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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo de investigação, analisar por meio de uma
sequência didática a percepção dos discentes em relação à Educação Ambiental
destacando o conteúdo “Água em diferentes ambientes” no 6º ano do Ensino
Fundamental. As articulações teóricas da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky
(2007,2008) contribuíram para a fundamentação deste trabalho, bem como o
planejamento
e
a
estruturação
de
atividades
didático-pedagógicas.
Metodologicamente, este estudo foi dividido em duas partes: a primeira refere-se ao
estudo teórico, a respeito das relações pedagógicas e epistemológicas com ênfase
no desenvolvimento cognitivo do aluno e a segunda ao desenvolvimento da
pesquisa em uma escola Estadual de Boa Vista/RR com 18 alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental. A pesquisa cumpriu as exigências documentais do Comitê de
Ética em Pesquisas com Seres Humanos e foi aprovada sob o parecer de nº
2.322.447. A abordagem da pesquisa é de natureza qualitativa e se configurou como
uma pesquisa-ação por entender que o pesquisador se fez presente pesquisando e
desenvolvendo as ações em colaboração com os participantes, trazendo assim uma
reflexão coletiva e suas contribuições para o ensino, educação e sociedade. Com
base na aplicação do questionário como coleta de dados, analisou-se as percepções
iniciais dos alunos nas seguintes categorias: 1) Percepção ambiental na escola; 2)
Percepção do ambiente natural; 3) Percepção em recursos hídricos. Após a
aplicação do questionário tornou-se possível a construção de uma sequência
didática abordando o tema “Água em diferentes ambientes” relacionando-se com as
zonas de desenvolvimento real, proximal e potencial, citadas por Vygotsky, que
norteou o trabalho do pesquisador/professor ao abordar a temática e contribuiu para
que os alunos se apropriassem dos conceitos científicos estudados. Os discentes
participaram de uma aula de campo na Companhia de Água e Esgotos de Roraima,
para compreender os processos e mecanismos utilizados para o tratamento e
distribuição de água que abastece a cidade. Como produto pedagógico, deste
trabalho construiu-se um livro paradidático, que apresenta os novos conceitos e
percepções adquiridos pelos discentes em Educação Ambiental. A apresentação
deste livro paradidático intitulado “Educação Ambiental para a Preservação das
Águas”, como produto desta pesquisa, contribui para o ensino de Educação
Ambiental através de leituras, consultas e pesquisas de modo construtivo no Ensino
Fundamental. Os resultados da pesquisa permitiu analisar a sequência didática
como sendo produtiva e eficaz na construção de novos conceitos e novas
percepções dos estudantes, pois através da abordagem do conteúdo abriu-se
espaços para debates, questionamentos e produção de atividades, nesse viés os
momentos da sequência didática propiciou aos estudantes refletir e repensar sobre
as atitudes individuais e coletivas, frente as situações vistas atualmente na natureza
e proporcionou a construção do conhecimento científico através das atividades
sistematizadas.
Palavras-chave: Percepção ambiental. Processos cognitivos. Aprendizagem.

ABSTRACT
The present study aims to research, analyze, through a didactic sequence the
perception of the students in relation to the environmental education emphasizing the
content “Water in different environments" in the sixth grade of primary school. The
theoretical articulations of Cultural-historical Theory of Vygotsky (2007, 2008)
contributed to the basis of this work, as well as the planning and structuring of the
didactic-pedagogical activities. Methodologically, this study was divided into two
parts: the first refers to the theoretical study, related to the pedagogical and
epistemological relations with emphasis on the student's cognitive development and
the second to the development of research in a state school of Boa Vista/RR with 18
students of the sixth grade of primary school. The research fulfilled the documentary
requirements of the Committee of Ethics in Research with Humans Beings and was
approved under the number advice 2.322.447. The research approach is qualitative
and it was configured as an action research for understanding that the researcher
was present searching and developing actions in collaboration with the participants,
bringing a collective reflection and her contributions to the teaching, education and
society. Based on application of the questionnaire to collect data, we analyzed the
initial perceptions of the students in the following categories: 1) environmental
perception at school; 2) perception of the natural environment; 3) perception in water
resources. After the application of the questionnaire it was possible the construction
of a didactic sequence approaching the theme "Water in different environments"
relating to the zones of actual, proximal and potential development, mentioned by
Vygotsky, that guided the work of the researcher/professor when approaching the
thematic and contributed to the students‟ acquisition of the studied scientific
concepts. The students participated in a field class in the Company of Water and
Sewage of Roraima, to understand the processes and mechanisms used for the
treatment and distribution of water which is supplied for the city. As pedagogical
product, this work developed an educational book, which presents new concepts and
insights acquired by the students in Environmental Education. The presentation of
this educational book titled "Environmental Education for the Preservation of the
Waters", as the product of this research, contributes to the teaching of environmental
education through lectures, consultations and researches in a constructive manner in
the primary school. The results of the research made it possible to analyse the
didactic sequence as productive and effective in building new concepts and new
perceptions of the students, because through the approach of the contents it was
constituted spaces for discussions, questions and production of activities, in this
sense the moments of didactic sequence allowed to the students to reflect and
rethink about the individual and collective attitudes considering the situations
observed in nature currently and contributed to the construction of sthe cientific
knowledge through the systematized activities.
Keywords: environmental perception. Cognitive processes. Learning.
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos como professora atuante da Educação Básica,
especificamente no Ensino Fundamental lI, tive 1 a oportunidade de me deparar com
desafios inerentes a disciplina de Ciências Naturais. Como docente vivenciei
momentos de excitação na sala de aula, o que me levou a reflexão sobre a minha
prática metodológica e a aprendizagem dos meus alunos, motivos pelos quais me
levaram a ingressar no Mestrado em Ensino de Ciências, em busca de novos
conhecimentos que contribuíssem positivamente para a minha prática docente.
Visto que a escola é um espaço de transformação, e nela deve se trabalhar
os conhecimentos sociais e culturais de maneira crítica e interdisciplinar, enquanto
professora procuro desenvolver uma prática docente objetivando o desenvolvimento
científico dos alunos.
Foram vários os motivos que me levaram a escolha da temática referente a
percepção ambiental, sendo que um dos principais, foi por considerar que a cidade
de Boa Vista- RR, localizada na região norte do Brasil, possui um potencial
riquíssimo de mananciais de água doce. Rios, igarapés, lagos e lagoas estão
presentes na malha urbana da cidade, e que os alunos, bem como toda a população
usufruem desses recursos, como fonte de consumo e lazer. Pensando em levar ao
conhecimento dos alunos a importância das nossas ações com o meio em que
vivemos resolvi investigar sobre a percepção dos alunos em relação a Educação
Ambiental- EA, desenvolvendo o tema “água em diferentes ambientes”.
No ambiente escolar, temas envolvendo o Meio Ambiente são trabalhados
durante o ano letivo em apenas datas comemorativas, campanhas de sensibilização,
seguimento dos conteúdos do livro didático e através de projetos de curto prazo,
como: Semana do Meio Ambiente, Dia da Água, Projeto Dengue e outros, onde são
desenvolvidas ações de plantio, reciclagem de materiais, coleta de resíduos dentro e
aos arredores da própria escola, e que apesar do desenvolvimento destes, foi
observado, no entanto que os alunos sentem dificuldades de relacionar a teoria
aplicada na sala de aula com a realidade em seu entorno. No entanto, percebe-se a
necessidade de se trabalhar a temática de forma contínua e contextualizada com as

1

Peço licença à Banca Examinadora para utilizar na introdução a primeira pessoa gramatical
(eu) por se tratar do relato de minha experiência profissional e do delineamento da dissertação.
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demais disciplinas e com a realidade local, para que os discentes se vejam dentro
desse processo de preservação e conservação do meio em que vivem.
Como docente vejo que é possível trabalhar o assunto evidenciado de forma
contínua e não necessariamente só na Semana do Meio Ambiente ou Dia da Água,
pois exige-se do professor nos dias atuais, uma postura mais desafiadora, é preciso
que seja trabalhada as questões que nos afetam, dentro da escola, abordando
assuntos em foco da nossa cidade ou até mesmo do nosso país. Trazer para a sala
de aula assuntos atuais que nos incomodam, prejudicam ou motivam é despertar no
aluno a investigação e a busca de soluções para os diferentes problemas que
afetam o cotidiano.
Reigota (2014) aborda que a Educação Ambiental deve priorizar a
problemática do cotidiano dos alunos, mas não pode se limitar somente nessa
questão deve trabalhar as questões distantes, pois o que se busca é desenvolver
um cidadão com identidade e participação planetária.
Percebe-se que os alunos estão desenvolvendo culturas desfavoráveis ao
desenvolvimento sustentável do meio ambiente, sendo que são os mesmos a
sofrerem as consequências de suas atitudes no futuro, o que é necessário que se
faça um trabalho mais consistente, afim de que os discentes se compreendam como
parte do meio em que vivem e que sejam cientes que suas ações são importantes
para uma vida melhor para si mesmo e para gerações futuras. Como docente
preocupo-me com as questões ambientais especificamente sobre a “água”, que é
fonte de vida na terra. É com base na importância desses aspectos contextuais que
Cavinatto (1992, p.36) evidencia que:
[...] para entender as necessidades humanas e de outros organismos vivos,
tanto em qualidade quanto em quantidade, precisamos proteger os
mananciais prevenindo a deterioração de suas águas e planejando
cuidadosamente as diversas possibilidades de utilização.

Portanto, esta pesquisa será de grande relevância escolar, por oportunizar
aos alunos momentos de reflexão permitindo aos mesmos o confronto entre os
conhecimentos abstratos e científicos e a apropriação de novos saberes que
mudem suas atitudes de desperdício e poluição e que venham contribuir para a
formação de um planeta sustentável, melhorando com isso a nossa qualidade de
vida.
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Busca-se também despertar a curiosidade, instigar o aluno a realizar
atividades que possibilitem a resolução de problemas, pois são estes alguns
procedimentos que se espera do professor nos anos finais do Ensino
Fundamental ao ministrar aulas sobre Educação Ambiental.
Diante da problemática em discussão, surge o seguinte questionamento:
Quais as contribuições que uma sequência didática sobre Educação Ambiental,
poderá propiciar na construção da percepção dos alunos do 6º ano em relação a
“preservação da água” no nosso planeta?
Com o propósito de responder esse problema delineiam-se as seguintes
questões norteadoras: Como fazer uma abordagem de conceitos sobre Educação
Ambiental, com ênfase na “preservação da água” de maneira crítica, reflexiva e
questionadora, contribuindo para a formação e a percepção dos conhecimentos
científicos dos alunos? Quais os desafios ao ministrar o conteúdo? Quais as
perspectivas em trabalhar a temática? Quais as concepções dos estudantes sobre o
assunto? Até que ponto os discentes podem contribuir para uma prática
sustentável? É possível que a Educação Ambiental promova a mudança de postura
do aluno em relação ao meio ambiente? Acredita-se em esclarecer durante o
período de investigação da pesquisa essas questões.
Neste viés a pesquisa apresentada tem como objetivo geral: Analisar por meio
de uma sequência didática a percepção dos discentes em relação à Educação
Ambiental destacando o conteúdo a “Água em diferentes ambientes” no 6º ano do
Ensino Fundamental.
Com a intenção de subsidiar o desenvolvimento da pesquisa e atender ao
objetivo geral, definiu- se os seguintes objetivos específicos:
 Verificar as percepções ambientais dos alunos;
 Utilizar à temática “Água em diferentes ambientes”, como eixo articulador da
sequência didática para construir conceitos de Educação Ambiental;
 Demonstrar o potencial da sequência didática referente à temática
desenvolvida na aprendizagem do aluno.
 Elaborar um livro paradidático sobre Educação Ambiental e a preservação da
água no planeta.
 Apresentar os resultados das análises das percepções dos alunos após a
aplicação da sequência didática.
Na expectativa de que os objetivos anteriormente descritos sejam alcançados,
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pode dizer-se que a grande finalidade deste estudo é propor uma metodologia de
ensino inovadora, que instigue o aluno a pensar e a perceber suas atitudes para
com o meio.
O suporte teórico desta metodologia de ensino é dado pelas concepções de
Vygotsky, identificadas na Teoria Sociocultural do Desenvolvimento Cognitivo, no
qual, ele considera o processo de maturidade do organismo individual de cada
compreensão do percurso do desenvolvimento. Para ele, no entanto é o
aprendizado que promove o estimular dos processos internos de desenvolvimento,
se não fosse a interação do indivíduo com o ambiente cultural, não ocorreria
(OLIVEIRA, 2002, p.56).
No entanto, é de grande relevância para a construção de uma sociedade
sustentável, que seja trabalhado o tema Educação Ambiental, como forma de educálos cientificamente, não somente para as questões de preservação e proteção do
meio em que vivemos, mas sendo transformados criticamente, frente às posturas
socioambientais. Já que vivemos em constante interação com as pessoas, e
almejamos uma vida melhor, exige-se de cada indivíduo uma ação críticotransformadora.
A apresentação do texto da pesquisa se encontra estruturado do seguinte
modo: No primeiro capítulo, apresenta-se uma revisão da literatura sobre conceitos
e perspectivas de Educação Ambiental, bem como marcos importantes da Educação
Ambiental, as contribuições de Vygotsky, que discute os aspectos de aprendizagem
e desenvolvimento cognitivo dos alunos, a formação de conceitos, a importância da
percepção e sua relação com a Educação Ambiental.
O segundo capítulo, descreve-se a metodologia utilizada na investigação,
organizada pelos subitens: caracterização, contexto, participantes da pesquisa e
sequência didática,
O terceiro capítulo faz a apresentação da pesquisadora, a análise e discussão
dos resultados, a descrição do produto desenvolvido e por fim as considerações
finais.

19

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Nesse primeiro capítulo apresenta-se uma revisão da literatura sobre
conceitos de Educação Ambiental, bem como marcos importantes da Educação
Ambiental,

além

disso,

discutem-se

os

aspectos

de

aprendizagem

no

desenvolvimento cognitivo dos alunos, baseados em Vygotsky, a formação de
conceitos, a importância da percepção e sua relação com a Educação Ambiental.

1.1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONCEITOS E PERSPECTIVAS

A literatura traz vários conceitos de Educação Ambiental que permitem
direcionar o estudo e discutir essa importante temática. Diante dos problemas
ambientais surgidos com o passar dos anos, iniciou-se uma preocupação frente às
questões ambientais, que foram discutidas em fóruns realizados no Brasil e no
Exterior e destes se elaboraram documentos que fomentam as informações sobre a
Educação Ambiental.
É importante abordar que o Congresso de Belgrado, realizado pela UNESCO
em 1975, definiu a Educação Ambiental como um processo que visa:
[...] formar uma população mundial consciente e preocupada com o
ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito, uma população que
tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as
motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe permita
trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais
e impedir que se repitam [...] (SEARA FILHO,1987 apud MARCATTO 2002,
p.14).

No entanto a Lei 9.795/99 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação
Ambiental faz menção em seu artigo 1° a Educação Ambiental como sendo:
Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL,
1999, s/p).

Desse modo faz-se oportuno ressaltar o que Medina (1992, p.36) discorre
sobre a preocupação da Educação Ambiental em desenvolver no indivíduo a
criticidade em assuntos ambientais de forma a propiciar:
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Uma compreensão crítica e global do ambiente, esclarecendo valores e
desenvolvendo atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e
participativa dos recursos naturais, para a melhoria da qualidade de vida e a
eliminação da pobreza extrema e do consumismo desenfreado.

Jacobi (2003) acrescenta que a Educação Ambiental é um requisito
importantíssimo para modificar os graves problemas de degradação socioambiental
que ocorrem de forma crescente no mundo e destaca o educador como sendo
primordial para a construção de referenciais e utilização de instrumentos para a
realização de uma prática social centrada no sujeito e na natureza.
Nesse sentido é perceptível ao indivíduo que além da apropriação de
conhecimento, abre-se um leque de mudanças positivas de valores que os leva a
desenvolver ações práticas em seu entorno, de forma a entender e resolver os
problemas que nos aflige. Assim como enfatiza a Conferência Intergovernamental de
Tbilise (1997). Sato (2002, p. 23-24), destaca que:
A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e
clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e
modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as
inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios
biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática
das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da
qualidade de vida.

Nesse sentido, percebe-se que as perspectivas em relação ao ensino de
Educação Ambiental no contexto formal, visa desenvolver no aluno as suas
potencialidades e a adoção de uma postura sócio construtiva e transformadora,
colaborando para a construção de uma sociedade socialmente justa, em um
ambiente saudável com ênfase na tomada de decisão.
1.1.1. Principais Marcos da Educação Ambiental

Ao longo dos tempos as pessoas não tinham a preocupação pelos problemas
ambientais e com o passar dos anos foram surgindo impasses por consequências
do aumento da população, por falta de políticas públicas e informações que o
levassem a desenvolver práticas de sustentabilidade vantajosas para obter- se uma
boa qualidade de vida no mundo.
Então, começou-se a ocorrer de maneira continua e crescentes catástrofes
comprometendo a vida das pessoas. O rápido crescimento industrial, muitos
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acidentes causando poluição, poucas leis ambientais, foram alguns dos motivos que
influenciaram cientistas, pesquisadores e chefes de estados a iniciativas que
contribuísse para equacionar os aspectos qualitativos de vida na terra.
A reformulação constante da legislação ambiental e muitas outras ações por
partes das autoridades se tornaram progressivas, a fim de despertar nas pessoas a
importância de preservar o meio ambiente e cuidar do planeta por um período de
vida melhor e mais duradouro.
Marcatto (2002) descreve que a década de 1960 foi fortemente marcada
pelas palavras descritas no Livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, que
falava sobre os efeitos danosos de inúmeras ações humanas sobre o ambiente,
como por exemplo, o uso de pesticidas que jogados ao solo levava a contaminação
de várias espécies.
Segundo Marcatto (2002) Carson despertou a consciência crítica de vários
cientistas e ambientalistas da época, nas questões do meio ambiente, e motivou
muitos a produção de trabalhos. Al Gore, ex vice-presidente dos Estados Unidos, foi
influenciado pela obra, no qual criou um documentário tendo como título “Uma
Verdade Inconveniente”, onde tratava-se das questões climáticas, aquecimento
global, fazendo uma reflexão de nossas atitudes sobre o meio em que vivemos. Em
2007, o documentário de Gore ganhou o Oscar da Academia de Cinema americana
como o melhor documentário.
Em 1968 foi criado o Conselho para Educação Ambiental, no Reino Unido.
Neste mesmo ano, surge o Clube de Roma que em 1972, produziu o relatório “Os
Limites do Crescimento Econômico” que estudou ações para se obter no mundo um
equilíbrio global como a redução do consumo tendo em vista determinadas
prioridades sociais.
Já na década 1970 entidade relacionada à Revista Britânica “The Ecologista”
elabora o “Manifesto para Sobrevivência” onde insistiam que um aumento indefinido
de demanda não pode ser sustentado por recursos finitos.
A Conferência das Nações realizada em Estocolmo em 1972 discutiu sobre o
Ambiente Humano com debates sobre a poluição ocasionada pelas indústrias, e
criaram-se os principais resultados formais do encontro que expressava à convicção
de que era necessário a adoção de medidas que oferecessem aos povos do mundo,
inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano.
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Neste mesmo ano a Organização das Nações Unidas-ONU criou um
organismo denominado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PNUMA, sediado em Nairobi capital do país Africano Quênia. Que teve como
objetivo manter o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento;
alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar
medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os
recursos e serviços ambientais das gerações futuras.
No ano de 1975 em resposta às recomendações da Conferência de
Estocolmo, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e CulturaUNESCO, promoveu em Belgrado (Iugoslávia) um Encontro Internacional em
Educação Ambiental onde criou o Programa Internacional de Educação Ambiental PIEA que formulou os seguintes princípios orientadores: a Educação Ambiental deve
ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os
interesses nacionais.
A carta de Belgrado elaborada no final da conferência deixa clara a
preocupação em formar uma sociedade consciente de seus direitos e de suas
ações, que zele pela qualidade de vida de todas as pessoas.
É dentro desse que devem ser lançadas as fundações para um programa
mundial de Educação Ambiental que possa tornar possível o
desenvolvimento de novos conceitos e habilidades, valores e atitudes,
visando à melhoria da qualidade ambiental e, efetivamente, a elevação da
qualidade de vida para as gerações presentes e futuras (BRASIL, 1975.
s/p).

Em 1976, começa a se expandir a criação dos cursos de pós-graduação em
Ecologia nas Universidades do Amazonas, Brasília, Campinas, São Carlos e o
Instituto Nacional de Pesquisas Aéreas - INPA em São José dos Campos.
Outro marco sem dúvida muito importante que corroborou para adoção de
medidas e iniciativas em todo o planeta, foi a Conferência Intergovernamental de
Educação Ambiental, realizada em Tbilisi na União Soviética em 1977, considerado
um dos eventos mais ponderoso em discussão da EA, organizada pela UNESCO
com a colaboração do PNUMA, onde foi construído um documento com
recomendações para contribuir e orientar os esforços no sentido de desenvolver a
Educação Ambiental nos âmbitos: nacional, regional e internacional. Foi o ponto
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culminante da primeira fase do Programa Internacional de Educação Ambiental,
iniciado em 1975.
Na conferência de Tbilisi, definiu-se as finalidades, os objetivos e os princípios
diretores que se seguem, no que concerne à Educação Ambiental:
Alguns princípios diretores da Educação Ambiental criados na conferência de
Tbilisi em 1977 reforçam a importância da EA no âmbito escolar, no qual o indivíduo
deverá:
- considerar o ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus
aspectos naturais e artificiais, tecnológicos e sociais (econômico, político,
técnico, histórico-cultural, moral e estético);
- constituir-se num processo contínuo e permanente, iniciado na
pré-escola e continuando através de todas as fases do ensino formal e não
formal;
- empregar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo
específico de cada disciplina, para que se adquira uma perspectiva global e
equilibrada;
- examinar as principais questões ambientais, dos pontos de vista
local, nacional, regional e internacional, de modo que os educandos tomem
conhecimento das condições ambientais de outras regiões geográficas;
- concentrar-se nas situações ambientais atuais e futuras, tendo em
conta também a perspectiva histórica; - insistir no valor e na necessidade da
cooperação local, nacional e internacional, para prevenir e resolver os
problemas ambientais;
- considerar, de maneira clara, os aspectos ambientais nos planos
de desenvolvimento e de crescimento;
- fazer com que os alunos participem na organização de suas
experiências de aprendizagem, proporcionando-lhes oportunidades de
tomar decisões e de acatar sua consequências;
- estabelecer uma relação, para os alunos de todas as idades, entre
a sensibilização pelo ambiente, a aquisição de conhecimentos, a
capacidade de resolver problemas e o esclarecimento dos valores,
insistindo especialmente em sensibilizar os mais jovens sobre os problemas
ambientais existentes em sua própria comunidade;
- contribuir para que os alunos descubram os efeitos e as causas
reais dos problemas ambientais;
- salientar a complexidade dos problemas ambientais e,
consequentemente, a necessidade de desenvolver o sentido crítico e as
aptidões necessárias para resolvê-los;
- utilizar diferentes ambientes educativos e uma ampla gama de
métodos para comunicar e adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente,
privilegiando as atividades práticas e as experiências pessoais (BRASIL
1977, p. 4-5).

No Brasil, o interesse pelas questões ambientais ganhou destaque na década
de 80, com a criação da Constituição da República Federativa do Brasil que dedicou
o Capítulo VI ao Meio Ambiente e no Art. 225, Inciso VI, determina ao Poder Público:
“promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino” foi uma grande
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conquista que assegura em lei o direito dos educandos em adquirir conhecimentos
sobre EA nos espaços formais.
Contudo o Ministério da Educação-MEC reforça no parecer 819/85 a
necessidade da inclusão de conteúdos ecológicos ao longo do processo de
formação do ensino de 1º e 2º graus, integrados a todas as áreas do conhecimento
de forma sistematizada e progressiva, possibilitando a “formação da consciência
ecológica do futuro cidadão”.
O Plenário do Conselho Federal de Educação aprovou por unanimidade, a
conclusão da Câmara de Ensino a respeito do parecer 226/87 que considerava
necessária a inclusão da Educação Ambiental dentre os conteúdos a serem
explorados nas propostas curriculares das escolas de 1º e 2º graus, bem como
sugeriu a criação de Centros de Educação Ambiental. Era visível a preocupação em
criar soluções imediatas no âmbito escolar para diminuir os impactos causados pela
ação do homem na natureza. Assim enfatiza trechos das Diretrizes Curriculares do
Conselho Nacional de Educação no parecer 226/87.
[...] alguma coisa precisa ser feita de imediato para minimizar essa ação
devastadora do homem contra a natureza (sic). Seriam medidas tomadas
em paralelo, paliativas, já que as corretivas só dariam resultado a médio e
longo prazo, pois implicam, acima de tudo, mudanças de atitude e
mentalidade. Daí a contribuição nesse sentido que este Conselho poderá
prestar, ao acolher este parecer fazendo com que as sugestões nele
contidas sejam levadas aos sistemas de ensino e escolas de formação de
professores[...] (BRASIL, 1987, s/p).

A UNESCO/PNUMA realizou em Moscou o Congresso Nacional sobre
Educação e Formação Ambientais onde foram analisadas as conquistas e
dificuldades na área de EA desde a Conferência de Tbilisi e discutiu-se uma
estratégia internacional de ação em educação e formação ambiental para a década
de 90.
Jacobi (2003) enfatiza que a partir de 1987, a divulgação do Relatório
Brundtlandt, também conhecido como “Nosso futuro comum”, defende a ideia do
“desenvolvimento sustentável” indicando um ponto de inflexão no debate sobre os
impactos do desenvolvimento.
Em 1991 a Portaria 678/91 do MEC, determinou que a educação escolar
contemplasse a Educação Ambiental permeando todo o currículo dos diferentes
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níveis e modalidades de ensino. Foi enfatizada a necessidade de investir na
capacitação de professores.
A portaria 2421/91 do MEC, instituiu-se em caráter permanente um Grupo de
Trabalho de EA com o objetivo de definir com as Secretarias Estaduais de
Educação, as metas e estratégias para a implantação da EA no país e elaborar
proposta de atuação do MEC na área da educação formal e não-formal para a
Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
A Conferência da ONU que ocorreu em junho de 1992, também discutiu sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, encontro conhecido como: RIO -1992. O
objetivo da Rio-1992 era debater com os chefes de estados as questões ambientais
existentes e os progressos que ocorreram durante os anos passados. Do encontro
elaborou-se documentos importantes como a Carta Brasileira para a Educação
Ambiental, onde recomendou-se a viabilização de recursos para investimentos na
educação, cursos presenciais e à distância, e a capacitação e fixação de recursos
humanos de reformulação, criação de novos currículos e programas de ensino, bem
como elaboração de material instrucional. Elaborou-se também a agenda 21
documentos importantíssimo que orienta a construção de sociedades sustentáveis.
Já em 1993 o MEC institui a Portaria 773/93 em caráter permanente um
Grupo de Trabalho para EA com objetivo de coordenar, apoiar, acompanhar, avaliar
e orientar as ações, metas e estratégias para a implementação da EA nos sistemas
de ensino em todos os níveis e modalidades - concretizando as recomendações
aprovadas na RIO -1992.
Em 1994 a Proposta do Programa Nacional de Educação Ambiental PRONEA, elaborada pelo MEC, o Ministério do Meio Ambiente- MMA, o Ministério
da Cultura- MINC e o Ministério da Ciência e da Tecnologia com o objetivo de
capacitar o sistema de educação formal e não formal supletivo e profissionalizante,
em seus diversos níveis e modalidades de ensino.
A

Coordenação

de Educação

Ambiental promoveu

três cursos

de

Capacitação de Multiplicadores em Educação Ambiental - apoio do Acordo
BRASIL/UNESCO, a fim de preparar técnicos das Secretarias Estaduais de
Educação, Delegacias Regionais de Educação do MEC e algumas Universidades
Federais, para atuarem no processo de inserção da Educação Ambiental no
currículo escolar.
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Ocorreu em 1997 a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e
Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade – Thessaloniki
nesta conferência houve o reconhecimento que, passados cinco anos da
Conferência Rio-92, o desenvolvimento da EA foi insuficiente.
Entretanto esse encontro foi beneficiado pelos numerosos encontros
internacionais realizados em 1997, na Índia, Tailândia, México, Cuba, Brasil, Grécia
entre outros países. O Brasil apresentou o documento “Declaração de Brasília para
a Educação Ambiental”, consolidado após a I Conferência Nacional de Educação
Ambiental – CNIA. Neste documento a visão de educação e consciência pública foi
enriquecida e reforçada pelas conferências internacionais e que os planos de ação
dessas conferências devem ser implementados pelos governos nacionais,
sociedade civil (incluindo as Organizações não Governamentais- ONGs, empresas e
a comunidade educacional), a ONU e outras organizações internacionais.
Ainda em 1997 houve no Brasil a elaboração dos Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCNs com o tema “Convívio Social, Ética e Meio Ambiente”, onde a
dimensão ambiental é inserida como um tema transversal nos currículos do Ensino
Fundamental, material elaborado com sugestões que norteiam o ensino e envolve
aluno, professor e comunidade, tem orientado o trabalho de professores em diversas
escolas.
Neste sentido também merece destaque o Programa Nacional de Educação
Ambiental (ProNEA) que, em 2004, teve a sua terceira versão submetida a um
processo de Consulta Pública, realizada em parceria com as Comissões
Interinstitucionais Estaduais de Educação Ambiental (CIEAs) e as Redes de
Educação Ambiental, envolvendo cerca de 800 educadores ambientais de 22
unidades federativas do país.
Em 2012 o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação e o
Conselho Pleno cria a resolução Nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Deixando claro em seu
artigo 1º quem deve executar essas diretrizes curriculares nacionais “os sistemas de
ensino e suas instituições”, e fortalecendo a importância de resgatar valores que já
acontecem na vida social.
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1.1.1.1 A Educação Ambiental no Espaço Escolar

Compreende-se por ensino formal, aquele que é desenvolvido pelas
instituições de ensino, e que representa todos os níveis da educação formal
(Lei 9795/99 Art.9º). Sendo incumbida a escola, a responsabilidade de desenvolver
práticas

sociais

comprometida

com

o

meio

ambiente,

utilizando

como

potencializador do processo, a participação dos alunos, a sensibilização e o senso
crítico.
Segura (2001) enfatiza que a escola é um dos primeiros espaços a absorver
esse processo de “ambientalização” da sociedade, recebendo a sua parcela de
responsabilidade para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de
informação e conscientização.
A Educação Ambiental como perspectiva educativa não deve ser tratada
como uma modalidade de ensino, visto que não é descrita assim, ela é um tema que
deve ser trabalhado em todos os campos disciplinares. Como define a Lei 9795/99
em seu artigo Art.9º, “§ 1o “A educação ambiental não deve ser implantada como
disciplina específica no currículo de ensino” Por tanto é de suma importância que as
escolas, como instituição de ensino, contemplem a EA nos currículos escolares, no
projeto político pedagógico, para que os professores possam planejar e trabalhar de
forma interdisciplinar nas salas de aulas, com o seu alunado. Assim como ressalta
Fazenda (2008, p.11):
A interdisciplinaridade é considerada uma nova atitude diante da questão do
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de
aprender e dos paralelamente expressos, ou seja, uma nova maneira de
olhar as questões de ordem epistemológica, metodológica e axiológica
vivenciada pelos professores no seu cotidiano nas escolas, pois a
interdisciplinaridade é essencialmente um processo que precisa ser vivido e
exercido na sala de aula.

Krasilchik (2005) reforça a necessidade de trabalhar as questões ambientais
em todas as disciplinas e coloca como responsabilidade da escola mediar o currículo
escolar.
Em consonância com Krasilchik (2005), percebe-se que não é somente a
disciplina de Ciências Naturais que deve trabalhar a Educação Ambiental, todas as
outras disciplinas que integram o currículo escolar devem assumir suas
responsabilidades e trabalhar interdisciplinarmente com o intuito de contribuir com
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conhecimentos mais sólidos e facilitar a compreensão dos temas aplicados em sala
de aula com os discentes.
Diante de tantos obstáculos vivenciados nos espaços escolares, qual seria a
melhor maneira de trabalhar a Educação Ambiental nas escolas, de forma que os
alunos viessem a se sentirem sujeitos ativos nesse processo de construção e
reconstrução de valores e atitudes? De acordo com Sato (2002, p.35):
Há diferentes formas de incluir a temática ambiental nos currículos
escolares, como atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora
de sala de aula, produção de materiais locais, projetos ou qualquer outra
atividade que conduza os alunos a serem reconhecidos como agentes
ativos no processo que norteia a política ambientalista. Cabe aos
professores, por intermédio de prática interdisciplinar, proporem novas
metodologias que favoreçam a implementação da Educação Ambiental,
sempre considerando o ambiente imediato, relacionado a exemplos de
problemas atualizados.

Sendo assim, é um grande desafio para a escola assegurar um ambiente
escolar saudável e capaz de ensinar aquilo que se pretende que seus alunos
aprendam, para que se possa, de fato, contribuir para a formação integral dos
alunos, como cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente
e capazes de desenvolver atitudes de proteção, conservação e melhoria em relação
a ele.
Guimarães (2004) ressalta que a Educação Ambiental deve ser um processo
contínuo e permanente, iniciando em nível pré-escolar e estendendo-se por todas as
etapas da educação formal ou informal.
Para tanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais-PCNs
propõem que o trabalho com o tema Meio Ambiente contribua para que os alunos,
ao final do Ensino Fundamental, sejam capazes de:
• Identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afetivamente
ligados a ela, percebendo os processos pessoais como elementos
fundamentais para uma atuação criativa, responsável e respeitosa em
relação ao meio ambiente;
• Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural,
adotando posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do
patrimônio natural, étnico e cultural;
• Observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de
modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de
modo propositivo, para garantir um meio ambiente saudável e a boa
qualidade de vida;
• Adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que os levem a
interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis;
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• Compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade de
vida das pessoas, tanto local quanto globalmente;
• Conhecer e compreender, de modo integrado, as noções básicas
relacionadas ao meio ambiente;
• Perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de
causa/efeito que condicionam a vida no espaço (geográfico) e no tempo
(histórico), utilizando essa percepção para posicionar-se criticamente diante
das condições ambientais de seu meio;
• Compreender a necessidade e dominar alguns procedimentos de
conservação e manejo dos recursos naturais com os quais interagem,
aplicando-os no dia-a-dia (BRASIL, 1998, p.197).

De acordo com a Lei das Diretrizes e Bases-LDB 9394/96, o Ensino
Fundamental no Brasil tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante: “a
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade” (BRASIL, 1996, p.11).
Os PCNs indicam como um dos objetivos do Ensino Fundamental que os
alunos sejam

capazes

de

“perceber-se

integrante,

dependente

e

agente

transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles,
contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente” (BRASIL, 1998, p.07).
Loureiro (2014) e Torres (2010) reforçam sobre o papel do sujeito crítico e
transformador, para atuar em sua realidade no sentido de transformar, sendo
consciente das relações que existem entre sociedade, cultura e natureza, vendo-se
como parte do processo das transformações sócio-histórico-culturais.
Um dos temas transversais intitulado “Meio Ambiente” que compõem os
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental enfatiza a importância
de se trabalhar sobre Meio Ambiente e coloca como a principal função do trabalho:
Contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e a
atuar na realidade socioambiental de modo comprometido com a vida, com
o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso, é
necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se proponha
a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a
aprendizagem de habilidades e procedimentos. Esse é um grande desafio
para a educação. Comportamentos “ambientalmente corretos” serão
aprendidos na prática do dia a dia na escola: gestos de solidariedade,
hábitos de higiene pessoal e dos diversos ambientes, participação em
pequenas negociações podem ser exemplos disso. (BRASIL, 2000 p.29).

É necessário repensar sobre as questões socioambientais, não apenas como
seres humanos que fazemos parte do meio, mais principalmente nas ações que
desenvolvemos nele, seja por meio do impacto causado pelo trabalho, ou por meio
de qualquer outra prática que prejudique o Meio Ambiente, que sejamos capazes de
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refletir sobre as consequências das ações que desenvolvemos e responsáveis o
suficiente para não causar prejuízos nele. Sobre esse tema Zeppone (1999, p.09)
acrescenta que quando trabalhamos EA:
Não significa que devemos apenas falar sobre meio ambiente, mas sim
abordar as complexas relações de interdependência entre os diversos
elementos da natureza da qual fazemos parte e somos capazes de
conhecer e transformar assim como, também, é preciso entender que nós
não nos relacionamos com a natureza apenas como indivíduos, mas
principalmente por meio de trabalho e de outras práticas sociais e que,
portanto, as relações de todos nós com ela têm dimensões econômicas,
políticas e éticas.

Faz-se necessário que o ensino desenvolvido nas salas de aulas possa ir
além de atividades conscientizadoras aos educandos, é necessário levá-los a
praticar o conhecimento adquirido a começar na escola e que esse conceda-lhes
possibilidades de expandir para outros lugares as questões ambientais exercendo a
participação e o pensamento crítico. Esse pensamento é reforçado por Loureiro
(2006, p.29) quando este afirma que:
É necessário identificar, discutir e construir novas representações de todos os
sujeitos envolvidos no processo educativo, professores, alunos, pais,
comunidade. A reconstrução das representações necessita de sua discussão.
Esse é um meio de reorientar as ações na e para a Educação Ambiental.

Isso

exige

do

professor

a

responsabilidade

na

construção

desse

conhecimento, são palavras de Krasilchik, (1986, apud TROPPMAIR, 1989, p. 237):
Para que Educação Ambiental atinja plenamente seus objetivos, alguns aspectos
devem ser considerados:
Proporcionar aos alunos uma sólida base de conhecimentos, que lhes
permite obter e usar criticamente informações, evitando que possam tomar
decisões baseados em dados errados ou incompletos, frequentemente
divulgados pelos veículos de comunicação de massa. Porém, apenas o
conhecimento é insuficiente. A base da Educação ambiental reside no
envolvimento e participação. Além de poder processar devidamente as
informações recebidas, o aluno deve também ser capaz de analisar, discutir
e tomar decisões sobre problemas de valor, indo além da mera expressão
de sentimentos, ou seja: tomar efetivamente posições e agir.

Portanto, o papel da escola é de grande relevância para a promoção do
debate acerca dos problemas ambientais que afetam a vida dos educandos e de sua
comunidade, em âmbito local e global, fazendo emergir dos mesmos o fazer, a
produção e a reflexão sobre suas atitudes, passando a construir seus saberes de
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forma participativa e crítica de modo a exercer sua cidadania, com participação
efetiva nos processos sociais, culturais, políticos e econômicos do cotidiano.
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1.2 CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO CULTURAL DE VYGOTSKY PARA
A DISCUSSÃO DO PROCESSO COGNITIVO DO ALUNO

O homem desde o seu nascimento depende da interação com os outros
seres e com o ambiente para receber afeto, cuidados e até mesmo para manter se
vivo, pois é do meio ambiente natural em que vive que retira os recursos
necessários a sua subsistência. É um ser social, pois o fato de falar, ouvir, tocar,
sentir, ver o outro faz parte da natureza social. Vygotsky (2007, p.12) fala que:
“Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o
ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de
uma nova organização do próprio comportamento”.
O ser humano precisa se relacionar com os outros por diversos motivos:
necessidade de se comunicar, de aprender, de ensinar, de dizer que ama o seu
próximo, de exigir melhores condições de vida, bem como de melhorar o seu
ambiente externo através de ações que garantem a sua sobrevivência no planeta e
de expressar seus objetivos e vontades. Neste contexto Vygotsky (2007, p18) afirma
que “Os signos e palavras constituem para o indivíduo, o primeiro passo para um
meio de contato social com os outros indivíduos”.
Nas concepções de Vygotsky (2007), o indivíduo se desenvolve à medida que
interage com o meio e com os outros indivíduos evoluindo suas funções psicológicas
superiores, através da internalização, de instrumentos, signos e sistemas de
símbolos e sofre interferências desse meio. Vygotsky, (2007, p.34) deixa claro que
“O uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura especifica de
comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas
de processos psicológicos enraizados na cultura”.
Os signos expressados por Vygotsky (2007) representam os elos mediadores,
no processo de aprendizagem, porém sua função se faz presente na atividade
psicológica. É intrínseco ao indivíduo. À medida que o indivíduo é incitado a resolver
um determinado problema, através de estímulos externos, lhes é conferido novas
formas qualitativas e superiores na operação psicológica, permitindo aos seres
humanos, regular seu comportamento (VYGOTSKY, 2008).
Vygotsky (2008) enfatiza que o momento de maior relevância no decurso do
desenvolvimento intelectual que dá origem as formas puramente humanas de
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inteligência prática e abstrata, acontecem quando a fala e a ação, então duas linhas
completamente independentes, convergem. Sobre isso Vygotsky explica:
A relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa, mas um
processo, um movimento continuo de vaivém do pensamento para a
palavra, e vice-versa. Nesse processo, a relação entre o pensamento e a
palavra passa por transformações que, em si mesmas, podem ser
consideradas um desenvolvimento no sentido funcional. O pensamento não
é simplesmente expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a
existir (VYGOTSKY, 2008, p. 156-157).

Nesta perspectiva Vygotsky (2008), aponta que há uma primazia sobre o
meio exercer grandes influências nos processos psicológicos superiores do
indivíduo, sobre o princípio natural biológico. A pesquisa de Cavalcanti (2005, p.187)
mostra que: “Esses processos, que têm a característica de alto grau de
universalização e descontextualização da realidade empírica imediata como, por
exemplo, é o caso do desenvolvimento da escrita, originam-se na vida social”.
Vygotsky (2007) define como funções psicológicas superiores a memória, a
percepção, a atenção, ou seja, as ações conscientes do indivíduo, o comportamento
intencional e o pensamento abstrato. Aquilo que está no interior do sujeito e que é
construído através das experiências do cotidiano. Caracteriza como processos
elementares as ações de ordem biológica, sendo ações involuntárias (reflexas),
reações imediatas (automáticas) que estão presentes nas crianças e nos animais,
sofrendo influência do ambiente externo. Neste aspecto Vygotsky (2007, p.33)
afirma que:
As funções elementares têm como característica fundamental o fato de
serem total e diretamente determinadas pela estimulação ambiental. No
caso das funções superiores, a característica essencial é a estimulação
autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se tornam a
causa imediata do comportamento.

Deste modo é importante salientar a importância do ambiente para o
desenvolvimento humano, pois o psicológico humano é fortemente influenciado
pelas interações e relações sociais que acontecem no contexto social e cultural em
que vivemos. Essa aprendizagem adquirida através das relações entre o indivíduo e
o ambiente irá modificar a subjetividade dos educandos.
Ao apontar a relevância nas relações socioculturais como fonte de
desenvolvimento e aprendizagem, não se pode fugir da premissa que a
comunicação é muito importante nesse processo de construção, pois quando há
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comunicação utiliza-se a linguagem, que por sua vez é quem permite a mediação
entre o sujeito e o objeto. É o que Vygotsky (2008) define como o primeiro
instrumento mediador para o progresso do indivíduo.
Por conseguinte, a linguagem, tem papel decisivo no processo de construção
do conhecimento, pois serve de instrumento de mediação, fornecido pela cultura,
sendo indispensável à formação de conceitos.
Portanto, a escola como espaço social entrelaça-se com o cultural e tem
como papel primordial promover um ambiente privilegiado para a promoção da
formação sociável dos alunos através do ensino e da aprendizagem. Conforme
enfatiza Diaz (2011, p.42):
A cultura faz parte do social e o social tem uma de suas expressões na
cultura que, por sua vez, desenvolve o social. Desta forma, acontece toda
uma influência social em geral e cultural em particular, expressa
fundamentalmente pelo processo educativo que atua sobre cada membro
da sociedade culturalizada, através principalmente da família e da escola,
porém também através dos grupos, da mídia, das outras pessoas, das
diferentes instituições públicas e privadas, enfim, de tudo o que é produzido
pelo conjunto de seres humanos em interação, isto é, pela sociedade e pela
cultura.

É através do convívio que o indivíduo chega a interiorizar os elementos
culturalmente estruturados. Vygotsky (2007) chama de internalização, essa
reconstrução interna de uma operação externa.
Neste contexto faz-se necessário o trabalho nas escolas com a temática
Educação Ambiental de forma individual e coletiva, para promover conhecimentos
aos educandos de forma a tornarem-se, cidadãos conscientes sobre os problemas
ambientais locais e planetários, que respeitem a autodeterminação dos povos e a
soberania das nações e que saiba se argumentar dentro dessas situações,
contribuindo com o seu posicionamento crítico e questionador, para assim chegar à
resolução dos problemas que nos afligem. Neste aspecto a tarefa da Educação
Escolar é:
[...] permitir e facilitar o crescimento das crianças como seres humanos que
respeitam a si próprios e os outros com consciência social e ecológica, de
modo que possam atuar com responsabilidade e liberdade na comunidade a
que pertencem (MATURANA, 2002, apud BARCELOS, 2010, p.63).
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Reigota (2014) salienta que a escola é o lugar ideal para trabalhar a
Educação Ambiental, desde que abra espaço para o desenvolvimento do debate, da
criatividade da pesquisa e da participação de todos.
Para isso o professor deve fazer com que suas aulas sejam um momento rico
de interlocução, no qual cada aluno possa expressar suas observações, críticas e
vivências. Consequentemente o aluno poderá ampliar suas formas de lidar com o
mundo, de compreendê-lo e transformá-lo, de construir significados para suas
experiências e competências para agir diante dos problemas culturais e sociais.
Santos (2007, p. 10), reforça o papel do professor nesse processo, sendo como
primordial:
A ação direta do professor na sala de aula é uma das formas de levar a
Educação Ambiental à comunidade, pois um dos elementos fundamentais
no processo de conscientização da sociedade dos problemas ambientais é
o educador. Este tem o poder de desenvolver, em seus alunos, hábitos e
atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza,
transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro
do país.

Nesse sentido o trabalho através de práticas emancipatórias realizado na
escola em relação a Educação Ambiental, permite ao aluno o confronto e a
construção de habilidades, vivências e saberes críticos e os promove a uma nova
percepção e ação no meio em que vive.

1.2.1 A Formação de Conceitos em Educação Ambiental
Vygotsky (2008, p. 72-73) define como formação de conceitos “O resultado de
uma atividade complexa, em que todas as funções básicas tomam parte” e enfatiza
como indispensável à percepção e a linguagem para a formação de conceitos, a
qual começa na infância e prossegue desenvolvendo-se, amadurecendo-se e
configurando-se somente na adolescência; mas este processo não é natural, ele é
significativamente influenciado por aspectos sociais como, por exemplo, a
escolarização. Vygotsky (2008, p.73) pondera que:
No entanto, o processo não pode ser reduzido á associação, a atenção, a
formação de imagens, à inferência ou ás tendências determinantes. Todas
são indispensáveis, porem insuficientes sem o uso do signo ou palavra,
como o meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais,
controlamos o seu curso e as canalizamos em direção á solução do
problema que enfrentamos.
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Para configurar o processo de formação de conceitos, a criança passa por um
percurso genético de desenvolvimento do pensamento conceitual, que Vygotsky
(2008) distingue em três fases básicas: o pensamento sincrético, o pensamento por
complexo e o pensamento por conceitos. Cada uma dessas fases é dividida em
vários estágios.
A primeira fase que se constitui o processo de formação de conceitos pelo
qual a criança perpassa é quando ela consegue realizar um agrupamento de objetos
de forma desorganizada, ou seja, um amontoado, para solucionar um problema.
Essa primeira fase na trajetória de formação de conceitos é subdividida em
três estágios distintos. O primeiro estágio no processo de formação dos amontoados
sincréticos representa uma manifestação do estágio de tentativa e erro. Nesse
estágio, segundo estudos de Vygotsky (2008) em situação experimental, os grupos
de objetos ou de palavras são criados ao acaso, na tentativa de acerto. Quando é
questionada pelas suas tentativas, ela facilmente substitui os grupos, muda os
objetos ou as palavras de lugar, numa nova tentativa de acerto.
No segundo estágio, a constituição dos grupos é influenciada pela posição
espacial dos objetos, ou seja, Vygotsky (2008, p. 75) atenta para:
[...] uma organização do campo visual da criança puramente sincrética. A
imagem ou grupos sincréticos formam-se como resultado da contiguidade
no tempo ou no espaço dos elementos isolados, ou pelo fato de serem
inseridos em alguma outra relação mais complexa pela percepção imediata
da criança.

No terceiro estágio, a formação dos amontoados sincréticos se dá de forma
mais complicada. Os grupos são formados por elementos retirados de amontoados
diferentes, que a criança já possui e que foram criados por ela anteriormente
(VYGOTSKY, 2008).
A segunda fase é considerada a mais importante nesse processo por se
tratar, das mudanças ocorridas no cognitivo da criança, o que se caracteriza como
pensamento complexo, que serve de passagem para um nível mais elevado.
Segundo o autor esse pensamento complexo acontece, quando um objeto isolado
se associa na mente da criança, devido algumas familiaridades já existentes no
pensamento da criança e as relações entre os objetos. No entanto, o pensamento
complexo caracteriza-se como um pensamento coerente e objetivo, mais ainda se
diferenciando do pensamento conceitual. Segundo Vygotsky (2008, p.76):

37

Quando a criança alcança esse nível, já superou o egocentrismo. Já não
confunde as relações entre as suas próprias impressões com as relações
entre as coisas-um passo decisivo para se afastar do sincretismo e
caminhar em direção ao pensamento objetivo.

Nesta fase Vygotsky (2008), analisou cinco tipos de complexos diferentes que
ocorrem na criança, como mostra o quadro 01.
Quadro 01: Resultados das observações dos complexos.
ASSOCIATIVO:
A criança faz uma associação entre o objeto específico e os demais objetos. Começa a
formar grupos tendo como base o objeto específico.
COLEÇÃO:
Os elementos são agrupados por alguma característica que os torna diferentes (cor,
forma, tamanho, etc.). É uma associação por contraste e não por semelhança.
FORMAÇÃO EM CADEIA:

Neste complexo não tem um objeto específico para servir de base para formar grupos, o
agrupamento acontece de uma forma dinâmica e consecutiva de elos isolados de forma
contínua, com a transmissão de significados de um elo para o outro.
DIFUSO:
Neste caso uma semelhança muito remota pode ser suficiente para indicar algo em
comum entre os elos.
PSEUDOCONCEITO:

Formam a ponte entre o pensamento por complexos e os conceitos verdadeiros. Embora
semelhantes aos conceitos são psicologicamente diferentes daqueles. O agrupamento,
neste caso, é feito pela semelhança concreta visível e não por qualquer propriedade
abstrata. Na idade pré-escolar e escolar os pseudoconceitos dominam sobre as outras
formas de complexos.
Fonte: Vygotsky (2008).

A terceira fase corresponde ao pensamento conceitual, onde amadurece o
desenvolvimento da formação de conceitos, embora necessite de períodos
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anteriormente descritos para que haja esse desenvolvimento. Essa fase se divide
em dois períodos:
I- abstração – quando a criança consegue agrupar os elementos com um grau
máximo de semelhanças.
II- conceitos potenciais – que corresponde ao agrupamento levando em
consideração uma única característica.
III- conceitos verdadeiros
Para o autor somente na adolescência atinge-se a capacidade para regular as
próprias ações, fazendo uso de meios auxiliares (palavras e signos) para direcionar
os próprios processos mentais que é uma parte integrante do processo de formação
de conceitos.
De acordo com Vygotsky (2008), os problemas vivenciados no meio ambiente
devem favorecer ao indivíduo um fator importante para o surgimento do pensamento
conceitual, mas não podemos generalizar a existência de um problema à formação
de conceitos. Para isso Vygotsky (2008, p.73), chama atenção para a importância do
meio ambiente em que afirma:
Se o meio ambiente não apresenta nenhuma dessas tarefas ao
adolescente, não lhe faz novas exigências e não estimula o seu intelecto,
proporcionando-lhe uma série de novos objetos, o seu raciocínio não
conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançara com
grande atraso.

Portanto, Vygotsky (2008) corrobora com o pensamento de que as tarefas
externas contribuem para o desenvolvimento das funções psíquicas do aluno, que
por sua vez, é intrínseco ao ser humano. Desta forma o indivíduo tende a analisar,
ampliar e reformular seus conceitos para uma tomada de decisão consciente na
resolução dos problemas. Isso fica claro quando Vygotsky, (2008, p.70) afirma que:
Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e os
signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. O signo
mediador é incorporado à sua estrutura como parte indispensável, na sua
verdade a parte central do processo como um todo. Na formação de
conceitos, esse signo é a palavra, que em princípio tem o papel de meio na
formação de um conceito e, posteriormente, torna-se o seu símbolo.

O desenvolvimento de conceitos através da cultura não é um processo
estático nem termina com a aquisição de palavras, antes a aquisição e o uso de
palavras adquiridas pela representação da realidade põe em marcha o
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desenvolvimento de conceitos, através dos sistemas simbólicos, ela permite
constantemente o processo de recriação e reinterpretação de informações,
conceitos e significações.
Vygotsky (2008) classifica os conceitos em duas categorias: os conceitos
espontâneos e os conceitos científicos. Os conceitos espontâneos são aqueles
construídos pelas pessoas em suas experiências cotidianas e concreta em
decorrência das interações do seu dia-a-dia. Os conceitos científicos, por outro lado,
são relacionados com o conhecimento sistematizado, frutos das interações
escolarizadas. Sobre isso Vygotsky (2008, p.107) argumenta que:
O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e dos conceitos não
espontâneos- se relacionam e se influenciam constantemente. Fazem parte
de um único processo: o desenvolvimento da formação de conceitos, que é
afetado por diferentes condições externas e internas, mas que é
essencialmente um processo unitário, e não um conflito entre formas de
intelecção antagônicas e mutuamente exclusivas.

Para o autor os conceitos espontâneos e científicos possuem direções
opostas, porém estão intimamente relacionados. Vygotsky (2008) considera de
grande relevância os conceitos espontâneos, que por outros autores denominados
de conhecimentos prévios, servem de ancoragem para a construção de conceitos
novos e mais elevados, por parte do aluno. Vygotsky (2008, p.136) explica que:
Os conceitos científicos, por sua vez, fornecem estruturas para o
desenvolvimento ascendente dos conceitos espontâneos da criança em
relação à consciência e ao uso deliberado. Os conceitos científicos
desenvolvem-se para baixo por meio dos conceitos espontâneos; os
conceitos espontâneos desenvolvem-se para cima por meio dos conceitos
científicos.

Vygotsky (2008) destaca que um conceito não se constitui de forma excluída
e permanente, mas sim como parte operante do processo intelectual, cada vez mais
frequente por meio da comunicação, da compreensão e da solução dos problemas.
Em conformidade com o autor a escola ganha destaque em desempenhar um
papel que, por conseguinte visa o desenvolvimento de conceitos da criança,
portanto, a mesma deve evidenciar os conhecimentos do cotidiano dos alunos, para
que os mesmos possam sentir-se valorizados dentro da sua própria cultura dentro
do contexto social, no qual a escola faz parte.
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Neste aspecto a escola deve propor ao aluno atividades interativas e
educativas, que lhes possibilitará reelaborar conceitos habituais ou cotidianos
apreendidos antes mesmo do ingresso na escola, apropriando-se, então, de
conceitos científicos historicamente construídos. O que Saveli (2004, p.57) reforça
em suas palavras quando afirma que:
É necessário a escola proporcionar ao educando a capacidade de
participação social, cidadão crítico, questionador, consciente e atuante na
sociedade em que vive, com uma postura reflexiva, não aceitando, a priori
ideias e informações preestabelecidas colaborando para a construção da
autonomia de pensamento, reflexão e ação do indivíduo.

Esta consideração é importante porque a escola não deve se portar como
detentora do saber, ditar as regras, trabalhar descontextualizada a realidade e
formar alunos apáticos, ao contrário espera-se é que a mesma seja capaz de
envolver os alunos e promover a transformação, no sentido de avançar
intelectualmente, construindo e reconstruindo novas perspectivas através de
propostas e alternativas mais eficazes para enfim resolver o problema.
Nesta abordagem deve-se enfatizar a importante função do professor, como
mediador nesse processo de construção de conhecimentos, que deve planejar suas
aulas, de uma forma dinâmica, elaborando atividades interativas em sala de aula,
estabelecendo nexos e relações e possibilitando-lhes sentirem-se instigados,
desafiados a resolver problemas individualmente ou coletivamente. De acordo com
esse pensamento Libâneo reforça que:
É verdade que se requer do educador „crítico‟ formação e compromissos
políticos, mas sua práxis política se manifesta, em primeiro lugar, na sua
postura pedagógico-didática, traduzida, concretamente, em formas de
trabalho docente que possibilitem o auxílio ao aluno no domínio sólido e
duradouro do conhecimento e no desenvolvimento de suas capacidades
mentais. O que se quer dizer, em suma, é que a consciência política do
professor ganha eficácia e efetividade se ela é refletida em formas didáticas
de ampliação do nível cultural e científico dos alunos, se contribui para
assegurar rendimento escolar altamente satisfatório e se, pela mediação
docente, é capaz de ajudar o aluno a ter pensamento autônomo, coragem
de duvidar e interrogar a realidade e capacidade de dar respostas criativas
a problemas práticos. Sem isso, é inútil uma pedagogia crítica ou uma
didática crítica. Uma abordagem crítico-social dos conteúdos é uma
metodologia de ensino que possibilita aos alunos apreender o objeto de
conhecimento nas suas propriedades, características, nas suas relações,
nas suas contradições e nexos sociais (LIBÂNEO, 1998, p. 139-140).
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Libâneo (1998) chama a atenção quanto à importância do compromisso e da
prática metodológica do docente, de modo responsável para que sua abrangência
metodológica possa ir muito além do que se espera de fato se obter dos alunos.
Para Vygotsky (2008), os conceitos científicos que a criança adquire na
escola, sempre tem uma ligação com outros conceitos, isto é um lugar dentro de um
sistema de conceitos. Nesse viés a escola é vista como lócus educativo que deve
propor aos alunos a socialização dos fatos atuais e históricos, a sistematização dos
conhecimentos, confrontando-os com os saberes adquiridos e partilhados em suas
vivências.

1.2.2 A Importância da Percepção para a Formação de Conceitos e
Aprendizagem

O estudo da percepção é de grande relevância para que possamos
compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas
expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. Essa capacidade
intelectiva é de extrema relevância no ambiente escolar, uma vez que, sem ela o
aprendizado não seria possível. Ou seja, a interação do indivíduo com o meio
favorece a percepção. Este envolvimento é permitido através dos órgãos do sentido.
Vygotsky (2007, p.24) em sua teoria dos processos cognitivos esclarece que
percepção “é parte de um sistema dinâmico de comportamento, por isso, a relação
ente as transformações dos processos perceptivos e as transformações em outras
atividades intelectuais são de fundamental importância”.
Para Tuan (2012) a percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos
externos como a atividade intencional, na qual certas manifestações são claramente
registradas, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados.
Para este mesmo autor muitas coisas que nós percebemos tem um grande
valor para nós mesmos, para a sobrevivência biológica e para proporcionar algumas
satisfações que estão presentes na nossa cultura.
A criança desde o seu nascimento começa a manifestar o desenvolvimento
da percepção, através das ações reflexas que o meio proporciona, e reagi aos
estímulos de forma instintiva, como pontua Vygotsky (1996b, p.157), a criança, ao
nascer, possui tão somente “[...] sensações orgânicas (de sossego e ansiedade, de
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tensão e calma, de dor, contato, calor e primordialmente de estímulos providos das
áreas mais sensíveis) ”.
Na medida em que a criança vai se desenvolvendo, essas funções
elementares vão sendo construídas, deixando de ser elementar e se tornando
superior, isso acontece por meio da interação com as outras pessoas e com o meio
ambiente. Sendo assim “O imediatismo da percepção natural é suplantado por um
processo complexo de mediação, e a fala como tal, torna-se parte essencial do
desenvolvimento cognitivo da criança” (VYGOTSKY, 2007, p.23).
Vygotsky (2007) ressalta que a linguagem e a percepção estão ligadas na
solução de problemas, ainda que a criança não seja madura o suficiente para fazer o
uso da fala. Para que esta capacidade aconteça, é preciso que o professor dê o
direcionamento à percepção do aluno na sala de aula, ou seja, contribua para que o
aluno

se

desenvolva,

não

deixando

que

detalhes

importantes

passem

despercebidos.
No entanto, é importante uma metodologia que desperte no aluno a sua forma
de pensar e agir. Aulas expositivas, aulas práticas em laboratórios ou espaços não
formais podem potencializar a aprendizagem dos estudantes, e contribuir para uma
nova percepção. Sobre isso Vygotsky (2007, p.97) norteia a metodologia do
educador estabelecendo as zonas de desenvolvimento, e conceitua de zona de
desenvolvimento proximal.
A distância entre o nível real, que se costuma determinar através da solução
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.

O aluno por sua vez é parte essencial nesse processo, pois é ele quem está
em desenvolvimento e ampliando seus conhecimentos, portanto, deverá sentir-se
um sujeito ativo, capaz de expor seus argumentos diante os problemas abordados,
confrontando e dispondo-se a aprender novos conceitos para enfim elevar seu nível
de aprendizado. Em síntese nessa abordagem Rego (2002, p.98) diz que:
O sujeito produtor de conhecimento não é um mero receptáculo que
absorve e contempla o real nem o portador de verdades oriundas de um
plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que em sua relação com o
mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu pensamento) este
mundo. O conhecimento envolve sempre um fazer, um atuar do homem.
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Segundo Sato (2002), a percepção é importante para a construção e a
formação de novos valores e condutas no espaço educacional, pois na
compreensão da percepção ambiental dos atores sociais é possível conhecer e/ou
identificar aspectos relacionados às relações: Homem–Sociedade- Natureza.
Através da percepção é possível refletir sobre as atitudes humanas em
relação à natureza e apropriar-se de novos pensamentos e condutas, para tanto é
necessário que no âmbito escolar sejam trabalhados de forma contínua os temas
relacionados ao Meio Ambiente, para que de fato a aprendizagem em Educação
Ambiental se configure dentro de um espaço sócio cultural.
Neste sentido, Oliveira (1995) enfatiza que a aprendizagem é um processo
pelo qual o indivíduo adquire conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, etc.
adquiridos a partir da sua interação com o meio ambiente e com as pessoas no dia a
dia.
Vygotsky (2008) destaca que a aprendizagem como sendo uma das principais
fontes de conceito da criança é ela quem direciona o desenvolvimento e contribui
significativamente para seu desempenho mental.
Sobre isso Oliveira (1995) reforça que a aprendizagem não é, em si,
desenvolvimento, mas uma força que impulsiona o desenvolvimento mental, que
desperta um grupo de processos de desenvolvimento, que não aconteceria sem a
aprendizagem.
Diante deste contexto é valido enfatizar que a aprendizagem é algo que faz
parte das capacidades internas do indivíduo e faz-se necessariamente para que se
desenvolvam outras qualidades humanas não naturais, que serão construídas ao
longo dos anos, através da interação do sujeito com a realidade. Duarte (2001, p.98)
pondera que:
Cabe ao ensino escolar, portanto, a importante tarefa de transmitir à criança
os conteúdos historicamente produzidos e socialmente necessários,
selecionando o que desses conteúdos se encontra, a cada momento do
processo pedagógico, na zona de desenvolvimento próximo. Se o conteúdo
escolar estiver além dela, o ensino fracassará porque a criança é ainda
incapaz de apropriar-se daquele conhecimento e das faculdades cognitivas
a ele correspondentes. Se, no outro extremo, o conteúdo escolar se limitar a
requerer da criança aquilo que já se formou em seu desenvolvimento
intelectual, então o ensino torna-se inútil, desnecessário, pois a criança
pode realizar sozinha a apropriação daquele conteúdo e tal apropriação não
produzirá nenhuma nova capacidade intelectual nessa criança, não
produzirá nada qualitativamente novo, mas apenas um aumento quantitativo
das informações por ela dominadas.
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Nesta perspectiva é importante enfatizar a ação mediadora que é o elo, (Zona
de Desenvolvimento Proximal- ZDP), funcionando como facilitadora no processo
ensino aprendizagem entre professor/aluno e aluno/professor e consequentemente
do desenvolvimento de habilidades que contribuem para um sujeito emancipatório.
Vygotsky (2007, p.98) explica que a ZDP:
Permite-nos delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de
desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido
através do desenvolvimento, como também aquilo que esta em processo de
maturação.

O professor mais uma vez deve ser evidenciado por ser a peça fundamental
para que os alunos aprendam e se desenvolvam intectualmente, fazendo emergir
novos conhecimentos, avançando da zona de desenvolvimento real e atingindo com
sucesso a Zona de Desenvolvimento Potencial.
É a partir da postulação da zona de desenvolvimento proximal, que o
professor deverá repensar em novas metodologias para o ensino e aprendizagem
que proporcione ao aluno o conhecimento científico na perspectiva da Educação
Ambiental, com ênfase na formação do cidadão crítico e transformador.
Moreira (2011) é enfático em dizer que o professor nesse processo tem a
responsabilidade de avaliar se houve aprendizagem ou não referente àquilo que ele
previu para o aluno. E o aluno por sua vez deverá ter atenção e refletir se o que
aprendeu era aquilo que o professor tinha previsto que ele captasse.
Cabe destacar que o trabalho do professor exige comprometimento, pois só
há mudanças, se for posto em prática, com objetivos definidos, rumo a uma única
meta o “desenvolvimento do educando”.
É necessário, no entanto, que o professor se aproprie de conhecimentos que
sustentem a sua prática em sala de aula, informando-se sobre assuntos da
atualidade, participando de cursos de formação continuada, fóruns, debates e etc.,
trazendo para a sala de aula a discussão, a fim de despertar no aluno a percepção
pelos problemas surgidos e a resolução deles.
Portanto, a pesquisa sobre Percepção Ambiental tem como objeto de
investigação a percepção dos discentes em conceitos de E.A e apresenta
importantes considerações que parte do pressuposto, mostrar como o aluno constrói
conhecimentos e se desenvolve como indivíduo, para que a partir desse contexto o
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professor possa planejar novos métodos de aprendizagem no ambiente escolar,
espera-se com essa pesquisa contribuir para o desenvolvimento crítico, participativo
e para a construção de novas concepções dos alunos, além do mais, pretende-se
nortear a prática docente com uma metodologia fundamentada que consolida os
esforços docentes para o desenvolvimento evolutivo dos estudantes.
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2. PERCURSO METODOLÓGICO

Apresenta-se neste capítulo: a caracterização, o contexto, os sujeitos da
pesquisa, bem como as etapas da sequência didática adotada para elucidar a
resolução do problema da presente pesquisa. Destaca-se que o objetivo principal
dessa proposta será analisar por meio da sequência didática a percepção dos
discentes em relação à Educação Ambiental destacando o conteúdo a “Água em
diferentes ambientes”.
Pode-se dizer que a força propulsora da busca pelo saber sempre foram os
questionamentos e necessidades das práticas da existência humana, nesse
processo de necessidades, questionamentos, inquietações e insatisfações, somos
introduzidos a procurar explicação para estas problemáticas. De certa forma pode-se
dizer que a metodologia da pesquisa norteia caminhos de como encontrar respostas
para determinados problemas. No entanto, a reflexão é de extrema importância no
decurso da pesquisa, assim como menciona Torzoni-Reis (2005, p.9) a pesquisa
configura-se como:
Um caminho a ser trilhado pelo pesquisador no processo de produção de
conhecimentos sobre a realidade estudada. Um conjunto de procedimentos
que não se resume à utilização das técnicas e instrumentos de pesquisa,
mas que as inclui, porque as reflexões teóricas têm importância
fundamental.

Quando se realiza pesquisas em educação é necessário que o pesquisador
tenha um olhar profundo naquilo que se quer investigar, pois esse olhar exige o
pensar, o compreender e o interpretar para que ocorram mudanças de atitude no
mundo social e cultural (GHEDIN, 2011).
A pesquisa, portanto, é uma ação formal, com mecanismos de pensamento
reflexivo, que exige uma intervenção científica e se constitui numa trajetória para
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Levando em consideração os fundamentos teóricos metodológicos de Moreira
(2011), esta pesquisa no seu eixo metodológico caracteriza-se como investigação
qualitativa.
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O interesse central dessa pesquisa está em uma interpretação dos
significados atribuídos pelos sujeitos à suas ações em uma realidade
socialmente construída, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de
interesse. Os dados obtidos por meio dessa participação ativa são de
natureza qualitativa e analisados de forma correspondente (MOREIRA,
2011. p.76).

Utiliza-se como procedimento a pesquisa bibliográfica, a qual foi realizada
com base em leituras de livros, artigos e dissertações constituindo-se por
contribuições de diversos autores, como: Sato (2002), Rego (2002), Vygotsky
(2007,2008) Oliveira (2010) entre outros.
Quanto aos seus objetivos, a presente pesquisa tem cunho explicativo. É
explicativo porque visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a
ocorrência dos fenômenos (GIL, 2008).
Optou-se pela pesquisa-ação, por possibilitar que o pesquisador intervenha
dentro de uma realidade estabelecida socialmente, analisando e anunciando seu
objetivo de forma a mobilizar os participantes, na construção de novos saberes. É
através da pesquisa-ação que o docente tem condições de refletir criticamente sobre
suas ações. Conforme Thiollent (2011 p.21-22):
Na pesquisa-ação, os professores desempenham um papel ativo no
equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na
avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas. Sem
duvida a pesquisa-ação exige uma estrutura de relação entre pesquisadores
e pessoas da situação investigada que seja de tipo participativo.

Ghedin (2011) faz uma importante consideração e reforça que esse tipo de
pesquisa envolve tanto o pesquisador quanto o sujeito da pesquisa e ao escolher a
pesquisa-ação, o que se espera é que o pesquisador seja capaz de aliar teoria e
prática, para a produção de novos conhecimentos.
É importante o questionamento que o autor faz no sentido de melhorar a
educação através de ações e mudanças. Para que metas como essas sejam
cumpridas pelo docente, faz-se necessário refletir sobre quais elementos serão
utilizados para que sua prática educativa seja aperfeiçoada ou até mesmo
transformada.

48

2.1.1 Contexto da Pesquisa

A pesquisa foi aprovada pelo parecer n° 2.322.447 do Comitê de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Estadual de Roraima, onde se
cumpriu as exigências documentais para a aplicação do projeto de pesquisa na
escola, conforme consta no apêndice ( A ) a diretora da instituição escolar assinou a
carta de anuência autorizando a pesquisa na escola e o diretor da CAERR, como
consta no apêndice ( B) também permitiu a autorização para que os alunos
pudessem participar de uma aula de campo na instituição. Após as assinaturas das
cartas de anuência, os pais foram solicitados a comparecer na escola e foi
informado a eles o interesse da pesquisadora em desenvolver a pesquisa e a
relevância da pesquisa para a aprendizagem dos alunos e foi assinado o TCLE,
como mostra o apêndice (E), pelos pais consentindo a pesquisa com os alunos. Os
alunos também foram informados sobre a pesquisa e convidados a participar, o
TALE, conforme consta no apêndice (D) foi assinado pelos alunos que participaram
da pesquisa.
A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena, que
está situada na zona oeste, na Rua Vicente Tavares de Melo, 529, no bairro Doutor
Silvio Leite em Boa Vista – RR, como mostra a figura (01).
A escola é gerenciada pela Secretaria Estadual de Educação- SEED, e
atualmente a instituição funciona nos turnos matutino, atendendo os alunos do 6º ao
8º ano no turno matutino e vespertino atendendo do 7º ao 9º ano, com estudantes na
faixa etária de 11 a 16 anos, totalizando 580 alunos.
Foi criada sob o Decreto nº 1064-E de dezembro de 2000 e publicada no
Diário Oficial de 04/ 05/ 1992 a 10/ 05 /1992, está amparada pelo Regimento Geral
(Resolução CEE/RR Nº 30, de 21 de dezembro de 2011) e tem como Código do
INEP / Censo Escolar o número 14005867.
A escola tem por missão assegurar um ensino de qualidade, garantindo o
acesso e a permanência dos alunos na escola num ambiente de criatividade e
respeito pelo próximo.
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Figura 01: Localização geográfica da Escola Antônia Coelho de Lucena

Fonte: IBGE, 2011.

2.1.2 Participantes da Pesquisa

O universo da pesquisa foi uma turma de 30 estudantes de uma turma do 6º
ano do ensino fundamental e estão distribuídos como nos mostra o quadro a seguir.
A escolha do referido conteúdo “Água em diferentes ambientes” se deu ao fato de
estar previsto na matriz curricular da escola que possibilitou o desenvolvimento da
investigação.
Quadro 02 - Participantes da pesquisa, quanto ao sexo e a idade.

Sexo

Quantidade de

Idade

Participantes
FEMININO

08

11-12 anos

MASCULINO

10

11-12 anos

TOTAL

18

Fonte: Moreira (2017).
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2.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A compreensão do processo ensino e aprendizagem são vitais para que a
docência seja exercida com consciência e efetividade, e o professor como
transmissor de conhecimentos deve planejar as aulas com ênfase numa
metodologia determinante para alcançar os objetivos. Ao se tratar sobre metodologia
de ensino, busca-se no planejamento executar ações que venham corresponder os
objetivos que foram traçados.
Portanto, ao elaborar o planejamento o que se pretende conseguir são
propostas pedagógicas que visem o sucesso do ensino e da aprendizagem dos
estudantes. Diante deste contexto, optou-se pela estratégia da sequência didática
(SD), que de acordo com as colocações de Zabala (1998, p. 89) é um conjunto de
atividades que:
Nos oferece uma série de oportunidades comunicativas, mas que por si
mesmas não determinam o que constitui a chave de todo ensino: as
relações que se estabelecem entre os professores, os alunos e os
conteúdos de aprendizagem. As atividades são o meio para mobilizar a
trama das comunicações que se pode estabelecer em classe; as relações
que ali se estabelecem definem os diferentes papeis dos professores e dos
alunos.

Entre outras palavras o autor destaca a importância do professor, em mediar
esse processo, promovendo a interação dos alunos para que os mesmos possam
sentir-se confortáveis em participar e construir conhecimentos no decorrer das aulas,
tendo em vista um olhar atento nos diferentes níveis de aprendizagem para um
planejamento seguinte mais bem elaborado que possa surtir efeito.
No entanto, Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004, p.97), esclarecem que a
sequência didática “é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”.
A fim de direcionar a pesquisa, apresenta-se uma sequência didática com
atividades destinadas a promover o ensino e aprendizagem, trabalhando os
conhecimentos reais dos alunos, com a mediação e a intervenção da pesquisadora,
promovendo a interação de conhecimentos e o desenvolvimento potencial dos
alunos. Tomou-se como base para a elaboração da sequência didática as três zonas
de desenvolvimento- ZDR, ZDP, ZDPP abordadas por Vygotsky (2007), cada uma
com momentos organizados e definidos, representando assim uma síntese das
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possíveis complementações entre a aplicação da sequência didática e as zonas de
desenvolvimento conforme mostra o quadro 03.

Quadro 03 - Possibilidades de articulações entre a aplicação da sequência didática e as
zonas de desenvolvimento.

Fonte: Adaptação feita pela pesquisadora com base em Carvalho et al. (1998) e Schiel;
Orlandi (2009).

A partir das descrições das três etapas da S.D, apresenta-se no quadro (04) a
síntese das aulas estruturadas de acordo com as três zonas de desenvolvimentos
discutidas por Vygotsky (2008) com os procedimentos estabelecidos de forma a
atender os objetivos específicos da pesquisa. As etapas da sequência didática
organizam-se em momentos, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem.
O quadro (04) faz o detalhamento das atividades desenvolvidas, de acordo com os
momentos estabelecidos e os objetivos propostos.
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Quadro 04: Procedimentos para atender os objetivos específicos da pesquisa.
NÍVEIS DE
DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento Real
(Etapa dividida em dois
momentos)

Desenvolvimento
Proximal
(Etapa dividida em cinco
momentos)

Desenvolvimento
potencial
(Etapa dividida em cinco
momentos

OBJETIVOS

PROCEDIMENTOS

- Verificar as percepções - Problematização inicial;
reais dos alunos referentes Aplicação
de
um
à Educação Ambiental
questionário
para
diagnosticar as percepções
reais dos alunos com
relação à temática;
- Utilizar à temática “água
em diferentes ambientes”,
como eixo articulador da
sequência didática para
construir
conceitos
de
Educação Ambiental.

- Textos informativos de
acontecimentos locais e
globais
(manchete
de
jornais); Palestras;

Apresentar os resultados
das
análises
das
percepções dos alunos
após a aplicação da
sequência didática.

- Registros através
atividades
escritas
ilustrativas;

Conferência;
Visita
a
CAERR; Documentários;
Apresentação de slides;
Música;
Situação
problemas;
miniconferência; construção
de maquete;

- Elaboração
paradidático;

do

Elaborar
um
livro
paradidático
sobre Socialização
Educação Ambiental e a
resultados;
preservação da água em
diferentes ambientes.

de
e

livro

dos

- Demonstrar o potencial da
sequência
didática
referente
à
temática
desenvolvida
na
aprendizagem do aluno;
Fonte: Moreira, (2017).

Para verificar as percepções prévias dos alunos sobre EA, aplicou-se um
questionário contendo dez questões, sendo duas questões fechadas, duas abertas
três de múltipla escolha, três abertas-fechadas classificando-se em três categorias
de análises: 1ª. Percepção ambiental na escola, 2ª. Percepção do ambiente natural,
3ª. Percepção em recursos hídricos.
Os dados colhidos foram analisados de acordo com estas categorias e
representados através de gráficos e tabelas. A partir da análise do questionário
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iniciou-se a elaboração dos momentos da sequência didática conforme as etapas
das zonas de desenvolvimento descritas no quadro 03.
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3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capitulo será apresentada a sequência em que a pesquisa foi
desenvolvida no campo, as intervenções realizadas, o diagnóstico inicial, a
sequência didática e o produto final da pesquisa com suas respectivas análises.

3.1 ETAPA I: APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA E APLICAÇÃO DO
QUESTIONÁRIO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS ACERCA DA TEMÁTICA DA
PESQUISA
A etapa I foi dividida em dois momentos, no primeiro momento da
pesquisa foi feito a apresentação da pesquisadora na sala de aula, também foi
explicado sobre o processo de toda a pesquisa a ser desenvolvida com os alunos.
Já no segundo momento foi realizado o questionário inicial, levando em
consideração as colocações de Vygotsky, quando o mesmo discute sobre a zona de
desenvolvimento real, com esse pensamento objetivou-se colher dos estudantes as
informações cognitivas atuais dos alunos sobre o tema a ser trabalhado.
No

entanto,

Vygotsky

(2008,

p.118-119)

lembra

que:

“o

nível

do

desenvolvimento da criança não deve ser avaliado por aquilo que ela aprendeu
através da instrução, mas sim pelo modo como ela pensa sobre assuntos a respeito
dos quais nada lhe foi ensinado”.
Com este pensamento o questionário foi elaborado de forma que o aluno
pudesse expressar seu entendimento espontâneo sobre as questões colocadas e a
partir

deste

contexto

as

atividades

desenvolvidas

foram

baseadas

nas

representações que os estudantes descreveram e que foram identificadas no
questionário através de suas respostas e análises dos desenhos feitos.
3.1.1 Análises da percepção dos estudantes em conceitos de Educação
Ambiental através dos questionários.
No segundo momento da etapa I, da pesquisa verificou-se as percepções
reais dos alunos através de um questionário com dez questões que foi aplicado aos
alunos da sala. Participaram do questionário da pesquisa os 18 alunos que
corresponde a 100% do total da turma.
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Figura 02: Aplicação do questionário inicial

Fonte: Moreira (2017).

Inicialmente perguntou-se na questão 01, se os estudantes já ouviram falar
em Educação Ambiental. As respostas apresentadas pelos alunos mostram que
38,8% (7 alunos) não ouviram falar sobre Educação Ambiental. Isso nos leva a
pensar que, embora os professores tenham trabalhado a temática nas aulas de
forma contextualizada os alunos não conseguiram relacionar os assuntos
trabalhados sobre o Meio Ambiente como sendo Educação Ambiental, já 61,1% (11
alunos) ouviram falar e relacionaram os assuntos trabalhados como Educação
Ambiental.
Vygotsky (2008, p.133), reporta-se que os conceitos da criança se formam no
processo de aprendizado, em colaboração com o adulto.
As respostas nos mostram a importância dos educadores trabalharem a
temática de uma forma mais esclarecida, iniciando o conceito de educação
ambiental, através das abordagens temáticas sobre o Meio Ambiente de forma
prática e de usos de métodos inovadores abrindo caminhos para que os alunos
possam argumentar e criar seus próprios conceitos.
Quando indagamos na questão 02, sobre o que entendem sobre Educação
Ambiental, as respostas foram as apresentadas no quadro 05.
Quadro 05: Fala dos estudantes sobre a questão 02: O que você entende sobre Educação
Ambiental?
E1- É respeitar o ambiente que a gente vive
E2- Respeitar o ambiente que nós frequentamos.
E3- É que a gente tem que cuidar do nosso ambiente.
E4- É coisas que nós fazemos no meio ambiente.
E5- É a preservação do meio ambiente.
E6- Cuidar do nosso ambiente não poluir rios, ruas, pois isso trás doenças.
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E7- Eu entendo que educação ambiental fala da natureza.
E8- É o cuidado que devemos ter com o meio ambiente.
E9- Que não se deve poluir o meio ambiente porque traz consequências para o
futuro, como água poluída.
E10- A educação ambienta fala sobre o ambiente para manter ele limpo.
E11- Eu entendo que se trata do meio ambiente, acho que tem a ver com a
natureza.
E12- É ser educado no meio ambiente, saber que ele é muito mais importante do
que imaginamos e cuidar dele.
E13- Eu entendo que é para respeitar e conservar o meio ambiente.
Fonte: Moreira (2017).

A resposta dos estudantes revela que 72,2% (13 alunos) relaciona Educação
Ambiental com os cuidados que devemos ter com o meio ambiente natural, embora
não elaboraram um conceito bem definido, mas atribuíram aos cuidados de
preservar, inclusive relacionaram estes cuidados como sendo importantes para
nossa própria saúde. Já 27,7% (05 alunos) do restante da turma preferiram não
opinar nessa questão.
Ao questionar se estudaram sobre Educação Ambiental na escola 61,1% (11
alunos) disseram que sim, que já estudaram em diversas disciplinas, que os
professores abordam em suas aulas temas sobre o meio ambiente. 38,8% (7alunos)
disseram que não estudaram. Acredita-se que estes estudantes necessitam de
maiores explicações para que entenda o que é Educação Ambiental, outro motivo da
incerteza pode ser a ausência nas aulas onde é abordado o assunto. Um dos
maiores desafios do educador atualmente é buscar realmente uma metodologia que
responda as suas próprias expectativas, com relação ao que se espera do aluno.
Por tanto, o professor deve ser um eterno pesquisador, trazer para sala de aula
recursos e novas informações para que o aluno seja motivado e crie novas
percepções sobre o assunto em evidência.
Quando perguntou, se já participaram de alguma ação de Educação
Ambiental que sua escola desenvolveu? E quais foram estas ações? As respostas
dos estudantes foram unânimes em dizer que sim. E quanto às ações os estudantes
descreveram que já participaram de palestras sobre “Limpeza” e saíram da sala de
aula para fazer a limpeza e coleta de lixo do entorno da escola.
Os dados expressos pelos estudantes na figura 04 identificam os temas de
Meio Ambiente estudado durante o ano letivo que os mesmos consideram os mais
importantes.
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Gráfico 01: Temas de interesse de estudo dos alunos sobre Educação Ambiental.

Fonte: Moreira (2017).

Neste quesito os estudantes tiveram oportunidade de escolher mais de uma
opção e em sua maioria que corresponde a 72% (13 alunos) responderam que tem
interesse em estudar a temática poluição das águas.
Quando se indagou na questão 07, se os estudantes acreditam que suas
ações em relação aos ambientes locais (escola e comunidade) podem ter efeitos no
planeta, os alunos em sua totalidade responderam que sim. Obtiveram-se as
seguintes respostas, descritas por dois estudantes.

Sim. Porque se todo mundo poluir a natureza, as pessoas vão
adoecer e vai espalhar no mundo (E1).
Sim. Porque temos que não prejudicar a natureza, senão os
rios vão ficar contaminados pela sujeira, e vamos adoecer se
beber dessa água ou banhar nela (E2).
Outra questão que levou os alunos a uma reflexão foi quando se perguntou
na questão 08: Se os estudantes se consideram um sujeito ecológico, e as
respostas foram bem diversificadas, como mostra o quadro 06.
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Quadro 06: Fala dos estudantes sobre a questão 08: Você se considera um sujeito
ecológico?
E1-Sim. Eu não gosto de jogar lixo no chão e quando jogam na sala de aula eu falo pra
ajuntar, senão vai poluir o meio ambiente.
E2-Não. Porque eu já polui o ar, queimando lixo no quintal.
E3-Sim. Eu me considero, pois não jogo lixo nas ruas nem nos rios e não desperdiço
água.
E4-Não. Eu não me considero um sujeito ecológico porque as vezes eu não ajudo o
meio ambiente.
E5-Não. Eu não sou um sujeito ecológico, porque eu poluo o meio ambiente.
E6-Sim, porque não poluo a natureza.
E7-Sim. Eu não poluo o chão nem as águas.
E8-Não. Pois eu não cuido muito do meio ambiente.
E9-Sim. Porque eu mais cuido do que poluo.
E10-Sim. Porque não jogo lixo nos igarapés e rios, nem na rua.
E11-Não. Porque às vezes não fecho a torneira do bebedouro direito na escola, e
quando vejo aberta não vou fechar.
E12-Sim. Porque não desperdiço água, e não jogo lixo no chão.
Fonte: Moreira, (2017).

Percebeu-se neste momento que os alunos fizeram uma análise de suas
atitudes em relação ao meio ambiente em que vivem, relacionando inclusive suas
práticas com a escola e a comunidade em que fazem parte. É importante frisar a
resposta do estudante nove (E9) porque o mesmo consegue fazer uma comparação
das atitudes sustentáveis que ele desenvolve e as que ele não faz, mesmo assim ele
não deixa de se considerar ecológico, por considerar que cuida mais do ambiente do
que o polui. Observou-se nas respostas, que os estudantes associam como sendo
de maior problema no meio ambiente natural o lixo descartado na natureza de forma
inadequada, este na concepção deles são os poluentes dos rios, do solo e de outros
ambientes.
Quando se perguntou com relação aos recursos hídricos (rios, lagos,
igarapés, lagoas e outros) quem é o principal responsável em evitar que estes
ambientes sejam contaminados, os estudantes foram unânimes em afirmar que a
população em geral deve cuidar e preservar estes locais. A resposta foi muito bem
colocada porque foi possível observar que os alunos poderiam atribuir essa
responsabilidade

a

outros

estabelecimentos,

como:

empresas,

indústrias,

restaurantes ou as políticas públicas ambientais, mas os mesmos foram enfáticos
em responsabilizar todos nessa causa.
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Pediu-se também na questão 08, para que os alunos representassem através
de desenho um ambiente ecologicamente saudável capaz de manter, o bem-estar e
a sobrevivência das pessoas. A figura (03) apresenta a percepção dos alunos sobre
este ambiente.

Figura 03: Ilustrações das percepções dos estudantes sobre um ambiente ecologicamente
saudável.

Fonte: Moreira (2017).

Dos quatro trabalhos produzidos é possível perceber que os estudantes
relacionaram a existência da vida, com dois elementos da natureza que são: a água
e o solo. Em todas as figuras se mostra um ambiente limpo e preservado. Na figura
(3C) é possível identificar que a água pode servir de fonte de diversão e
entretenimento e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nela
podemos tomar banho, nadar e pescar como mostra a figura (3A) entre outras
possibilidades. Em todos os desenhos foi possível ver a presença da água, assim
como árvores e plantas.
Um fato interessante é mesmo que os estudantes não tenham o
conhecimento cientifico de mata ciliar, mas é possível ver nos desenhos plantas e
árvores próximas as fontes de água.
Vygotsky (2007) pondera que qualquer situação de aprendizagem com a qual
a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia.
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É o que nos mostra as ilustrações feita pelos alunos, a percepção da criança
com relação aos espaços naturais vistos e frequentados, fazem parte do seu
cotidiano e na maioria das vezes não se encontra de forma preservada, mas quando
se pensa em um ambiente preservado a percepção que se tem em primeiro plano é
que é, um lugar verde, tem água, animais, plantas e etc, embora os estudantes não
possuam os conhecimentos sistematizados desses espaços ainda assim sabem
representá-los.
3.1.2 ETAPA II: Aplicação da Sequência Didática:
Com o resultado e análise das percepções iniciais dos estudantes
apresentadas no questionário inicial foi possível planejar e aplicar uma sequência
didática com o intuito de favorecer uma aprendizagem baseada na construção de
novas percepções, promovendo assim, a mudança de postura do aluno em relação
ao meio ambiente.
Todavia Vygotsky (2008) salienta que a consciência reflexiva chega à criança
através dos portais dos conhecimentos científicos. Nessa perspectiva buscou-se
construir uma sequência didática que supra os objetivos definidos para que haja de
fato a construção de conhecimentos científicos.
A metodologia da sequência didática foi desenvolvida por meio de atividades
diversificadas aplicada a uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental (30 alunos),
tendo como tempo estimado doze aulas. Conforme estabelece BRASIL (2012, p.21)
as sequências didáticas são compostas de várias atividades, e o professor ao
organizar:
Poderá incluir atividades diversas como leitura, pesquisa individual ou
coletiva, aula dialogada, produções textuais, aulas práticas, etc., pois a
sequência de atividades visa trabalhar um conteúdo específico, um tema ou
um gênero textual da exploração inicial até a formação de um conceito, uma
ideia, uma elaboração prática, uma produção escrita.

No entanto, as atividades encadeadas de questionamentos, atitudes,
procedimentos e ações que os alunos executam com a mediação do professor
contribuem com a consolidação de conhecimentos. As áreas de conhecimento
contempladas foram: Ciências, Geografia, artes e Língua Portuguesa. A água foi o
tema gerador, tendo como eixo temático: Água em diferentes ambientes.
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Essa metodologia amparada em uma abordagem interdisciplinar apoiou-se no
objetivo de dotar os alunos de embasamento teórico para compreender a
necessidade do cuidado que devemos ter com a água e assim promover novas
posturas socioambientais. O quadro (07) mostra o resumo da sequência didática,
onde foi trabalhado os temas do conteúdo no Ensino de Ciências: Composição e
estados físicos da água; A água nos seres vivos e nos ambientes; A água como
recurso para o ser humano; Poluição da água e saúde; A distribuição da água na
natureza; Tratamento da água para o consumo; Tratamento de esgoto.
Quadro 07- Resumo da sequência didática: “A ÁGUA”
SEQUÊNCIA DIDÁTICA: A ÁGUA
Conteúdo: A Água
Tempo estimado: doze encontros com duração de quatro horas cada
Material necessário: Vídeos, lápis de cor, papel ofício, cartolina, data show, notebook,
caixa de som.
O que o aluno poderá aprender com essa aula
 Reconhecer que a água é fundamental para a vida.
 Compreender que os organismos vivos contem água em seu corpo;
 Distinguir os ambientes de acordo com a quantidade de água disponível.
 Refletir sobre as diversas formas de utilização da água pelo ser humano.
 Conhecer os principais tipos de poluentes da água e discutir suas consequências
para o ambiente e para a saúde humana.
 Identificar algumas doenças veiculadas pela água contaminada e conhecer formas
básicas de prevenção.
 Conhecer o ciclo da água na natureza.
 Compreender o processo e os mecanismos utilizados para o tratamento e a
distribuição de água que abastece a cidade.
 Entender a importância do tratamento de esgoto e suas etapas.
Público Alvo: 6º ano do Ensino Fundamental
Avaliação: Participação e empenho nas atividades.
Fonte, Moreira (2017).

No primeiro momento da etapa II da aplicação da sequência didática fez-se
um círculo para uma conversa informal com os alunos e fez-se a apresentação da
temática “Água em diferentes ambientes”, em seguida foi feito a problematização do
assunto através da pergunta: aonde encontramos a água na natureza? E estas são
algumas das respostas faladas pelos alunos durante a abordagem do tema: -
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“Encontramos a água, nos rios”. - “Nas lagoas”. - “Nos poços”. - “Nos mares”. - “Na
torneira”.
Ao longo da conversa com os alunos foram surgindo novas perguntas e
respostas pelos alunos e pela professora. Nesta aula foi explicado aos alunos que a
água além de estar presente na natureza, em diferentes ambientes, como:
ambientes aquáticos, ambientes úmidos e ambientes secos, ela está presente
também nos alimentos, no nosso corpo, e de outros seres vivos como: as plantas e
os animais. Foi explicado o quanto precisamos da água para sobreviver.
No segundo momento da etapa II, iniciou-se a aula com o vídeo da canção
“Planeta Água”, de Guilherme Arantes. Foi um momento bem dinâmico, pois os
alunos participaram cantando a música, acompanhando a letra e fazendo uma
reflexão sobre a importância da água para os seres vivos.

Figura 04: screenshot do vídeo Planeta água acessado do youtube

Fonte: Youtube (2017).

Na sequência a pesquisadora fez algumas perguntas aos estudantes como:
De que forma a falta de água prejudica nossa vida? Como evitar o desperdício em
casa e na escola? Alguém já ficou sem água em casa? Se já ficou sem água qual foi
o principal problema vivenciado pela família? A intenção da questão colocada para
os estudantes foi proporcionar um momento para refletir sobre os problemas
enfrentados diariamente por eles mesmo e uma discussão na sala de aula, das
possíveis formas para resolução deles.
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Ghedin (2011) diz que o conhecimento, como saber sistematizado, há que ser
um conhecer que reflete sobre si mesmo. Em concordância com o autor, essa
discussão foi bastante produtiva no sentido de introduzir de uma forma bem
dinâmica o conhecimento sistematizado.
Analisou-se através dos relatos dos alunos que os mesmos já passaram por
diversos problemas com a falta d‟água, como: dificuldades para manter a higiene
corporal e a da casa, cozinhar, lavar roupa, entre outras que foram citadas. Quanto
ao desperdício os alunos falaram sobre manter as torneiras do bebedouro fechadas,
sem vazamentos, utilizar um copo ao beber água no bebedouro, evitar puxar
descargas no vaso sanitário desnecessariamente e outras.
Nessa aula foi explicado, através do uso de slides sobre o manejo correto da
água e atitudes simples que podemos tomar para economizar água em casa e na
escola. Explicou-se também que a água é usada pelo homem em diversas
atividades, como: agricultura, criação de animais, higiene, transporte, lazer e
produção de energia.
Terceiro momento da etapa II: texto informativo de acontecimentos locais,
globais e documentários, como mostra a (figura 05). Essa aula foi bastante
significativa, pois os alunos tiveram contato com textos retirados de jornais online e
impresso da própria cidade em que residem, assim como de outros lugares, foi
realizado um debate na sala de aula, sobre a poluição causada pelos moradores nos
mananciais da cidade e como os estudantes se sentem em relação ao fato narrado
nas manchetes, imagens de poluição nos igarapés e rios foram mostradas aos
alunos. Tal como reforça Reigota (2009) que discutir em sala de aula artigos
publicados na imprensa, programas e reportagens de televisão, entrevistas de rádio,
documentos e opiniões presentes em blogs e sites é sempre muito enriquecedor.
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Figura 05: Manchetes retiradas de jornais online sobre poluição

Fonte: G1 Roraima (2017).

Nesta aula esclareceu-se aos alunos que a água poluída pela presença de
partículas, de materiais tóxicos ou de microrganismo prejudica a saúde dos seres
vivos, provocando doenças ao ser humano. Ficaram evidentes nessa aula as
consequências da poluição causada pelo ser humano nos ambientes e o
comprometimento das espécies vivas.
No quarto momento foram mostrados vídeos educativos sobre o consumo
sustentável da água e o ciclo da água na natureza. Abordou-se para os alunos que
embora uma parte significativa do nosso planeta seja coberta de água, apenas uma
pequena parcela dessa água pode ser utilizada para as nossas atividades. A
discussão sobre o uso da água não é atual e tem sido tema de diversas pesquisas
na área da ciência.
É muito importante que os estudantes percebam a necessidade de assumir
um comportamento responsável de consumo e utilização da água, evitando
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desperdícios. Propôs-se aos alunos que fizessem um levantamento de informações
sobre os rios do estado de Roraima e do município de Boa Vista.
Durante o quinto momento foi a aplicação de um pré-teste antes da visita a
Companhia de Água e Esgotos de Roraima, em que o objetivo do pré-teste foi
coletar informações dos estudantes sobre o conhecimento que eles possuem da
Estação de Tratamento de Água - ETA e como é feito o tratamento da água.
Responderam o pré-teste vinte e sete alunos. O pré-teste continha oito questões,
sendo quatro questões abertas e quatro fechadas- aberta.
Perguntou-se na primeira questão se os estudantes já visitaram a Estação de
Tratamento de Águas de Boa Vista-RR? Dos vinte e sete alunos investigados,
apenas um afirmou ter visitado a ETA, juntamente com sua família.
E quando perguntados se gostariam de visitar a ETA, com seus colegas,
foram enfáticos em dizer que sim. No quadro 06, mostram-se algumas das respostas
dos alunos, justificando o motivo de quererem participar da visita.

Quadro 08: Justificativa dos estudantes quanto aos seus interesses de participar da
visita na ETA.
Você gostaria de visitar a estação de tratamento de água com seus colegas? (Por que?)
E1- Sim, porque eu tenho curiosidades de saber como a água é tratada e distribuída para
as casas.
E2- Sim, porque nós estudantes podemos adquirir mais conhecimentos e saber como é
tratada a água que usamos 24 horas. E assim até conhecer porque é importante o
tratamento da água.
E3- Sim, para mim aprender mais e ter mais experiências.
E4- Sim, porque eu iria aprender mais e não esquecer a importância de a água ser tratada
as substâncias químicas e outras coisas e também iria ser bem divertido.
E5- Sim, para saber como é tratada a água que utilizamos e para saber se ela é bem
tratada, e ter mais confiança na água que utilizamos
E6- Sim, porque será muito bom para mim e para os meus colegas, porque a gente vai
aprender mais sobre água.
E7- Sim, porque deve ser legal saber como a nossa água é tratada e é legal aprender
com os colegas.
E8- Sim, porque quero saber como funciona a ETA e descobrir novas coisas importantes
para ajudar o planeta terra.
E9- Sim, porque é muito importante para nós e serve para dar um exemplo para as
pessoas que não cuidam da água.
E10- Sim, acredito que seria uma boa experiência, além de ser uma boa oportunidade
para aprender mais sobre a água.
Fonte: Moreira (2017).

Os alunos através de suas respostas demonstraram curiosidades em saber
como é feito o tratamento da água que abastece suas casas, bem como obter novos
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conhecimentos sobre a água. Também enfatizaram a experiência fora do ambiente
escolar com seus colegas, como sendo algo motivador para a aprendizagem.
Vygotsky (2008) corrobora afirmando que o aprendizado escolar induz o tipo
de percepção generalizante, desempenhando um papel decisivo na conscientização
Isso reforça a importância das atividades escolares bem programadas e
aplicadas voltadas a construção de conceitos, porque estas transformam o intelecto
do estudante.
Em outra questão sobre como funciona a ETA, todos os alunos responderam
que não sabem como é feito o tratamento da água. É valido ressaltar que embora os
alunos tenham estudado sobre o assunto no decorrer do ano letivo, estes
apresentaram conhecimentos cotidianos ainda muito comuns, porém, percebe-se a
importância do conhecimento sistematizado de uma forma mais eficaz, para que o
aluno possa construir o conhecimento científico.
Quando foi perguntado, quais os conhecimentos que os estudantes gostariam
de adquirir quando forem a visita na ETA, as respostas foram as representadas a
seguir.
“Vou saber como é tratada a água, das etapas de tratamento e
como cuidar dela”.
“Como ela chega nas casas”. “Como economizar”. “Saber
quando a agua é limpa e suja”.
“Aprender a importância do tratamento e as substancias
utilizadas”.
“Aprender como funciona cada uma das etapas do
tratamento”.
“Como reaproveitar a água”. “Como reduzir o desperdício”.
Observou-se que os alunos expressaram nas respostas suas dúvidas
provisórias com relação à visita na ETA, acreditando que as mesmas possam ser
esclarecidas durante a visita. É importante afirmar que as aulas fora do espaço
formal é uma metodologia potencializadora na construção de novas percepções e
conceitos por parte dos estudantes.
Na pergunta por que é importante para a sociedade fazer o tratamento da
água de Boa Vista na Estação de Tratamento de Água - ETA? Foi possível perceber
que os estudantes relacionaram o tratamento da água como sendo importante para
a saúde humana, pois os mesmos descreveram que:

67

“Se não tratar a água nós iriamos morrer”. (E1)
“Porque senão como utilizaríamos, cheio de bactérias e outras
impurezas”. (E3)
“Para as pessoas não passarem mal e não ficar doente”.
“Porque se não tivesse o tratamento de água, ela tava
contaminada”. (E5)
“Para ter água limpa, e ter um consumo melhor para as
atividades que precisar”. (E10)
Quando questionados sobre as possíveis formas de tratar a água para o
consumo em casa nos lugares que não tem uma ETA, três alunos conseguiram
descrever que devemos ferver a água ou usar filtro, mas a maioria dos alunos
desconheceram as formas de tratamento de água em casa.
Após o pré-teste foi explicado aos alunos que os mesmos observassem suas
dúvidas ao responder o questionário, pois a visita na ETA lhes permitiria a
aprendizagem prática daquilo que o estudante não tinha conhecimento ainda e
daquilo que a pesquisadora esperava que estes pudessem saber. Após esse
momento foi agendado a visita na ETA com os alunos.

3.1.3 Etapa III da sequência didática: dividida em cinco momentos

No primeiro momento da etapa III a aula ocorreu em um espaço não formal,
os alunos visitaram a Estação de Tratamento de Água- ETA de Boa Vista- RR, a
figura (06) representa os momentos da visita. Ao chegar na Estação de Tratamento,
os alunos foram bem recebidos pela Gerente do Núcleo de Meio Ambiente, a qual é
responsável em realizar palestras em prol da preservação da água no Meio
Ambiente. Os alunos foram orientados quanto aos cuidados ao adentrar na ETA, em
seguida foi feita a explicação através da maquete (imagem 6A), sobre o percurso a
se fazer na ETA e também explanou sobre como é feito tratamento da água.
A orientadora explicou que a água que consumimos é retirada do Rio Branco
e passa por processos antes de chegar nas residências. Primeiro processo é a
captação (figura 6C) da água, que vem diretamente do rio e transportada através de
tubulação para a estação de tratamento, posteriormente no processo dois chamados
de coagulação ou floculação é acrescentado um agente químico chamado sulfato de
alumínio, é adicionado à água para aglutinar as partículas maiores de sujeira (argila, por
exemplo).

68

O terceiro processo é a decantação a água fica parada e os flocos de sujeira
afundam. Por fim a filtração onde água passa por filtros de areia para filtrar as
impurezas.
Depois a água é transportada a outro tanque para o processo de cloração, aonde
recebe o cloro para matar as bactérias. Em seguida a água vai para os reservatórios e
depois é distribuída para as casas.
A orientadora salientou a importância da preservação da água no ambiente e
enfatizou que quanto mais poluída ela chega na captação mais serão os esforços para o
tratamento apropriado para o consumo humano. Depois desta explanação seguiu-se
com os alunos para visualizarem na prática como funciona o tratamento da água.

Figura 06: Aula de campo na Estação de Tratamento de Água

Fonte: Moreira (2017).

As figuras (6B e 6C) mostram os alunos próximos a captação da água,
juntamente com a orientadora, mostrando o que já havia sido explicado através da
maquete.
A figura (6D) mostra o momento em que os estudantes adentraram para
visualizar os tanques de água, conforme havia sido explicado pela orientadora. Os
alunos se admiraram, pois, foi uma experiência nova na vida estudantil deles.
Nas figuras (6E e 6F), os alunos apreciam o espaço, fazendo perguntas. Todas
foram respondidas pela pesquisadora e pela orientadora da ETA.
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O trabalho desenvolvido com os estudantes no segundo momento (etapa III)
foi uma palestra, realizada no auditório da CAERR, pela Gerente do Núcleo de Meio
Ambiente, onde se abordou através de slides sobre o desperdício e o consumo
sustentável da água e depois da apresentação houve uma dinâmica de perguntas e
respostas aos alunos, baseado no que foi abordado na palestra. Os alunos ao
acertarem as perguntas recebiam brindes, como: camisetas e revistas educativas da
CAERR.
Figura 07: Momento de descontração com os estudantes na ETA.

Fonte: Moreira (2017).

No terceiro momento realizou-se uma miniconferência na sala de aula
intitulada “Preservação Ambiental das Águas”, nesta aula a pesquisadora reuniu-se
com os alunos em seis grupos formados por cinco componentes, como mostra as
figuras (8A e 8B), cada grupo elaborou um tema com foco num problema ambiental
relacionado ao tema estudado “água”, posteriormente um estudante de cada grupo
apresentou seu tema, o qual foi discutido em grupos para toda a turma (figura 8C),
logo em seguida houve uma votação todos os estudantes foram convidados a votar
na melhor proposta a qual lhe agradou.
Reigota (2009) nos motiva quando diz que a escola pode fornecer meios de
estudos e debates e fazer surgir ideias para a solução de muitos deles.
Nessa atividade observou-se a participação dos alunos engajados numa
causa que faz parte do seu dia a dia.
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Figura 08: Momentos da Miniconferência na sala de aula

Fonte: Moreira (2018).

A figura (8D) mostra os temas propostos pelos estudantes, e a escolha do
tema vencedor foi o tópico 1 da (figura 8D) “A degradação Ambiental do Igarapé
Caranã em Boa Vista/ RR. A justificativa dos estudantes com relação a escolha do
tema foi, por ser um bairro vizinho, em que muitos deles moram próximo e que já
observaram o local ser bastante poluído. Em seguida a pesquisadora instigou os
alunos a refletir e argumentar sobre as ações a serem realizadas para solucionar o
problema da degradação deste local, o objetivo das ações a ser realizada no Igarapé
Caranã, os estudantes apontaram como a ação aconteceria, bem como os parceiros
que poderiam colaborar para a realização do projeto e que recursos seriam
necessários para a concretização dessas ações.
Após a elaboração do projeto, foi escolhido um delegado para apresentar e
defender seu projeto e suas propostas na Conferência Infanto Juvenil pelo Meio
Ambiente, nesse momento todas as turmas da escola foram convidadas para ouvir a
defesa do projeto escolhido pela turma “A Degradação Ambiental do Igarapé Caranã
em Boa Vista/RR”, todos os alunos da escola foram convidados para colocar em
prática a ação assumida coletivamente e realizá-la não somente no Igarapé Caranã
mais em todos os lugares, ações estas de cuidar e preservar a água no ambiente
em que ela se encontra.
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Foi um momento proveitoso para fortalecer e aproximar os alunos das
questões ambientais discutidas dentro e fora do espaço escolar, pois o
conhecimento produzido coletivamente não deve ficar restrito aos momentos das
decisões tomadas durante a Conferência. Os participantes foram orientados a
divulgar suas experiências, o que aprenderam e também as ações que se
comprometeram a realizar.
No quarto momento, os alunos realizaram produção de desenhos, pinturas e
produção de textos, que representam seus novos conceitos, percepções e
aprendizagens adquiridas no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, os trabalhos
produzidos constituem-se no produto da pesquisa.
Figuras 09: Produção de desenhos e textos

Fonte: Moreira (2017).

As figuras (9A, 9B, 9C, 9D) mostra-se o momento de produção de atividades
dos alunos na biblioteca da escola.
Fez-se no quinto momento a socialização do material produzido, os alunos
foram convidados a expor oralmente os pontos positivos do assunto abordado, bem
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como os pontos negativos, enfim, fez-se os agradecimentos pela participação de
todos os envolvidos na pesquisa.

3.1.4 Análises das contribuições da sequência didática utilizada como eixo
articulador para construir conceitos de Educação Ambiental
A sequência didática proporcionou a análise das percepções de conceitos em
Educação Ambiental, permitindo verificar diferentes níveis de compreensão e
aprendizagem dos alunos através das atividades que foram propostas, as quais
contribuíram para a conscientização e discussão sobre escassez, preservação e
conservação da água dentre outros temas.
Todo desenvolvimento deu-se na intenção de construir conceitos de
Educação Ambiental, a partir do estudo do tema água, pois os conteúdos e as
estratégias de ensino utilizadas foram previamente organizadas de maneira que, ao
conduzir o trabalho em sala de aula, por meio dos momentos planejados, fosse
possível assegurar que os objetivos propostos no desenvolvimento da sequência
didática fossem atingidos, através de um ensino dinâmico e de grande relevância
nos dias atuais.
No entanto, o ensino de Educação Ambiental por meio da sequência didática
apontou várias contribuições, entre elas: o desenvolvimento da capacidade de
questionar, de levar o aluno a uma reflexão profunda sobre o assunto trabalhado,
além disso, outras habilidades foram desenvolvidas permitindo assim, a construção
de novos conceitos e percepções; pois ao participar das atividades aplicadas os
estudantes conseguiram adquirir novos conhecimentos.
Observou-se envolvimento e comprometimento dos alunos nas atividades,
pois os mesmos tiveram espaços abertos para tirarem suas dúvidas e curiosidades,
a pesquisadora conseguiu com êxito criar nas aulas maior familiaridade para que os
estudantes se sentissem à vontade para opinar a qualquer momento, sendo assim
suas dúvidas foram sanadas ocorrendo avanços dos processos educativos.
Vygotsky (2008, p. 120) afirma que uma vez que a criança forma uma certa
estrutura, ou aprende determinada operação, ela será capaz de empregá-la em
outras áreas. É exatamente isso que a pesquisadora espera dos estudantes, que
haja interação entre escola e comunidade e que os estudantes sejam multiplicadores
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do conhecimento aprendido colocando em prática suas novas ações, no sentido de
trazer melhorias para a escola, comunidade e planeta.
Ademais, a metodologia utilizada no ensino de EA, revelou ser bastante
eficiente no sentido de aguçar os processos cognitivos dos alunos criando novos
conceitos e percepções sobre determinadas situações do convívio dos alunos,
contribuindo inclusive para a passagem do saber espontâneo ao saber científico.
Ao final das atividades, ficou claro que os alunos atingiram os objetivos
propostos, conseguindo construir novos conceitos com relação à Educação
Ambiental, especificamente sobre o tema “Água”, retratando sobre o tema através
de desenhos e produção de textos de modo coerente, os cuidados que devemos ter
de preservação com a água doce no planeta terra.
Outro ponto positivo para a pesquisadora foram as contribuições dadas pelos
autores para os resultados finais da pesquisa, onde percebeu-se o quão importante
é para uma pesquisa a teoria, e que quando é realmente aliada a prática favorece
resultados positivos.
Como fruto do trabalho desenvolvido originou-se um livro paradidático
intitulado “Educação Ambiental para a Preservação das Águas” o qual foi construído
pelos estudantes com as orientações da pesquisadora, o livro mostra a produção do
conhecimento sistematizado dos alunos, o qual foi executado no decorrer da
aplicação da sequência didática, com o objetivo de oferecer aos professores e
demais estudantes estratégias de ensino e aprendizagem que contemplem o ensino
da Educação Ambiental nas aulas planejadas.
O livro paradidático intitulado “Educação Ambiental para a Preservação das
Águas” pode ser utilizado de forma interdisciplinar e incluso no planejamento do
professor, servindo como instrumento motivador nas aulas para ancoragem dos
conhecimentos, promovendo assim, a pesquisa, o desenvolvimento da leitura, a
reflexão, entre outras habilidades, pois a leitura prévia antes da abordagem do
conteúdo enriquece a metodologia e facilita o desenvolvimento da aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste trabalho foi analisar por meio de uma sequência didática
a percepção dos discentes em relação à Educação Ambiental destacando o tema “A
água em diferentes ambientes”. O primeiro momento da pesquisa permitiu a
observação do desenvolvimento real do aluno, suas percepções iniciais sobre o
tema da pesquisa. No segundo momento aplicou-se a sequência didática a qual
contribuiu positivamente para novas percepções e novos conceitos. No terceiro
momento realizou-se a produção do conhecimento construído através da sequência
didática.
A partir das análises desta pesquisa, pode-se, entre outros pontos
considerar, que o ensino de EA através de uma sequência didática, quando
inseridos numa proposta bem elaborada e planejada, onde o aluno deve ser visto
como parte principal dos processos educativos e constrói seus próprios
conhecimentos através de conceitos científicos que estão inseridos em conteúdos
trabalhados de forma interativa, vislumbra uma mudança de postura positiva frente
às situações ambientais vistas no cotidiano.
No entanto, a teoria histórica cultural de Vygotsky utilizada na pesquisa
contribuiu para a proposta do trabalho desenvolvido, enfocando a interação como
principal fator para o desenvolvimento das funções superiores dos estudantes. Sem
a interação se tornaria inviável a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo e
sócio histórico dos estudantes. Não se aprende sozinho, precisamos nos relacionar
com outras pessoas, com outros ambientes para construir novas percepções, novos
conceitos e novas aprendizagens, define-se como internalização essa construção
feita a partir das experiências vivenciadas com outras pessoas e com outros
ambientes.
Não se pode deixar de lado, o quão importante é o professor nesse
processo, pois ele é o principal responsável para que suas aulas sejam agradáveis,
dinâmicas e promova de fato os resultados para os objetivos que foram definidos,
portanto, abrir espaços para que haja interação nas aulas é o primeiro passo para se
construir

aprendizagem.

Assim,

o

aluno

deve

ser

incitado

a

participar

voluntariamente dos assuntos discutidos de uma maneira que o mesmo se sinta à
vontade para ouvir e opinar sobre o que lhe chamou atenção.
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Uma possível sugestão é que pesquisas sobre a “Água” possam ser
impulsionadas constantemente nas escolas para que os estudantes possam além de
conhecer os conceitos científicos, contribuir de fato para a preservação dos
mananciais do lugar em que vivem, já que o assunto está sempre em foco na nossa
cidade abordando sobre a poluição e contaminação dos igarapés locais, e dos rios
do nosso estado.
Outra sugestão do trabalho é o oferecimento de formação continuada por
parte do poder público aos professores, para temas voltados as questões
ambientais, para que os mesmos possam trabalhar de maneira mais consistente
com o alunado. E por fim parcerias municipais, estaduais, privadas e federais entre
as instituições de ensino para que colaborem com a educação, através de palestras
e visitas dos estudantes a outros espaços não formal.
A pesquisa voltada à percepção de conceitos ambientais dos alunos
contribuiu para despertar uma visão abrangente, perceptiva, e crítica da realidade,
voltada para os problemas ambientais, bem como a busca de um processo
educacional mais humano e voltado para o bem estar social, pois ajudou na
formação da consciência ambiental desses alunos e com isso a melhorarem suas
atitudes em relação ao meio ambiente e ao consumo de água, que hoje se
apresenta como um problema sério e alarmante pelo seu consumo e desperdício
desenfreado.
Sabe-se dos deveres, direitos e responsabilidades com a água do nosso
planeta, porém precisa-se pensar ainda, como as pesquisas científicas sobre esse
tema abordado nas escolas, podem colaborar com outros órgãos e instituições a
adotarem práticas sustentáveis para o uso da água. E como os estudantes podem
se envolver, participando e influindo nas decisões da nossa região, do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, da Fundação do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, de forma que suas ideias sejam expostas, propondo sobre quais
responsabilidades podemos assumir e quais ações podem propor.
O produto que materializa esta pesquisa é a apresentação do livro
paradidático intitulado “Educação Ambiental para a Preservação das Águas” que foi
elaborado pelos alunos juntamente com a pesquisadora. O livro apresenta os novos
conceitos adquiridos durante o desenrolar da sequência didática, na fase que
representa o desenvolvimento potencial em relação à Educação Ambiental, no
paradidático os estudantes apresentam através de desenhos e produção textual
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suas novas percepções quanto à importância da preservação da água, que foi o foco
das atividades planejadas e executadas. Para a elaboração dos desenhos e escrita
do texto que acompanha os desenhos a pesquisadora introduziu as seguintes
perguntas aos alunos: Entenderam o que é Educação Ambiental? O que fazer para
evitar o desperdício da água em casa e na escola? Como ocorre o ciclo hidrológico
da água? Represente através de desenhos o que você aprendeu sobre o conteúdo
abordado? Essas indagações serviram de ponto de partida para que os alunos
pudessem representar seus novos conhecimentos.
Espera-se que o referido livro paradidático possa servir de fonte de pesquisa
e estudo nas escolas estaduais e com isso incentivar mais professores a produzir
material didático a partir das suas aulas.
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APÊNDICE A

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Ilma Sra. Profa. Elisangela Costa Miranda
Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada Percepções
de Conceitos em Educação Ambiental dos Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma
Escola Estadual em Boa Vista/RR, a ser realizada na Escola Estadual Antônia Coelho de
Lucena, pela aluna de Pós-Graduação, mestranda Saidea Regina de Souza Moreira, sob
orientação da professora Drª. Enia Maria Ferst, com o seguinte objetivo: Analisar por meio de
uma sequência didática a percepção dos discentes em relação à Educação Ambiental
destacando o conteúdo a “Água em diferentes ambientes” no 6º ano do Ensino Fundamental.
Necessitando, portanto, ter acesso de dados a serem colhidos mediante aplicação de
questionários, atividades escritas no início e no final do desenvolvimento da pesquisa com os
alunos do 6º ano turma/ B do Ensino Fundamental da instituição. Ao mesmo instante pedimos
autorização para que o nome dessa instituição possa constar no relatório final bem como para
futuras publicações na forma de artigo científico.
Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com
a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que trata da Pesquisa
envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados somente para
realização deste estudo.
Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos
antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Boa Vista, _______ de _____________ de ________.
_____________________________________
Prof(a). Saidea Regina de Souza Moreira
Licenciada em Pedagogia, mestranda no Ensino de Ciências.
Pesquisador (a) Responsável do Projeto
( ) Concordamos com a solicitação

( ) Não concordamos com a solicitação

_____________________________________
Prof(a). Elisângela Costa Miranda
Licenciada em Pedagogia
Diretora da Instituição onde será realizada a pesquisa
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APÊNDICE: B

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Ilmo. Sr. Diretor: Danque Esbell da Silva
Solicitamos autorização institucional para uma visita na Companhia de Água e
Esgotos de Roraima-CAERR e uma palestra educativa, para ser realizada na Escola Estadual
Antônia Coelho de Lucena, com os alunos do 6º ano B, ambos com data a definir. A escola
fica situada na Rua Vicente Tavares de Melo, nº539 bairro, Silvio Leite.
A visita e a palestra fazem parte da realização da pesquisa intitulada “Percepções de
Conceitos em Educação Ambiental dos Alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental de uma
Escola Pública de Boa Vista/RR” pela aluna de Pós-Graduação, mestranda Saidea Regina de
Souza Moreira, sob orientação da Professora Drª. Enia Maria Ferst, com o seguinte objetivo:
Analisar por meio de uma sequência didática a percepção dos discentes em relação à
Educação Ambiental destacando o conteúdo a “Água em diferentes ambientes” no 6º ano do
Ensino Fundamental. A referida pesquisa discuti a importância da preservação da água na
natureza e em diversos ambientes para uma melhor qualidade de vida.
Necessitando, portanto, ter acesso a informações práticas e teóricas sobre o tratamento
de água e esgotos de Boa Vista/RR. Ao mesmo instante pedimos autorização para que o nome
dessa instituição possa constar no relatório final bem como para futuras publicações na forma
de artigo científico.
Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com a
resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que trata da Pesquisa
envolvendo seres humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados somente para a
realização deste estudo. Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta
diretoria, agradecemos antecipadamente a atenção, ficando a disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessário.
Boa Vista,_______de_____________de________.
_________________________________
Prof.ª Saidea Regina de Souza Moreira
Licenciada em Pedagogia, mestranda no Ensino de Ciências.
Pesquisadora Responsável do Projeto
( ) Concordamos com a solicitação

( ) Não concordamos com a solicitação

_____________________________________
Danque Esbell da Silva
Diretor da Companhia de Água e Esgotos de Roraima- CAERR
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APÊNDICE: C

ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO-PROPES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
ORÇAMENTO DETALHADO DO PROJETO DE PESQUISA
Título do Projeto: PERCEPÇÕES DE CONCEITOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS
ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE
BOA VISTA-RR
Pesquisador responsável: SAIDEA REGINA DE SOUZA MOREIRA
Materiais
de
Quantidade
Consumo
e
Serviços
para
execução
do
projeto
Transporte
01
Camisetas brancas
35
Estampa da camiseta
35
Produção do livreto
01
na gráfica
Resma de papel a4
01
Folha de isopor
04
Cola branca
06
Cola de isopor
06
Hidro cores
06
Lápis de cores
06
Tesourinhas sem
30
ponta
Papel 40
06
Cartolina
06
VALO TOTAL DAS DESPESAS

Valor da
unidade
R$

Valor total
R$

100,00
7,00
5,00
60,00

100,00
245,00
175,00
60,00

15,00
5,00
2,00
2,00
3,50
3,50
2,00

15,00
20,00
12,00
12,00
21,00
21,00
60,00

4,00
2,00

24,00
12,00
777,00

BOA VISTA, 23 DE JULHO DE 2017.
SAIDEA REGINA DE SOUZA MOREIRA /CPF 915.933.523-87
PESQUISADORA e C.P.F
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APÊNDICE: D

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)
Instituição: Universidade Estadual de Roraima / Curso: Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências
Título: Percepções de Conceitos em Educação Ambiental dos Alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental de uma Escola Pública de Boa Vista-RR
Pesquisador: Saidea Regina de Souza Moreira
Olá, meu nome é Saidea Regina de Souza Moreira, sou professora, licenciada em
Pedagogia e pesquisadora da Universidade Estadual de Roraima. Estou aqui com o propósito
de convidá-los a participar voluntariamente da minha pesquisa intitulada Percepções de
Conceitos em Educação Ambiental, do projeto de pesquisa acima mencionado. O objetivo
desta pesquisa científica é "Analisar por meio de uma sequência didática a percepção dos
discentes em relação à Educação Ambiental destacando o conteúdo “Água em diferentes
ambientes” no 6º ano do Ensino Fundamental”.
A justificativa desta pesquisa é oportunizar momentos de reflexão permitindo a vocês
alunos, o confronto entre os conhecimentos abstratos e científicos e a apropriação de novos
saberes que venham contribuir para a formação de um planeta sustentável, melhorando com
isso a nossa qualidade de vida.
Para tanto, faz-se necessária aplicar um questionário inicial para coleta dos
conhecimentos prévios, após esse diagnóstico será planejada e aplicada uma sequência
didática sobre o conteúdo água, no horário de aula e/ou em ocasiões especiais de acordo com
a disponibilidade da escola e dos responsáveis pelos alunos. Serão necessários doze encontros
para a aplicação da sequência didática e será duas vezes na semana com duração de uma hora
cada encontro para o desenvolvimento das atividades. É importante mencionar que caso haja
alguma alteração nas datas ou quantidades de encontros os pais serão informados pelo
pesquisador por meio da instituição escolar. Também será necessário que os participantes da
pesquisa participem de uma visita investigativa na Companhia de Água e Esgotos de
Roraima- CAERR com o objetivo de conhecer como é feito o tratamento da água e esgoto que
utilizamos diariamente nas nossas casas. Os procedimentos adotados para a saída serão
informados aos senhores pais ou responsáveis por meio de avisos.
Estou ciente de que a participação na pesquisa trará riscos e desconfortos mínimos
como cansaço, deslocamento para outro espaço que não seja a escola, desconforto,
constrangimento ou alterações de comportamento durante os registros de fotografias ou
áudios quando houver. Os alunos serão orientados a usar o cinto de segurança do veículo ao
serem transportados até a CAERR, fazerem uso de bonés, protetor solar, para se protegerem
da exposição solar, máscaras e luvas estarão disponíveis para uso se necessário ao adentrar na
Estação de Tratamento de Água e Esgotos- CAERR.
Contudo a pesquisa trará como benefícios diretos aos participantes deste estudo a
promoção da Educação Ambiental crítica e contextualizada como forma de mudar hábitos e
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atitudes em relação ao meio ambiente e ao consumo exagerado da água e a reflexão de que a
mesma possibilita ao aluno o conhecimento prático do que foi sistematizado na sala de aula e
contribui significativamente para o seu desenvolvimento intelectual.
Tudo será registrado por meio de fotografias, filmagens, gravações e citações de
vocês. Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados, mas o relatório
final, contendo citações anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo,
inclusive para apresentação em encontros científicos e publicação em revistas especializadas.
Para participar deste estudo, os pais ou responsáveis deverão autorizar e assinar um termo de
consentimento. Vocês não terão nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira.
Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar diante da referida pesquisa. Os pais
ou responsáveis poderão retirar o consentimento ou interromper a participação dos estudantes
a qualquer momento.
Estou ciente de que terei direito a esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e
assistência a que terão direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios
e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa. Estou ciente
de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento, encerrando a minha participação a
qualquer tempo, sem penalidades.
Este TERMO, em duas vias, é para certificar que eu na qualidade de participante
voluntário, aceito participar do projeto científico acima mencionado, ciente que uma copia do
termo de consentimento ficará comigo e a outra cópia será arquivada pela pesquisadora
responsável.
Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu
desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento.
Assinatura da Criança/Adolescente:______________________________________________
RG: _______________
Data:_____/_______/__________
Eu Saidea Regina de Souza Moreira (pesquisadora responsável) declaro que serão cumpridas
as exigências contidas nos itens IV. 3 da Res. CNS nº 466/12.
Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para: 95-99156-7205 ou 3627-6975.
Nome do Pesquisador: Saidea Regina de Souza Moreira
Endereço: Rua Maria Santa da Silva 455 Silvio Leite, Boa Vista-RR.
CEP/UERR Rua Sete de Setembro, nº 231 - Bairro Canarinho (sala 201).
Tels: (95) 2121-0953
Professora Orientadora: Professora Drª. Enia Maria Ferst
Telefone: (95) 9972-2652

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP
Rua 7 de Setembro, 231/ Sala 201 - Canarinho
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil
Fone: (95) 2121-0953
E-mail: cep@uerr.edu.br
www.uerr.edu.br
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APÊNDICE:E

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em Pesquisas com Seres Humanos
Instituição: Universidade Estadual de Roraima / Curso: Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências
Título: Percepções de Conceitos em Educação Ambiental os Alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental de uma Escola Pública de Boa Vista-RR
Pesquisador: Saidea Regina de Souza Moreira
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de convidá-lo a
participar do projeto de pesquisa acima mencionado. O objetivo desta pesquisa científica é
Analisar por meio de uma sequência didática a percepção dos discentes em relação à
Educação Ambiental destacando o conteúdo “Água em diferentes ambientes” no 6º ano
do Ensino Fundamental. A justificativa desta pesquisa é oportunizar momentos de reflexão
sobre a Educação Ambiental, através do tema preservação da água, permitindo aos alunos o
confronto entre os conhecimentos abstratos e científicos e a apropriação de novos saberes que
contribua para a sua formação integral e com isso melhorar a qualidade de vida.
Para tanto, faz-se necessária aplicar um questionário inicial para coleta dos
conhecimentos prévios dos alunos, após esse diagnóstico será planejada e aplicada uma
sequência didática sobre o conteúdo água, no horário de aula e/ou em ocasiões especiais de
acordo com a disponibilidade da escola e dos responsáveis pelos alunos. Serão necessários
doze encontros para a aplicação da sequência didática e será duas vezes na semana com
duração de uma hora cada encontro. É importante mencionar que caso haja alguma alteração
nas datas ou quantidades de encontros os pais serão informados pelo pesquisador por meio da
instituição escolar. Peço autorização para que os participantes da pesquisa participem de 01
visita a espaço fora da instituição escolar para complementaridade do processo de
aprendizagem. Será visitada a Companhia de Águas e Esgoto de Roraima-CAERR com o
objetivo de promover o conhecimento de como é feito o tratamento da água e esgoto que
utilizamos diariamente nas nossas casas. Os procedimentos adotados para a saída serão
informados aos senhores por meio de avisos.
Tudo será registrado por meio de fotografias, filmagens, gravações e citações de
vocês. Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados, mas o relatório
final, contendo citações anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo,
inclusive para apresentação em encontros científicos e publicação em revistas especializadas.
Para os alunos participarem deste estudo, os pais ou responsáveis deverão autorizar e assinar
este termo de consentimento. Vocês não terão nenhum custo, nem receberá qualquer
vantagem financeira. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar diante da
referida pesquisa. Os pais ou responsáveis poderão retirar o consentimento ou interromper a
participação dos estudantes a qualquer momento.
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Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Estadual de Roraima, sob o parecer de nº 2.322.447 e a Gestora da Escola
Estadual Antônia Coelho de Lucena e a Companhia de Água e Esgotos de Roraima- CAERR tem
conhecimento e incentiva a realização da pesquisa.
Assim, a participação dos estudantes é voluntária e a recusa em participar não
acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo
pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os estudantes
não serão identificados em nenhuma publicação. Os resultados estarão à sua disposição
quando finalizada. O nome dos estudantes ou o material que indique sua participação não será
liberado sem a permissão do responsável. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa
ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse
tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias,
sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a
você. Estou ciente de que a participação na pesquisa trará alguns riscos como: cansaço ou
aborrecimento ao responder questionários; constrangimento ao se expor durante a realização
de testes de qualquer natureza; desconforto, ou alterações de comportamento durante os
registros de fotografias ou áudios quando houver.
Contudo, a pesquisa trará benefícios importantes para a sociedade, pois ajudará na
formação da consciência ambiental desses alunos e com isso a melhorarem suas atitudes em
relação ao meio ambiente e ao consumo de água, que hoje se apresenta como um problema
sério e alarmante pelo seu consumo e desperdício desenfreado.
Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu
desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento.

Assinatura do pai ou responsável: _______________________________________________
RG: _______________
Data:_____/_______/__________
Eu Saidea Regina de Souza Moreira, pesquisadora responsável declaro que serão cumpridas
as exigências contidas nos itens IV. 3 da Res. CNS nº 466/12.
Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para: 95-99156-7205 ou 3627-6946.
Nome do Pesquisador: Saidea Regina de Souza Moreira
Endereço: Rua Maria Santa da Silva 455 Silvio Leite, Boa Vista-RR.
CEP/UERR Rua Sete de Setembro, nº 231 - Bairro Canarinho (sala 201).
Tels: (95) 2121-0953
Professora Orientadora: Professora Drª. Enia Maria Ferst
Telefone: (95) 9972-2652

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP
Rua 7 de Setembro, 231/ Sala 201 - Canarinho
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil
Fone: (95) 2121-0953
E-mail: cep@uerr.edu.br
www.uerr.edu.br
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APÊNDICE: F

Percepção Inicial dos Alunos em Conceitos de Educação ambiental
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTIVA – nº _______
Caro aluno,

O presente questionário tem por objetivo verificar as percepções iniciais
referentes à temática Educação Ambiental. Seus resultados busca atender uma
pesquisa de trabalho científico do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Ensino
de Ciências da Universidade Estadual de Roraima-UERR. Sua colaboração é de
fundamental importância para o resultado desse trabalho. Desde já, agradeço a sua
participação.
PARTE I: Dados Pessoais
Idade: _________ Sexo: ( )
Série/ano: ______

M()F

QUESTÕES:

1. Você já ouviu falar em Educação Ambiental? ( ) Sim ( ) Não

2. O que você entende sobre educação ambiental?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Você já estudou sobre Educação Ambiental na escola?
( ) sim ( ) não
4. Se estudou marque em quais disciplinas você estudou Educação Ambiental?
( ) Matemática ( ) História ( ) Geografia ( ) Português ( ) Ciências ( ) Artes ( ) Religião
( )Llíngua Estrangeira.
5. Você já participou de alguma ação de Educação Ambiental que sua escola
desenvolveu. ( ) sim ( ) não
Quais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Dentre os temas de Meio Ambientes estudados durante o ano letivo, quais você
considera os mais importantes?
( ) Limpeza e conservação escolar ( ) Desperdício de energia ( ) Poluição do solo,
( ) Degradação Ambiental
( ) Poluição do ar ( ) Poluição das Águas ( ) Poluição
dos Solos ( )Reciclagem dos Materiais ( ) Poluição do ar
7.Você acredita que suas ações em relação aos ambientes
comunidade) podem ter efeitos no planeta?
( ) Não ( ) Sim

locais (escola e

JUSTIFIQUE:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Você se considera um sujeito ecológico?
( ) sim ( ) não
Justifique:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
09. Com relação aos recursos hídricos quem é o principal responsável em evitar que
sejam contaminados?
( ) as indústrias ( ) os comércios ( ) os restaurantes ( ) o governo ( ) a população em
geral

10. Represente através de desenho um ambiente ecologicamente saudável capaz
de manter a sobrevivência das pessoas.
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APÊNDICE: G

Percepção dos Alunos sobre a Estação de Tratamento de água
Questionário – nº _______
Caro aluno,
O presente questionário tem por objetivo coletar informações dos estudantes
sobre suas percepções quanto a Estação de Tratamento de Água- ETA. No entanto
a colaboração de todos os estudantes é de fundamental importância para análise e
resultado desse trabalho. Desde já, agradeço a sua participação.

1. Você já visitou a Estação de Tratamento de Água de Boa Vista?
( ) sim ( ) não
Se sim, com quem visitou? ( ) em atividades extra classe ( ) com a sua familia
( ) outros eventos
2. Você gostaria de visitar a Estação de Tratamento de Água com seus colegas? Por
quê?
3. Você sabe como funciona uma Estação de Tratamento de ÁGUA (ETA)?
( ) sim ( ) não
4. Você sabe quais são as substancias químicas utilizadas no tratamento da água?
( ) sim ( ) não
5. Você conhece as etapas de tratamento da água? E como funciona cada uma do
tratamento de uma ETA?
( ) sim ( ) não
6. Que tipo de conhecimento você acha que vai adquirir quando visitar a ETA?
7. Por que é importante para a sociedade fazer o tratamento da água de Boa Vista
em ETA?
8. Quais as possíveis formas de tratar a água para o consumo?
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APÊNDICE H:
Produto da pesquisa

93

94

95

96

97

98

