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Introdução 

Embora a Educação Ambiental (EA) tenha sido bastante discutida e divulgada, porém, 

suas abordagens em diferentes espaços, principalmente nas escolas, não se apresentam de 

maneira muito clara e específica em determinados momentos, como indicam as políticas de 

ensino e aprendizagem (FRAGOSO; NASCIMENTO, 2018). Portanto, sabe-se que é no 

ambiente escolar que a EA possui uma grande importância visto que desde cedo as crianças 

aprendem a lidar com o desenvolvimento sustentável. 

O objetivo geral deste estudo foi investigar como a EA vem sendo trabalhada em sala 

de aula do Ensino Médio e as estratégias didático-pedagógicas na visão de professores.  

 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada no mês de dezembro de 2020 em instituições do Ensino Médio, 

nas escolas Centro Educacional Dr. José Neiva e Centro Educacional Professor Ribamar Torres, 

localizadas no município de Pastos Bons, Maranhão, Brasil. 

Realizou-se a pesquisa descritiva de natureza quantitativa e qualitativa (Sampieri, 

2013) e o instrumento de coleta de dados foram os questionários com perguntas abertas e 

fechadas via Google forms a 16 professores das escolas mencionadas com faixas etárias entre 

25 a 47 anos. Buscando manter o sigilo e não revelar a identidade dos professores criaram-se 

códigos representados da seguinte forma: os professores da Escola “A” e os professores da 

Escola “B”. 

As questões abordaram os conceitos de EA e a sua importância envolvendo os 

professores, alunos; escolas e o próprio meio ambiente, bem como a definição da EA; as 
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principais dificuldades encontradas na abordagem da EA no Ensino Médio; como implantar a 

EA nas escolas e como a mesma vem sendo trabalhada; quais assuntos são abordados pelos 

professores sobre a EA e a forma como os professores abordam o tema; qual o interesse dos 

alunos de acordo com os professores sobre a temática e como é avaliado o conhecimento? Qual 

a importância de se trabalhar a EA na visão dos professores e a capacitação dos mesmos sobre 

a EA? Essas questões norteadoras oportunizaram a compreensão e a análise da percepção dos 

professores sobre a forma como a EA vem sendo trabalhada nas escolas. 

Os professores assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, que 

autorizou a divulgação das informações pelo pesquisador. Entretanto, explicou-se que a 

qualquer momento, o entrevistado poderia abdicar de participar e retirar seu consentimento. A 

sua recusa, desistência ou retirada significa dizer que não haveria prejuízo aos professores 

entrevistados. 

Os dados levantados e obtidos foram confidenciais visando assegurar o sigilo da 

participação do entrevistado e, consequentemente, realizou-se a tabulação de dados e a 

construção dos gráficos por meio do programa Microsoft Excel 2010®.  

 

Resultados e Discussão 

Nos dados adquiridos sobre o perfil dos professores entrevistados, mediante suas 

declarações em relação à idade, observou-se que 12% dos professores da escola (A) e 13% da 

escola (B) tem uma variação entre 25 a 30 anos, 31% da escola (A) e 25% da escola (B) tem 

entre 31 e 40 anos e os 6% da escola (A) e 13% da escola (B) apresenta-se entre 41 e 47 anos 

(Figura 1). 

Figura 1: Faixa etária dos professores das escolas. 

 
      Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 
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Na Figura 2 contém o tipo de gênero dos entrevistados, onde 25% dos professores da 

escola (A) e 31% da escola (B) são do sexo feminino e os 25% dos professores da escola (A) e 

19% da escola (B) são do sexo masculino. 

Figura 2: Relação de gênero dos professores das escolas. 

              

               Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

Com relação à formação acadêmica dos professores revelou-se que 38% dos 

professores da escola (A) e 31% da escola (B) possuem graduação e os 12% dos professores da 

escola (A) e os 19% da escola (B) têm Mestrado (Figura 3). 

Figura 3: Formação acadêmica dos professores. 

               

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

Quando questionados sobre a definição da EA em suas percepções, todos os 

professores (100%) das escolas (A) e (B) definem a EA como uma área do ensino voltada para 

a sensibilização dos indivíduos sobre os problemas ambientais e de como auxiliar a combatê-

los, conservando as reservas naturais e não poluindo o meio ambiente.  

Visões semelhantes sobre a percepção dos professores foram mencionadas por Freitas 

e Marin (2015) onde descrevem que ao longo dos últimos 50 anos dentre diferentes definições 
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a EA passou a ser definida como um processo que busca o desenvolvimento de uma 

sensibilidade crítica das pessoas e que pode ser fundamental no enfrentamento das questões 

ambientais e sociais.  

Quando questionados sobre as principais dificuldades encontradas na abordagem da 

EA no Ensino Médio, notou-se que 12% dos professores da escola (A) e 13% da escola (B) 

descrevem que a EA perpassa por alguns desafios e um deles é a desvalorização de sua 

abordagem. Os 37% dos professores da escola (A) e 38% da escola (B) apontam que a 

dificuldade se dá pelas disposições previstas em Lei nº 6.938/81 pela Política Nacional de Meio 

Ambiente para sua implantação na educação nacional que não ocorre na prática como deveria 

(Figura 4). 

Notou-se diante das respostas a falta de estrutura para tratar sobre a EA e nesse 

contexto, discussões e ações sobre a abordagem devem ser cada vez mais difundidas (BOSA; 

TESSER, 2014).  

Figura 4: Principais dificuldades encontradas na abordagem da Educação Ambiental no 

Ensino Médio. 

         

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

Quanto à implementação da EA nas escolas do Ensino Médio observou-se pela Figura 

5 que 19% dos professores da escola (A) e 12% da escola (B) apontam que pode acontecer por 

meio de conteúdos trabalhados em sala de aula e 31% dos professores da escola (A) e 38% da 

escola (B) alegam que a melhor implementação vem por meio de atividades específicas como 

a reciclagem, a coleta seletiva e as atividades de sustentabilidade, preservação e conservação. 

Logo, sabe-se que no momento atual os alunos se interessam por algo mais visível que vai além 
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de um conteúdo teórico e, consequentemente, o método das atividades específicas é o mais 

eficaz, não necessariamente deixando de aplicar os conteúdos teóricos, mas assimilando esses 

conteúdos com a prática. Para tanto, a sensibilidade e a mudança de hábitos acontecem por meio 

de informações e com atitudes pequenas e diárias. É por isso, que a EA talvez seja um dos 

fatores mais importantes a ser estudado nas escolas, por ter relação com o futuro da humanidade 

e com a existência do planeta (MEDEIROS et al., 2011). 

Figura 5: Como implantar a Educação Ambiental nas escolas do Ensino Médio. 

      

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

Ao indagar os professores sobre a forma como é trabalhada a EA nas escolas do ensino 

médio, 38% dos professores da escola (A) e 44% da escola (B) relatam que a atividade mais 

desenvolvida é a prática de feiras de ciência, porém, afirmam que só ocorre uma vez por ano. 

Destaca-se ainda que dentre os 16 professores, apenas 12% da escola (A) e 6% da escola (B) 

indicaram que fazem a abordagem da EA por meio de visitas a espaços naturais que possam 

auxiliar os alunos a refletirem sobre a importância dos bens naturais e sua conservação (Figura 

6). 

 

Figura 6: Forma como a Educação Ambiental é trabalhada nas escolas do Ensino 

Médio. 

 

    

        Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 
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Quando indagados sobre quais assuntos são abordados relacionados à EA em sala de 

aula, notou-se que 44% dos professores da escola (A) e 38% da escola (B) relatam que o tema 

mais discutido é a questão da poluição, com ênfase no lixo, coleta seletiva e crise ambiental de 

forma resumida, daí surge à pergunta: por que é trabalhada dessa forma? Os professores 

afirmam que é por ser feita de maneira interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar em 

projetos extracurriculares específicos desenvolvidos no decorrer de suas aulas e ainda quando 

algum conteúdo ou texto traz o tema abordado. Os 6% dos professores da escola (A) e os 12% 

da escola (B) mencionaram que sustentabilidade é o tema mais expressivo em suas aulas (Figura 

7).  

É indubitável que quando se trata de assuntos sobre a EA em disciplinas específicas se 

torna mais difícil ainda de ser abordada. Dessa forma, mesmo os professores afirmando abordar 

em alguns momentos de suas aulas temas referentes à EA ainda tem muito a concretizar-se para 

fornecer informações aos alunos sobre os diversos temas que englobam a temática discutida.  

 

Figura 7: Assuntos abordados pelos professores em sala de aula sobre a Educação 

Ambiental. 

 

 

       Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

Com relação ao método de ensino utilizado para abordar temas relacionados à EA em 
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escola (B), (Figura 8). Moreira (2006) afirma que, o aprendizado significante consiste no 

desenvolvimento através de novos saberes que contraem significância mediante ao diálogo, 

práticas e por meio de concepções importantes prévias no sistema intelectual. 
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Figura 8: Forma como os professores abordam o tema Educação Ambiental em sala de 

aula. 

 

         

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

Segundo os 31% dos professores da escola (A) e 44% da escola (B) responderam de 

forma positiva a questão do interesse dos alunos sobre a temática EA ressaltando que esse 

interesse só surge quando é aplicada uma metodologia mais dinâmica. Já 19% da escola (A) e 

6% da escola (B) informaram que demonstram interesse mesmo que a didática com que tais 

assuntos sobre a EA trabalhados em sala de aula seja por meio de uma passagem de conteúdo 

(Figura 9). Segundo Lima (2004) os alunos que não são aproximados do objeto de estudo (no 

caso sobre a EA) são impossibilitados no engajamento de diversas questões surgidas na vida 

contemporânea e não terão uma postura crítica de sua realidade e ainda ressalta que essa 

aproximação com o tema despertar o interesse do aluno desenvolvendo um pensamento crítico 

e criativo. 

Figura 9: Interesses dos alunos de acordo com os professores no tema Educação 

Ambiental. 

 

 

       Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 
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 No que se refere aos professores que avaliam o conhecimento dos alunos sobre a EA 

percebeu-se que 38% da escola (A) e 44% da escola (B) utilizam a tradicional metodologia das 

provas e atividades de pesquisas escritas. Já 12% dos professores da escola (A) e 6% da escola 

(B) avaliam por meio de atividades e projetos extracurriculares,  sendo uma das atividades a de 

propor aos alunos o uso de materiais descartados pela sociedade para construção de outros 

objetos no processo de reciclagem a serem apresentados em sala de aula, onde o aluno expõe 

todo o conhecimento obtido durante o desenvolvimento de seu trabalho, descrevendo a 

importância da reciclagem e de ser um exemplo de cidadão ambiental que cuida e preserva 

fazendo sua parte para termos um planeta mais sustentável (Figura 10).   

 

Figura 10: Como os professores avaliam o conhecimento dos alunos sobre Educação 

Ambiental. 

  

     

 Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

Neste seguimento, ao serem perguntados sobre a importância de se trabalhar a EA na 

visão dos professores, todos os entrevistados (100%) de ambas as escolas (A) e (B), alegam que 
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Indagou-se sobre a capacitação em EA e constatou-se que 19% dos professores da escola 
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de implementação e discussões sobre a importância de se trabalhar e debater assuntos 

relacionados a EA em todas as instituições e níveis de ensino de forma a valorizar sua 

abordagem. Os 31% dos professores da escola (A) e os 38% da escola (B) responderam que 
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não possuem nenhum tipo de capacitação realizada sobre a temática. Consequentemente, esses 

professores relatam que a questão da falta de tempo e da cobrança para que sigam o 

planejamento escolar apresentado nos parâmetros curriculares, no prazo do calendário da 

escola, acaba impedindo de se aprimorarem e trazerem novas práticas e métodos de ensino para 

a sala de aula 

Figura 11: Capacitação dos professores realizada sobre a Educação Ambiental. 

 

´ 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

Logo, o momento atual acompanha-se de um modelo de ensino que necessita de 

professores habilitados e que traga consigo o dever de estimular o senso crítico, a curiosidade 

e a inteligência dos alunos, além de tudo a atenção para as problemáticas que afetam o nosso 

planeta. Nesse sentido e para que isso se torne efetivo, se faz necessário um professor orientador, 

mediador do conhecimento, um aprendiz permanente, cooperador, organizador da 

aprendizagem (GADOTTI, 2000).  

 

Considerações finais 

Um dos lugares para se debater a temática Educação Ambiental é nas escolas, pois 

apresentam um espaço de formalização e de aplicação desses conceitos formadores. No geral, 

pode-se observar que muitos professores relataram que a Educação Ambiental é importante 

para ser discutida e trabalhada de maneira inter e transdisciplinar em diversos projetos 

educacionais no decorrer das aulas.  

Para tanto, é de responsabilidade dos professores a compreensão de que a Educação 

Ambiental deve ter competência para a promoção de valores, não sendo apenas um meio de 

transmitir conteúdos descontextualizados, pois existem meios de solucionar quaisquer 
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dificuldades encontradas sobre essa temática, e observam-se inúmeras práticas que podem 

complementar os conteúdos e estimular os indivíduos a aprenderem e a refletirem mudando o 

seu modo de pensar e agir diante da realidade que os cercam. Entretanto, basta começar a buscar 

o melhor caminho na construção da Educação Ambiental nas escolas. 

Por fim, evidencia-se a necessidade de orientação na ação dos professores em busca de 

novas práticas educativas, diferentes estratégias didático-pedagógicas e recursos didáticos que 

visam auxiliar a construção do conhecimento e interesse por parte dos alunos em compreender 

sobre a Educação Ambiental. 
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