a partir da escolha entre 3 (três), a alternativa de maior significado para 

os 7 (sete), foram: 2 (dois) professores consideram como “é a preparação das pessoas para 

proteger e conservar a natureza”, 2 (dois) professores deram como resposta “é a preparação 

dos seres humanos para utilizarem bem os recursos naturais para a melhoria de sua própria 

qualidade de vida”, e 3 (três) professores responderam que é o (...) processos por meio dos 

quais os indivíduos 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. (MENDES, 

2005, p.134) 

Sobre a importância da Educação Ambiental, os professores abordaram desta 

maneira: existe a necessidade de uma conscientização na área; é importante para uma 

tomada de conscientização para com os alunos no sentido de preservação dos recursos 

naturais; conservação do meio ambiente para o bem comum e para a qualidade de vida; 

necessária diante da ação maléfica do homem; em benefício da economia quanto aos 

recursos naturais que a permitem continuar; primordial para que as pessoas se 

conscientizem e preservem o planeta e seus recursos naturais; é de extrema importância 

devido à falta de respeito com o meio ambiente. 

O conceito que os professores têm de Sustentabilidade Ambiental, sintetizando a partir 

das respostas obtidas é: por meio da Sustentabilidade Ambiental preservaria ou manteria 

por mais tempo as reservas naturais, para que populações futuras possam viver em contato 

com a natureza sadia; o uso de recursos naturais, o combate ao excesso de consumo; a 

Sustentabilidade Ambiental deve abranger também as relações humanas e o bem-estar 

como um todo. 

Os professores foram questionados, também, sobre a forma como a Educação 

Ambiental e a Sustentabilidade são realizadas na escola: responderam que elas acontecem 

por meio de aulas nas matérias especificas, mas não envolve toda a escola; atividades 

participativas, trabalhando com a vivência dos alunos com as situações reais. 

Sobre como a Educação Ambiental é trabalhada pelo professor, houve várias 

respostas: conversas, debates, pesquisas, exposições, vídeos. Alguns professores não 

chegam a trabalhar com o tema por acreditar que não cabe a sua matéria. 

Outra questão que se quis analisar é como a Sustentabilidade Ambiental é trabalhada 

pelo professor? Os professores responderam que trabalham esta temática destacando o uso 

de recursos naturais renováveis e não renováveis por meio da reciclagem, demonstrações, 

leituras de conscientização, desenvolvendo ações e agregando-o a atitudes do dia-a-dia, 

atividades participativas, pesquisa e prática. 

Entre as principais dificuldades em trabalhar com a EA, foram citadas a falta de 

incentivo, conscientização, envolvimento do coletivo e comprometimento com as práticas da 
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EA e da Sustentabilidade; falta de formação dos docentes e recursos materiais, as coisas 

acabam parando no discurso e não ganham à prática; a aplicação é mascarada, não fazer é 

o mesmo que não acreditar; não ter sido educado para isso, não praticar o que se prega 

trazendo limitações. 

Os professores foram questionados sobre o conhecimento das questões educacionais 

que são tratadas na Lei 9.795/99 (Política Nacional de Educação Ambiental-PNEA) são de 

conhecimento dos professores; 4 (quatro) responderam que não têm conhecimento desta 

Lei e 3 (três) já a leram. Este dado expressa a necessidade de se ter nos cursos de 

formação dos professores espaços em que a PNEA seja trabalhada com a importância que 

ela tem, por ser uma Lei que coloca toda a sociedade responsável pela transmissão da 

educação e de sua prática. 

Surgidos do consenso internacional (UNESCO 1977), os objetivos da Educação 

Ambiental são: Consciência, Conhecimento, Atividades, Competência, Participação. (DIAS, 

2004, p. 15). Desta maneira, foram questionados aos professores sobre o alcance dos 

objetivos da EA: os professores mencionaram que quase todos os objetivos já foram 

trabalhados com satisfação em níveis diferentes com seus alunos: Em primeiro lugar, foram 

à consciência e a competência; em segundo, as atividades e em terceiro o conhecimento e 

a participação. 

Dias (2004) cita algumas estratégias de ensino para a prática da EA: discussão em 

classe, discussão em grupo, trabalho de grupo, debate, questionário, reflexão, imitação da 

mídia, projetos, solução de problemas, jogos de simulação, exploração do ambiente local. 

Foi solicitado aos professores que marcassem o uso e a frequência em que às usam 

de 1 a 5, sendo 1, de pouco uso, e assim crescente até o valor de 5 como de uso frequente. 

As respostas obtidas foram as seguintes por ordem de preferência: 1º solução de 

problemas, 2º discussão em grupo e jogos de simulação, 3º discussão em classe e trabalho 

em grupo, 4º exploração do ambiente local, 5º projetos, 6º imitação da mídia, 7º debates e 

reflexão e em 8º questionários. Acredito que toda estratégia é valida se essa conseguir 

atingir seu objetivo, o de formar cidadãos educados conscientemente para a vida sadia do 

planeta. No entanto cabe ao professor uma análise, para que possa trabalhar com a que 

maior poderá contribuir para com tal objetivo, seu uso e frequência devem estar sendo 

avaliados, para que se possa verificar os créditos de seu trabalho.   

Analisando o professor/cidadão, questionou-se se normalmente ele procura se 

informar sobre as questões relacionadas com o Meio Ambiente. Todos afirmaram sim. Em 

seguida, foi questionado quais fontes de informação são as mais usadas para adquirirem as 

notícias ou conhecimentos sobre o Meio Ambiente. Responderam: revistas semanais, 

internet, televisão, jornais diários, colegas de estudo, colegas de trabalho. 
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De que forma prática o professor/cidadão vem ajudando a melhorar as condições 

frágeis do ambiente em que o Planeta passa? Retornos: conscientizando as pessoas para 

cuidar do meio ambiente; com atitudes de forma efetiva para a conservação do meio 

ambiente; através de debates e questionamentos; não jogando lixo na rua, fazendo a coleta 

seletiva do lixo; racionar a água e energia elétrica e conscientizar as crianças sobre essa 

importância; tendo consciência e cuidando do ambiente em que vive. 

Diante do estudo do projeto foi indagado aos professores se teriam interesse em 

realizar cursos totalmente online e gratuitos para tomar conhecimento e atitude quanto a 

Educação Ambiental e sustentável ou mesmo aperfeiçoar-se como professor e cidadão. A 

maioria realizaria o curso, mas este não seria feito pelos próximos meses, por falta de 

tempo. 

Os critérios de escolha dos cursos foram: o tema meio ambiente, gratuitos e online, 

fatores que motivassem os professores, para que não houvesse qualquer empecilho em sua 

realização. Os cursos online são oferecidos a quem interessar por órgãos/empresas: 

Ministério do Meio Ambiente, Fundação Getulio Vargas – FGV, SESI / SENAI, Prime cursos 

e Santander: 

 

1. O Ministério do Meio Ambiente disponibiliza entre outros cursos de Educação 

Ambienta o de Estilos de vida sustentável: 

(...) que tem como objetivo Incentivar a reflexão, discussão e ações 

interativas com informações e conceitos sobre mudança em favor de estilos 

de vida sustentável. Fonte: http://ava.mma.gov.br/ 

 

2. A Fundação Getulio Vargas oferece o curso Sustentabilidade no dia a dia: 

orientações para o cidadão. O curso  

 

(...) aborda o ciclo completo de vida dos produtos e instrui sobre como 

consumir com responsabilidade, por meio do entendimento das 

consequências de cada escolha. Objetivo: apresentar os principais fatos e 

conceitos relativos à sustentabilidade; provocar reflexão nos participantes 

do curso sobre seus hábitos e atitudes em relação à sustentabilidade; 

contribuir para o planejamento de mudança de atitude individual.  

Fonte: http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/ 

 

 

3. O SESI/SENAI oferece o curso Educação Ambiental que tem como objetivo aplicar 

princípios básicos de proteção ambiental.  

http://ava.mma.gov.br/
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Programa: definir meio ambiente; entender conceito de ecologia; identificar 

o desequilíbrio ecológico; praticar conservação ambiental. Fonte: 

sistemafieg.org.br/portalcliente/paginas/cursoSelecionado.jsf 

 

4. O Prime cursos oferta o curso de Educação Ambiental na modalidade à distância:  

(...) Com este curso o aluno estará apto a transformar qualquer ensino em 

um ensino também ambiental, com consciência ecológica; compreendendo 

a importância do meio ambiente e de sua preservação para o futuro das 

próximas gerações. (...) Objetivos: curso livre para Qualificação Profissional, 

onde o aluno aprenderá os principais conceitos de educação ambiental, 

técnicas em educação ambiental, educação ambiental em empresas, 

modelos de projetos, agenda 21, leis ambientais. Fonte: 

http://cursosgratis.blog.br/curso-de-educacao-ambiental-gratis/ 

 

5. O Santander trás:  

 

(...) apresentações e dinâmicas sobre diversos temas ligados à 

sustentabilidade. Didáticas, repletas de dados e exemplos práticos, que 

podem servir como base para aulas, (...) procuram despertar a noção de 

que cada atitude que tomamos pode impactar a sociedade, o planeta e a 

economia de forma positiva ou negativa. No capitulo 1 ensina-se: (...) uma 

nova forma de enxergar seu dia a dia; como a vida muda de acordo com 

diferentes pontos de vista; os três pilares da sustentabilidade; que atitudes 

individuais fazem a diferença.  

 

É preciso que o professor tenha uma visão ampliada para desempenhar sua função 

como educador, pois suas intenções o levam a aprender os saberes que consequentemente 

o levam às ações, para a contribuição da construção do caráter humano. 

 

 

14. A TÍTULO DE CONCLUSÃO  

 

Foi constatado que o ensino fundamental e médio contemplou em parte na formação 

dos professores para o Meio ambiente, Educação Ambiental ou Sustentável. Talvez pelo 

fato de que a discussão sobre Meio Ambiente ainda não era um tema tão presente na 

realidade educacional. Quanto à graduação, esta trabalhou de maneira satisfatória para a 

formação da concepção dos professores. 

https://www.primecursos.com.br/meio-ambiente/
http://cursosgratis.blog.br/curso-de-educacao-ambiental-gratis/
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Os professores têm em comum a preocupação com a realidade que o planeta vive e 

deixaram claro o compromisso deles como educadores de trabalhar Educação Ambiental e 

que ela apenas não seja mais uma opção e sim uma responsabilidade obrigatória. Eles 

possuem conhecimento sobre Sustentabilidade Ambiental, de forma a educar os alunos a 

mudar o olhar diante da utilização dos recursos naturais.  

Todavia, de acordo com a pesquisa realizada, a escola estudada trabalha a Educação 

e Sustentabilidade Ambiental, de maneira insatisfatória, por não contemplar todos os alunos 

e por trabalhar a mesma apenas em matéria específica, contudo o que se trabalha de 

Educação Ambiental busca-se socializar com os alunos. 

Os professores relataram dificuldades que viabilizam o trabalho como: falta de 

envolvimento e comprometimento com as práticas da EA e com a proposta de 

Sustentabilidade Ambiental. As coisas acabam parando no discurso e não se incorporam ao 

fazer. O que permite interpretar que o conhecimento não toma a dimensão necessária para 

a sala de aula. O profissional deve proporcionar um trabalho com seus alunos que possa 

formá-los para o conhecimento necessário para modificar suas atitudes diante do Meio 

Ambiente. O professor precisa indiscutivelmente ser capacitado conceitualmente. 

As questões educacionais tratadas na EA são fundamentadas na CF, no PCN e na 

PNEA, permitindo um conjunto normativo rico para a concepção e prática de todos. Uma vez 

que esta disseminação pode acontecer de maneira mais abrangente pela educação é 

essencial o seu conhecimento por meio dos educadores. A pesquisa mostrou que parte dos 

professores desconhecem os fundamentos. É preciso uma ação por parte dos dirigentes da 

escola para uma formação específica para a EA, contudo, mesmo tendo sido ofertados 

cursos gratuitos na área os professores afirmaram que não teriam condições em realizá-los 

dentro dos próximos meses, por falta de tempo em virtude do acúmulo de atividades como 

professores. 

A pesquisa mostrou que a EA ainda não é tratada da forma como os documentos 

oficiais do Governo Brasileiro orientam para que se tenha um êxito educacional. Ficou 

demonstrado que professores em particular apresentam uma concepção mediana quanto a 

Educação Ambiental e com atividades resumidas nas atividades práticas. A escola não 

soma com o conhecimento, ficando alheia ao desejo de alguns professores a desenvolver a 

Educação Ambiental. 

A Idealização é mais que querer e propósito curricular. Ela deve sair do desejo e 

passar a um planejamento com ações e criações, a escola precisa tomar consciência, 

atenção e participação dos fatos reais dos professores e alunos para que com orientações e 

práticas válidas possam conduzir-lhes a uma educação significativa para a vida. 
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Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado. É responsabilidade 

de cada cidadão defender a causa da natureza e a educação ocupa um lugar especial nesta 

tarefa. 

Existe a necessidade de socializar o resultado da pesquisa, contudo, o município de 

Novo Gama-GO não abraça a causa por acreditar não possuir subsídios financeiros e de 

pessoal em suas Secretarias para trabalhar o tema. Quanto à Escola de aplicação do 

projeto, deixa duvidoso seu interesse em trabalhar a Educação Ambiental.  
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

Estudo da Concepção e Prática na Educação Ambiental e sustentável com os 

Docentes da Educação de Jovens e Adultos na Escola Municipal João Gabriel do 

Município da cidade de Novo Gama - GO 

  

Estou realizando uma pesquisa que tem como objetivo conhecer como é concebida e 

praticada a Educação e a Sustentabilidade Ambiental no trabalho pedagógico de 

professores da Educação de Jovens e Adultos – EJA desta escola. A sua opinião é muito 

importante e gostaria de poder contar com sua atenção para responder ao questionário. Sua 

presteza e colaboração em responder às questões levantadas são extremamente 

importantes para os resultados do meu estudo. Desde já agradeço a sua atenção. 

Francilene B. Canuto – Professora efetiva do município da cidade de Novo Gama-GO e 

aluna de Pós-graduação com Especialização em Educação na Diversidade e 

Cidadania com ênfase na Educação de Jovens e Adultos / 2014-2015 pela 

Universidade de Brasília - UnB 

  

Professor (a):_____________________________ (seu nome não será divulgado no Projeto)          

E-mail para contato:_______________________________________ 

Série/Ano em que esta lecionando:__________________ Data:____________________ 

  

Questionário 1 

 Concepção do Professor 

  

1. Em sua educação de nível fundamental e médio o tema Meio Ambiente ou Educação 

Ambiental foi tratado? Como? 

  

  Não me lembro de o tema ser tratado em sala; 

  Em datas específicas; 

  Em projetos; 

  Como tema transversal; 
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 2. No seu curso de graduação quais dos temas foram trabalhadas, e em que freqüência de 

1 a 5: 

  

  Meio Ambiente 1 2 3 4 5 

  Educação Ambiental 1 2 3 4 5 

  Sustentabilidade 1 2 3 4 5 

  

3. Durante a sua trajetória de estudante de Ensino médio e superior, você participou de 

alguma atividade promovida pelos estabelecimentos de ensino que tivesse ligações com as 

questões ambientais? 

 1. Sim                2. Não 

Sendo sim que tipo de atividade? Marque um X na letra. 

a.         Passeata pelas ruas; 

b.         Feira ou festival ecológico; 

c.         Debate público com autoridade; 

d.         Seminário e congressos; 

e.         Reuniões com o poder público; 

f.          Outra. Qual?_________________________________________ 

  

4. Dos fatores citados abaixo aponte dois que mais contribuíram na formação da sua 

percepção de Meio Ambiente. Marque com um X no número. 

  

1.        As bibliografias estudadas no curso; 

2.        Estágios; 

3.        As aulas de uma disciplina específica; 

4.        Trabalhos escolares extraclasse; 

5.        Extensão/outros; 
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6.        Pesquisa cientifica; 

7.        Visita técnica ou trabalho de campo; 

8.        O curso como um todo; 

9.        A atividade profissional exercida. Qual?_____________________________ 

  

5. O que a Educação Ambiental significa para você? Considerando as opções abaixo, qual a 

que mais se aproxima do que você pensa. Marque apenas uma das opções. 

  

a)    É a preparação das pessoas para proteger e conservar a natureza; 

b)  É a preparação dos seres humanos para utilizarem bem os recursos naturais para a 

melhoria de sua própria qualidade de vida; 

c)  São os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 

do Meio Ambiente, bem de uso comum de povo, essencial a qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

  

6. Como você avalia a importância da Educação Ambiental? 

  

  

  

  

  

7. Como você defenderia Sustentabilidade Ambiental? 
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Questionário 2 

  

Prática do Professor 

  

1. De que forma a Educação Ambiental e a Sustentabilidade são realizadas na escola? 

  

  

  

  

2. Como você trabalha a Educação Ambiental em sala de aula? 

  

  

  

  

3. Como você trabalha a Sustentabilidade Ambiental em sala de aula? 

  

  

  

  

4. Relacione as principais dificuldades em trabalhar com a Educação Ambiental na Escola. 

  

  

  

  

  

5. De que forma a Educação Ambiental e a Sustentabilidade estão contempladas no Projeto 

Político Pedagógico de sua escola? 
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6. Você tem conhecimento das questões educacionais que são tratadas na Lei 9.795/99 

(Política Nacional de Educação Ambiental)? 

  

Sim ( )   Não (   ) 

  

6.1. De que maneira esta legislação influencia o andamento de seus planejamentos e no 

desenvolvimento de suas aulas? 

  

  

  

  

7. Surgidos do consenso internacional, os objetivos da Educação Ambiental – EA UNESCO, 

1977, são: consciência, conhecimento, atividades, competência, participação.  (DIAS, 2004, 

p. 15) 

  

Marque a alternativa “satisfatória ou insatisfatória”, conforme os objetivos da Educação 

Ambiental atingidos em sua escola. 

  

a) Consciência: ajudar os grupos sociais (alunos) e os indivíduos a adquirirem uma 

consciência e uma sensibilidade acerca do meio ambiente e dos problemas a ele 

associados. 

 

  Satisfatório   Insatisfatório 

  

b) Conhecimento: ajudar os grupos sociais (alunos) e os indivíduos a ganharem uma grande 

variedade de experiências. 
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  Satisfatório   Insatisfatório 

 

c) Atividades: Ajudar os grupos sociais (alunos) e os indivíduos a adquirirem um conjunto de 

valores e sentimentos de preocupação com o ambiente e motivação para participarem 

ativamente na sua proteção e melhoramento. 

 

  Satisfatório   Insatisfatório 

   

d) Competência: ajudar os grupos sociais (alunos) e os indivíduos a adquirirem 

competências para resolver problemas ambientais. 

  

  Satisfatório   Insatisfatório 

  

e) Participação: propiciar aos grupos sociais (alunos) e aos indivíduos uma oportunidade de 

se envolverem ativamente, em todos os níveis, na resolução de problemas relacionados 

com o ambiente. 

 

  Satisfatório   Insatisfatório 

   

8. Dias (2004) cita algumas estratégias de ensino para a prática da Educação Ambiental. 

Marque o uso e a frequência em que as usa de 1 a 5, sendo 1 de pouco uso e assim 

crescente até o valor de 5 como de grande uso. 

  

a) Discussão em classe: esta atividade envolve toda a classe e cada estudante contribui 

informalmente (grande grupo) 

  

  1 2 3 4 5 

  
b) Discussão em grupo: envolve toda a classe com professor atuando como supervisor 

(pequenos grupos) 

   

  1 2 3 4 5 
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c) Trabalho de grupo: envolve a participação de grupos de 4 a 8 membros, que se tornam 

responsáveis pela execução de uma tarefa. 

  

  1 2 3 4 5 

  
d) Debate: requer a participação de dois grupos de 3 a 4 membros, para apresentar idéias e 

argumentos de pontos de vista opostos aos demais colegas de classe que podem formar um 

grupo de avaliação. 

   

  1 2 3 4 5 

 
e) Questionário: desenvolvimento de um conjunto de questões ordenadas a serem 

submetidas a um dado público. As respostas, analisadas dão uma verdade de indicativos. 

  

  1 2 3 4 5 

  
f) Reflexão: é dado um tempo aos estudantes para que sentem em algum lugar e pensem 

acerca de um problema específico. 

 

  1 2 3 4 5 

   
g) Imitação da mídia: esta estratégia estimula os estudantes individualmente ou em grupo, a 

produzir sua própria versão dos jornais, dos programas de rádio, TV, internet, filme. 

  

  1 2 3 4 5 

  
h) Projetos: os alunos, sob supervisão, planejam e redirecionam um projeto sob um tema 

específico. 

 

  1 2 3 4 5 

   
i) Solução de problemas: esta estratégia esta ligada a muitas outras, considera que ensinar 

é apresentar problemas e aprender é resolvê-los. 

  

  1 2 3 4 5 
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j) Jogos de simulação: os participantes operacionalizam, por meio de jogos, as diversas 

situações de um dado tema, sempre ligados a sua realidade. Existem centenas de jogos 

recomendados. 

 

  1 2 3 4 5 

   
k) Exploração do ambiente local: prevê a utilização/exploração dos recursos locais próximos 

para estudos observações etc. 

 

  1 2 3 4 5 

   
  

9. Em relação ao Projeto Político Pedagógico da Escola, você afirma que: 

  

a) Conhece plenamente o Projeto Político Pedagógico; 

b) Conhece apenas superficialmente; 

c) Não conhece. 

  

Questionário 3 

  

Professor / cidadão 

   

1. Você normalmente procura se informar sobre as questões relacionadas com o Meio 

Ambiente? 

a)    Sim 

b)    Não 

  

2. Quais das fontes de informação citadas abaixo são as mais usadas por você para se 

informar sobre Meio Ambiente? Cite as 3 mais usadas. 

a)    Jornais diários; 

b)    Revistas semanais; 
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c)    Internet; 

d)   Televisão; 

e)    Rádio; 

f)    Colegas de trabalho; 

g)    Colegas de estudo; 

h)    Aulas lecionadas; 

i)     Outros _____________________________________________________________. 

  

3. De que forma PRÁTICA você como professor e cidadão vem ajudando a melhorar as 

condições frágeis do ambiente em que o Planeta passa? 

  

  

 

  

  
4. Teria interesse em realizar cursos totalmente online e gratuitos para tomar 

conhecimento e atitude quanto a Educação Ambiental e sustentável ou mesmo aperfeiçoar-

se como professor e cidadão? 

a)      Sim          b) Não 

  

Sendo sim sua resposta abaixo segue sites que fornecem os cursos, é possível que realize 

1 curso destes no mês de setembro a outubro deste ano 2015? 

a)      Sim          b) Não 

   

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-

praticas/Paginas/Sustentabilidade.aspx 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/ 

http://www.sistemafieg.org.br/portalcliente/paginas/cursoSelecionado.jsf 

http://ava.mma.gov.br/ 

http://cursosgratis.blog.br/curso-de-educacao-ambiental-gratis/ 

http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-praticas/Paginas/Sustentabilidade.aspx
http://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-praticas/Paginas/Sustentabilidade.aspx
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://www.sistemafieg.org.br/portalcliente/paginas/cursoSelecionado.jsf
http://ava.mma.gov.br/
http://cursosgratis.blog.br/curso-de-educacao-ambiental-gratis/
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Preciso de seu feedback a respeito do curso realizado como parte da avaliação do 

projeto: 

  

1.    Quais benefícios do curso realizado trouxeram para sua vida profissional e pessoal? 

  

  

  

  

 


