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Apresentação 

 por Profa Patricia Almeida Ashley 

Como parte da prática de ensino-aprendizagem em modalidade 

de pesquisa e colaboração online via ambiente virtual da 

Plataforma Moodle, o conteúdo curricular da disciplina optativa 

da Linha 4 do Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão na 

turma 2017 sob nome ‘Interdisciplinaridade, abordagens e 

experiências’ tratou do tema de  Educação ambiental em 

currículos na educação básica e superior. 

As referências para leituras obrigatórias e complementares foram 

disponibilizadas em conteúdo na íntegra na sala virtual da 

Plataforma Moodle.  Houve fóruns de discussão sobre as leituras e  

tarefas em número de três ao longo dos meses de outubro a 

dezembro de 2017. 

A tarefa final aqui apresentada, já com a maturidade de leituras 

e dialogos, além das duas tarefas anteriores, é o salto para os 

próximos passos dos Mestrandos em como trazer as reflexões para a 

ação no cotidiano do educador.  Segue a  orientação para a tarefa 

realizada.   

O que podemos afirmar daqui para frente sobre educação ambiental e 

educação para o desenvolvimento sustentável que possam ser aplicáveis 

aos nossos ambientes de trabalho e/ou nossa forma de trabalhar e/ou 

currículos nas instituições de educação básica e/ou educação superior, 

a partir dos conhecimentos que foram sendo construídos nessa 

disciplina e considerando nossos projetos de estudos de dissertação de 

Mestrado.  Escreva cerca de 100 a 250 palavras, podendo ser em 

parágrafos ou lista tipo: 3 coisas a fazer, 7 medidas a avaliar, 10 

desafios a lidar, 5 coisas para não mais fazer... Algo assim, tipo como 

se fosse um bastão que irá passar adiante. 

As propostas, e suas respectivas autorias nesse relatório publicado 

no Repositório Institucional da Uff, disponível no link < 

http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/5400>, poderão ser 

adotadas por outros educadores  e referenciá-las .  A publicação 

foi organizada no grupo de pesquisa Núcleo Girassol de Estudos em 

EcoPolíticas e EconsCiencias e como produto do Mestrado 

Profissional em Diversidade e Inclusão.  
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Por Adriana Santos 

A disciplina nos permitiu construir várias considerações como 

coisas a fazer: divulgar a Lei da educação ambiental, legitimar a 

mesma despertando no indivíduo e a coletividade medidas acerca 

dos valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, rever 

ou construir Projeto Político Pedagógico que aborde de forma 

efetiva a questão da Educação Ambiental, inserindo no currículo 

da unidade escolar de forma a mobilizar a comunidade escolar. 

Como medidas a avaliar: de que forma o indivíduo e a 

coletividade constroem seus valores sociais acerca da conservação 

do meio ambiente, rever práticas acerca da educação ambiental, 

se o trabalho com EA baseia-se uma proposta emancipatória, se as 

práticas adotadas despertam pertencimento e até mesmo o senso de 

responsabilidade do indivíduo com os problemas ambientais. 

Vários desafios ainda se apresentam como: falta de políticas 

públicas e institucionais na implementação de programas de EA, 

descarte inadequado de lixo, a falta de coleta seletiva e de projetos 

de reciclagem, consumo exagerado de recursos naturais, 

desmatamento, uso de combustíveis fósseis, desperdício de água e 

esgotamento do solo.Esses problemas e outros poderiam ser evitados 

se todas as esferas da sociedade se conscientizassem da 

importância do uso correto e moderado dos nossos recursos 

naturais.  Daí a necessidade de não vermos a Educação Ambiental 

meramente como disciplina, mas sim numa prática de construção 

da consciência ambiental de forma emancipatória tanto em nível 

formal quanto não formal. 
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Por Aleksandra Josefa Sales da Silva 

A cada nova atividade e sugestão para leitura pude observar como 

alguns conceitos básicos encontram-se distorcidos, assim como 

tudo o que está a nossa volta depende de como olhamos e 

trabalhamos, pois o planeta é nosso e o que fazemos de bom ou de 

ruim voltará para nós, como diz BOFF na sinopse do livro Saber 

Cuidar: A Ética do Humano: 

“Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para 

continuar a existir e a viver: uma planta, um animal, uma 

criança, um idoso, o Planeta Terra.” 

Posso afirmar então que daqui para frente percebo a educação 

ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável como 

um cuidado do meio em que vivemos buscando alternativas que 

estão ao alcance de todos. 

Diante disso, a partir da percepção de que os atuais padrões de 

consumo estão nas raízes da crise ambiental, precisamos nos 

conscientizar e fazer algo como: 

1. Um consumo consciente; 

2. Preservar e Conservar nossos recursos naturais; 

3. Fazer o descarte de resíduo em locais adequados; 

4. No ato da compra de um produto verificar se ele tem o SELO 

PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA; 

5. Utilizar mecanismos que garanta a melhor qualidade 

ambiental: 

REFERÊNCIAS 

BOFF, Leonardo.  Saber cuidar: A Ética do Humano. Petrópolis: 

Vozes, 2014.   
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Por Ana Cláudia Herdy Torres Teixeira 

Propostas: 

1. Inclusão do tema Educação Ambiental e Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável na formação oferecida para os 

candidatos à gestão das escolas municipais nas eleições de 2019. 

Obs.: Sou professora formadora da equipe de Gestão e Formação 

Continuada da SME de Nova Friburgo. Fiz a proposta da inclusão 

deste tema ao meu coordenador no mês passado, após estudos e 

reflexões vividas nesta disciplina. Meus argumentos foram aceitos e 

o curso já tem o tema da EA e EDS em sua ementa). 

2. Proposta de formação continuada com o tema EA e EDS para 

professores da educação infantil e ensino fundamental da rede 

municipal de ensino de Nova Friburgo, com a parceria dos 

profissionais da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura. 

3. Abordagem sobre a EDS no meu projeto de pesquisa que trata das 

Políticas Públicas de Educação Inclusiva no Município de Nova 

Friburgo, propiciando um olhar sobre a sustentabilidade e as 

questões que envolvem o acesso e permanência dos estudantes 

público-alvo da educação especial nas classes regulares do ensino 

comum. O produto deste projeto será um livro, que abordará a 

implementação das políticas de inclusão e seus resultados na 

prática de educação, na vida dos estudantes, professores e 

sociedade friburguense.  

4.  Buscar o enfoque da EA e da EDS na composição dos trabalhos 

acadêmicos e nas discussões presentes nas disciplinas do mestrado, 

de forma a manter a temática em foco, fomentando a reflexão 

sobre a interdisciplinaridade da EA, que precisa permear nossos 

discursos e práticas de estudo e de vida. 
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Por Anamaria Gloria Linhares 

A proposta aqui feita tem como base a Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Gardner ( relacionada linha 1 pesquisa 

AH/SD ).Foram usados também os 3 pilares da UNESCO que dão base 

ao desenvolvimento sustentável: reorientar a educação no sentido 

de desenvolvimento sustentável;aumentar a consciência pública e 

promover treinamento de recursos humanos para facilitar a 

transição para um mundo sustentável. 

1- Criar blog escola com postagens de vídeos criados por professores 

e alunos sobre desenvolvimento sustentável. Os alunos serão 

direcionados para atividades ligadas a inteligência em que se 

destacam. Assim, por exemplo, aqueles da Inteligência Linguística, 

criam o nome do blog; os de Inteligência Musical criam o jingle. 

Vídeos traduzidos em LIBRAS também para atender comunidade 

surda da escola. 

2- Convidar professores das Instituições de Ensino Superior para 

falarem do assunto. Ex :Professor de Ciências Sociais introduzirem 

conceitos como Mercado, Consumo etc. 

3- Convocar toda comunidade escolar para uma plenária sobre o 

que pode ser feito no espaço escolar e arredores e que visem a 

sustentabilidade. 

4- Não fazer atividades ligadas somente aos "dias comemorativos" 

- Dia da Água, Dia do Ambiente etc. 

5- Propor mudança no Projeto político pedagógico com viés multi e 

trans disciplinar. 
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Por Arthur Chrispino 

Ainda podemos observar na cultura da educacão superior, que a 

educacão ambiental assim como as políticas sobre 

sustentabilidade ainda continuam fracas e sem compromisso por 

parte da maioria das IES assim como de seus professores. 

Acredito que esse cenário comecará a mudar com a chegada da 

nova geracão de professores que vivenciaram os movimentos sócio 

ambientais em prol de uma melhor preservacão do planeta e da 

conscientizacão das melhores práticas empresariais com aplicacões 

das normas ambientais através de processos de sustentabilidades. 

A legislacão educacional superior, ainda é fraca frente as 

necessidades de inclusão das matérias de educacão ambiental e 

sustentabilidade, sendo incluídas apenas como fragmentos de 

alguma disciplina ou através de seminários e wokshops. 

Infelizmente os currículos definidos pelo MEC apresentam a 

defasagem em nossa educacão retrógrada e pouco eficiente frente 

as necessidades do planeta e da sociedade quando falamos de 

compromisso presente e futuro por um planeta que clama por ajuda. 
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Por Ayla Bragança 

Desafios para a Educação Ambiental e Sustentável 

*Promover a participação da sociedade por meio de campanhas 

educativas que visem melhorias e prevenções; 

*Reaproveitar os alimentos de maneira a utilizá-los o máximo 

possível, tanto na forma doméstica, quanto na merenda escolar e 

universitária; 

*Repensar os hábitos diários domésticos e no ambiente de trabalho, 

a fim de minimizar e reduzir os impactos ambientais; 

*Associar atividades culturais e esportivas com atividades 

ambientais e sustentáveis; 

*Criar nas formações de engenharia e arquitetura, disciplinas 

voltadas à construções mais iluminadas, arejadas e ecológicas; 

*Expandir a parceria entre órgãos federais, estaduais e municipais, 

a fim de promover projetos e programas. 
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Por Bruna Vianna da Cruz Arruda 

Pensar em Educação Ambiental, educação para o desenvolvimento 

sustentável é pensar em ensinar a todos, não apenas aos alunos, 

mas a todo o contexto escolar, que é preciso pensar no mundo que 

queremos. Ensinar a reaproveitar, reutilizar, fazer compreender 

que o consumo exageradogera cada vez mais lixo desnecessário. 

 Nesse ínterim, é preciso transformar o ambiente em que estamos 

para efetivarmos o que é dito na educação ambiental. Dar o 

exemplo, para transformar a teoria em prática, no ambiente 

escolar: coleta seletiva (aprender, fazer e respeitar); atividades de 

reaproveitamento e reutilização, com uso de brinquedos, 

instrumentos e materiais feitos de sucata; consumo consciente, de 

água, bem como de tudo o que utilizamos, fazendo pensar se aquilo 

é realmente necessário antes de comprar. 

 Acredito que, dessa forma, não iremos apenas discutir a educação 

ambiental, mas de fato educar para a sustentabilidade e respeito 

ao planeta em que vivemos. 
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Por Cristiane Rodrigues Vieira 

Acredito que para realmente vivermos uma educação ambiental 

para o desenvolvimento sustentável, seria necessário uma 

mudança mundial de mentalidade, onde o bem comum e a 

coletividade fossem mais importantes que o interesse particular dos 

países desenvolvidos. 

Se não podemos mudar todo o mundo, temos a obrigação de 

fazermos a nossa parte em quanto educadores, trabalhando o 

tema Meio Ambiente com nossos alunos de maneira a  sensibilizá-

los e conscientizá-los que também depende de nós. 

Uma sugestão, é implementar a culinária como disciplina nas 

escolas. Trabalhar a alimentação saudável utilizando recursos 

alternativos como: folhas, talos, cascas, sementes, sobras etc, seria 

uma ótima contribuição para a preservação do meio ambiente. 

Além de orientarmos os jovens que é possível a combinação 

saudável- gostoso, indiretamente estaríamos trabalhando o uso da 

água,o desperdício, o problema do lixo, a reciclagem, hábitos de 

higiene, fazendo a perfeita combinação entre teoria e prática. 
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Por Daniel Silva Cordeiro 

Diante de inúmeros artigos, foram construídas muitas 

colaborações na disciplina: Interdisciplinaridade, Abordagens e 

Experiências: Educação Ambiental em Currículos Básicos e 

Superiores (CMPDI). Percebemos que o ensino (educação) assume 

posição de destaque para elaborar posicionamentos / observações 

no âmbito da educação ambiental.  

Hoje, temos no ensino básico e superior a preocupação de uma 

sociedade Sustentável. Principalmente! Onde foi possível refletir 

sobre as condições das Instituições de Ensino Superior Brasileira 

para formação de profissionais de educação com habilidades e 

competência para integração da EA/EDS ao currículo escolar da 

educação básica e superior. Porém, ainda existem desafios 

educacionais para as instituições brasileira reconhecerem as 

possibilidades para tal contribuição. Embora a crise educacional 

ambiental seja um fenômeno mundial, por atingir grupos e/ou 

segmentos distintos de ensino distintos. Em divergência econômica 

e sociais em departamentos do ensino: básico e superior. Tendo 

desta forma, subjetividade que faz com que cada aluno interprete 

e se posicione de maneira própria diante da EA/EDS.  

Porém, mesmo com desafios existem algumas possibilidades que 

poderão contribuir na propagação da EA/EDS e suas contribuições: 

1° Mobilização Consciente dentro das instituições, onde professores 

e pesquisadores apresentariam uma vivência prática com os alunos 

sobre EA/EDS e propondo desafios comuns no ensino para 

conscientização; 2° Análise de Desafios, propor aos estudante um 

levantamento dos principais desafios para instituições aplicarem a 

EA/EDS no ensino; 3° Elaboração de Documento Caracterizador de 

Diretrizes Curriculares, neste documento alunos e professores 

poderão propor as diretrizes principais para desenvolverem e 

aplicarem no ensino. O desenvolvimento  na construção de 
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Diretrizes Curriculares permite que os professores e alunos avaliem 

a própria ação, situem-se conforme a influência de tendências 

educacionais e concepções pedagógicas 

Logo, movimentos educacionais para EA/EDS devem priorizar o 

respeito à diversidade cultural. Ultrapassando as fronteiras do 

ensino e, consequentemente, que possam alcançar medidas além 

das grades curriculares e do rol de conteúdos científicos. 

Atendendo ao compromisso da sociedade brasileira e 

disseminando o conhecimento da EA/EDS.  
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Por Érica Paes Pinto Dias 

Educação Ambiental e Educação para sustentabilidade são ações 

que preconizam a forma de nos relacionarmos com o ambiente em 

que vivemos e, para isso, precisamos trabalhar a temática em todas 

as esferas sociais, seja ela educacional, política, econômica, saúde, 

entre outras. 

Por tanto, cabe ressaltar que é por meio da Educação que teremos 

ações mais eficazes. EA tem que fazer parte do currículo da 

educação básica, com finalidade de introduzir pesquisas e 

conscientizar através de exemplos práticos do cotidiano. Bem como, 

o ensino superior, com a proposta de formar profissionais capazes 

de atuar de forma sistemática em diversos espaços. Temos que 

trazer uma formação universitária multidisciplinar, saído das 

suas especialidades e assumindo uma postura de formadores de 

seres humanos, onde esses vivem no meio ambiente e precisam saber 

como agir nele, para preservá-lo. 

Na educação básica é necessário trabalhar com projetos, 

fomentando iniciativas sustentáveis. Precisamos ter ações no nosso 

trabalho que faça a diferença para o outro. Precisamos ser 

sustentáveis no discurso, nas ações. Precisamos cuidar de todos e 

do planeta. 
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Por Fabíola Santos Silva Brigagão 

Em nossas leituras promovidas pela disciplina, podemos assegurar 

que: Ser sustentável é atuar no presente com um olhar no futuro, 

uma visão de longo prazo. Afim de contribuir ativamente para a 

geração de uma sociedade consciente e comprometida na 

construção de um planeta sustentável.  

Assim, a propósito do assunto, quando se fala em sustentabilidade 

ambiental apenas envolvendo o meio ambiente natural, esta se 

considerando apenas uma árvore da floresta, deixando de focar 

também o meio ambiente do trabalho. Ambiente de trabalho 

saudável é fator essencial para a qualidade de vida. Não é só em 

casa que devemos ser sustentáveis. 

Na rua, não jogar lixo em qualquer lugar, usar transporte público 

e recolher os dejetos de nossos animais de estimação, entre outras 

ações, também são hábitos importantes para contribuir com o meio 

ambiente. Hoje, as crianças já aprendem na escola como não 

desperdiçar água e como reaproveitar materiais que normalmente 

seriam descartados, atos que devem ser levados para toda a vida.  

No ambiente de trabalho nós também podemos ser sustentáveis 

tomando diversas atitudes. 

Dicas:  

- Use uma caneca. Para tomar um café ou água, opte por uma 

caneca de alumínio ou cerâmica, que irá reduzir a quantidade 

de copinhos plásticos no lixo. 

– Na hora do almoço, se for sair do ambiente de trabalho, apague 

todas as luzes e desligue o monitor do computador. 
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– Deixe cortinas e janelas abertas. Isso diminui a quantidade de 

energia utilizada por lâmpadas e ares-condicionados, além de 

tornar o ambiente mais saudável com a circulação correta do ar. 
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Por Fernanda Aimée Alves Chaves 

6 Sugestões para enfrentar os desafios ainda presentes na 

implantação teórico-prática da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável: 

1. Consultoria colaborativa ou assessoria: construção 

interdisplinar, troca e sugestões. 

2. Pôr em prática: desenvolver hábitos, atitudes e 

comportamentos ambientalmente corretos. Realizar algum 

tipo de acompanhamento para fiscalização. 

3. Articulação com outros setores: valorizando a participação 

social e a valorização cultural e diversidade.   

4. Promover ou melhorar a Formação dos professores do ensino 

básico ao superior: incluir debates, reforma de pensamento, 

dilemas da participação dos vários processos de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão nas questões de meio ambiente. 

5. Acesso à informação, motivação e mobilização: utilizar meios 

de comunicação para repasse de informações, incluindo o 

meio virtual para ofertar os materiais já existentes e estimular 

a construção de novos, assim como para a transparência na 

administração dos problemas ambientais urbanos pode 

implicar a reorganização do poder e da autoridade. 

6. Abranger outras áreas que historicamente não retratam tais 

questões, mas que indiretamente contribuem para 

degradação ambiental.  
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Por Flaviane Melo de Anchieta 

Atitudes a Fazer: 

1. Reutilizar a água da lavagem de roupas para lavar o 

quintal; 

2. Usar placa de energia solar; 

3. Usar lixeira de coleta seletiva; 

4. Atitudes a Avaliar: 

5. Andar de bicicleta; 

6. Ir ao mercado uma vez por semana, listar o que são 

realmente necessárias e não ir com fome. 

7. Nas distâncias curtas optar por uma caminhada. 

8. Não consumir alimentos de espécies em extinção; 

9. Evitar o uso de produtos químicos na limpeza de casa, para 

lavar roupas e louça. 

10. Desligar o chuveiro para ensaboar o corpo ou fazer a barba; 

11. Consertar encanamentos com problemas para evitar pingos e 

vazamentos, mesmos estes sendo no jardim; 

 Desafio para lidar: 

1. Consumir menos carne bovina; 

2. Usar lâmpadas fluorescentes; 

3. Dar carona aos amigos ou pegar carona. 

4. Uso de detergente biodegradável. 
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5. Uso de alimentos orgânicos. 

6. Morar na Zona Rural . 

7. Fazer a compostagem caseira dos resíduos orgânicos e 

adubar as plantas; 

8. Plantar árvores, escolher as espécies nativas que estão em 

risco de extinção ( pau-Brasil e pau ferro). 

9. Adotar um animal. 

10. Criar projetos sociais no bairro, podendo ser oficinas de 

reciclagem, horta comunitária e palestras nas escolas sobre 

o tema; 

11. Ensinar as crianças a serem sustentáveis, pois o futuro do 

planeta depende dessas atitudes. 

Atitudes para descartar: 

1. Uso de sacolas plásticas 

2. Deixar os eletrodomésticos na tomada após o uso. 

3. Comprar coisas novas quando as usadas ainda servem. 

4. Não deixar a casa fechada, impedindo a luz solar. 

5. Não deixar o rádio ligado quando não estiver alguém em 

casa.  



 

 

19 

Por Gianni Isidoro Nascimento 

Educação ambiental se consiste na construção de valores sociais 

pautados no cuidado com o meio ambiente e Educação Sustentável 

uma nova visão de educação imponderado as pessoas para assumir 

a responsabilidade com o planeta.Pegando a aplicabilidade 

conceitual de ambas, a aplicabilidade desta no ambiente de 

trabalho o qual faço parte se consiste em educar os profissionais de 

apoio para  ter o cuidado com o ambiente funcionando como 

coorientadores do processo  para que conscientizem os alunos para 

a verdadeira prática do contexto de uma Educação Ambiental .Na 

minha formulação com o trabalho de Coordenação Pedagógica 

cabe auxiliar os professores na prática de metodologia que 

permeiem a consciência sustentável pairada em projeto pedagógico 

e interdisciplinar.  Apesar de Educação ambiental não se constituir 

em propriamente uma disciplina , o queao meu ver com as leituras 

e juntamente com a experiência se faria de suma importância , pois 

ainda não percebo este trabalho de forma eficaz  através da 

pratica pedagógicados professores ,  levando em consideração os 

alunos de altas habilidades assunto referente a minha pesquisa de 

mestrado , percebo que  práticas que poderiam ser relevantes para 

que os mesmos manifestassem habilidades artísticas relativas a  

meio ambiente não são levadas em consideração pelos professores 

que basicamente preocupam-se com os conhecimentos  relevantes a 

academia Leitura e Cálculo. Este discrição não faz parte do ultimo 

trabalho mas se faz relevante devido as  tempestades mentais que 

esta disciplina me causou. Espero encontrar resposta para todas 

estas tempestades de ideia e reencontrar a idealizadora desta 

disciplina com alguns resultados das minhas indagações ;pois 

tentarei colocar muitas coisas em prática. 
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COISAS A FAZER 

1. Utilizar toda a aprendizagem para montar um projeto  sobre 

Educação sustentável na Escola 

2. Criar em mim  atitudes  que garantam melhoria ao meio 

ambiente 

3. Aplicar uma palestra sobre a temática a todos os profissionais 

da escola para entender o que de fato é uma educação 

sustentável 

MEDIDAS A AVALIAR 

1. Atitude dos alunos da escola e funcionário perante ao meio 

ambiente 

2. Observar como se recicla  na unidade escolar desde  lixo 

orgânico  a  papeis. 

3. Identificar se existe  o conhecimento do grupo referente  a: 

fauna, flora, vida marinha; 

4. O envolvimento da  comunidade escolar nas questões 

ambientais 

5. As relações existentes  entre o ser humano emeio o qual esta 

inserido 

6. Como se da o processo de reciclagem na vida da comunidade 

escolar 

7. Percepção existente na transformação dos materiais 

recicláveis para vida socioeconômica da comunidade. 

DESAFIOS A LIDAR 

1. Regate da importância de se viver e manter um ambiente 

limpo 
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2. Reflexão sobre as atitudes mediante ao meio ambiente 

diariamente. 

3. Conscientizar através das atividades a importância da 

prática e do exercício diário e constante de atitudes 

ecologicamente positivas. 

4. Incentivar o uso consciente da água e práticas de 

reaproveitamento e reciclagem de materiais (como garrafas 

plásticas e papel), deixando explícitas as vantagens de o fazê-

lo 

5. Conhecer e valorizem as leis da natureza, e acima de tudo 

aprendam a cuidar dos nossos naturais promovendo o 

desenvolvimento sustentável 

6. Assimilação rapidamente das informações  pelos alunospara 

que elas passem a entender que a reciclagem pode ajudar em 

mais de cinquenta por cento na preservação elas com certeza 

vão ajudar muito no futuro. 

7. Relacionar a importância da reciclagem e a atividade 

econômica. 

8. Transformação dos educandos em multiplicadores para a 

comunidade e familiares. 

9. Economia de água para sustentabilidade de toda a 

comunidade escolar 

10. Desmistificação da Cultura  de consumo para a reciclagem 

de eletros domésticos  

COISAS PARA NÃO FAZER MAIS 

1. Consumo excessivo de água. 
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2. Deixar passar desapercebido a não conscientização dos 

alunos a respeito do meio ambiente. 

3. Desperdício de energia 

4. Desperdício de alimentos 

5. Deixar de ter ações que não contribuam para a  proteção e a 

conservação do meio ambiente 
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Por Giovanna Mara Ciampi Costa Barroso 

A humanidade vive hoje o seu maior desafio, habitar o planeta 

Terra com desenvolvimento sustentável. São pessoas que precisam 

cada vez mais de saúde, alimentação, moradia, educação de 

qualidade e emprego. Mas, também estão esgotando os recursos 

naturais, poluindo o ar, a água e afetando a produção de 

alimentos, uma disputa desigual em um planeta que chegou ao seu 

limite. Tempestades, degelo, e inundações são consequências do 

aquecimento global que afetam o mundo todo. Chegou o momento 

de buscar um novo modelo de desenvolvimento sustentável. 

Precisamos começar pela educação: institucionalizar no interior 

de currículos e programas um espaço para que os grandes temas da 

questão ambiental sejam trabalhados por uma equipe 

interdisciplinar; reformulação dos conteúdos pedagógicos e 

introdução nos currículos de um curso específico multidisciplinar 

que envolva a educação ambiental. 

No entanto, não bastam as boas ideias e intenções, é preciso 

intensificar as políticas globais de desenvolvimento sustentável; 

investimento em energia renovável; combater o desmatamento; 

redução de gases do efeito estufa. Também é preciso acabar com a 

impunidade que ainda acoberta e protege os responsáveis pelos 

fracassos de muitas iniciativas lúcidas preservacionistas, fazendo-

os reparar os malefícios causados ao meio ambiente, como é o caso 

dos responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão em 

Mariana. 

Esta posição, embora possa parecer por demais simplificadora e até 

populista, é necessária para se colocar a questão da educação 

ambiental num perspectiva de co-responsabilidade entre cidadãos 

e sociedade. A qualidade de vida das futuras gerações dependem 

desta prática de conscientização ambiental 
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Por Isabel Silva dos Santos 

Pensar em Educação Ambiental é ir além das salas de aula seja da 

Educação Básica e/ou Superior. É uma consciência e um despertar 

do olhar para si e para o mundo, percebendo que ele vai além do 

que nossos olhos alcançam e da nossa vida como indivíduo. Para 

que o alimento chegue à mesa de cada família, por exemplo, é 

importante mostrar que é necessário todo um equilíbrio de 

microrganismos no solo, um clima ideal pra cultivo e uma série de 

cuidados para que ele esteja pronto e com qualidade. E que após 

este processo, não cessam os cuidados com o meio ambiente, pois o 

solo deve ser recuperado para novos plantios e os recursos devem ser 

usados de maneira equilibrada para que outras famílias tenham 

o alimento à disposição posteriormente. É importante que os alunos 

compreendam a Educação Ambiental como algo próximo da 

realidade deles e ao despertar a consciência da importância dela 

busquem o desenvolvimento sustentável. Mas para este último 

ocorrer, os educadores devem não só dizer que cuidar do meio 

ambiente é uma obrigação de todos, e sim mostrar ações reais de 

responsabilidade e cuidados com o meio ambiente. Além de 

explicar as causas e efeitos na vida de cada um e dos que ainda 

virão a nascer e precisar destes recursos. É necessário um despertar, 

uma mudança de olhar de todos para que o planeta se desenvolva 

sem esgotar seus recursos naturais. 
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Por Isabella Carolina Barreto Blanco dos Santos 

Entendendo que a educação ambiental e a educação para o 

desenvolvimento sustentável é a ação educativa que contribui para 

formação de cidadãos conscientes da preservação do meio 

ambiente, despertando a preocupação individual e coletiva para 

questões ambientais e assim contribuindo para o desenvolvimento 

de uma consciência crítica, tornando as pessoas aptas a tomar 

decisões sobre questões ambientais necessárias para o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Diante disto em 

nosso ambiente de trabalho além de oficinas e palestras, podemos 

apresentar algumas sugestões para implementação de sistemas 

sustentáveis como plantar árvores e/ou outras plantas para que o 

ambiente de trabalho fique mais fresco e arejado, substituir copos 

de plástico descartáveis por garrafas ou copos reutilizáveis, 

reciclagem de todo material descartado que possa ser 

reaproveitado, substituir arquivos de papel por pendrives, e quando 

possível substituir o sistema hidráulico para o reaproveitamento da 

água da chuva. 
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Por Jaderson Vasconcelos 

Considerando o que foi apresentado nas leituras e as discussões 

feitas através dos fóruns, que enriqueceram consideravelmente as 

práticas docentes e sociais, é compreensível e necessário dizer que a 

prática e conscientização ambiental no cotidiano escolar sofrerá 

grande mudança. As leituras foram de suma importância para 

informar e principalmente desmistificar assuntos relacionados à 

educação ambiental. Dito isto, pode-se listar algumas barreiras 

ainda encontradas e objetivos a serem atingidos: 

Barreiras: A não conscientização no ambiente familiar sobre 

educação ambiental e principalmente sobre a reciclagem do lixo e 

não separação dos tipos de lixo em casa. 

Objetivos: Levar para o ambiente escolar conceitos de ecologia 

ambiental, reciclagem de materiais, tempo que determinados 

materiais demoram para se decompor e o mal que esse tempo pode 

causar, criar uma atitude ambiental da criança no ambiente 

familiar para que esta seja propagadora das ideias ambientais. 
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Por Jociene Martins  Matheus da Silva 

Após a leitura de diversos documentos relacionados ,a Educação 

Ambiental,podemos perceber que existem três ações primordiais 

para o meio ambiente,aprendizagem sobre o tema ,divulgação 

para educação formal e não formal e conscientização  da 

importância deste tema tão rico de conteúdo.Devemos avaliar 

como iremos ensinar, aplicabilidade do tema , espaço,qualificação 

deste profissional especializado,execução do tema com 

naturalidade, legislação vigente e criação de uma auto avaliação 

do tema pelo educando.Nesta jornada teremos muitos desafios a 

enfrentar.Tais como: Parceria com poder público e 

privado ,chamada com funcionalidade de todos da sociedade 

Educação formal e não formal,doações de verbas que esteja de 

acordo com orçamento necessário,capacitações 

acessíveis,funcionalidade no ensino sobre preservação do meio 

ambiente ,pesquisa de lugares que desenvolve bons projetos que 

esteja dando certo. 

De acordo com todos os textos lidos pesquisados,não devemos 

contribuir para poluição do meio ambiente,desfazer do 

assunt ,não ensinar ,lecionar esta disciplina de forma isolada,não 

separar Educação Ambiental e sustentabilidade,pois uma 

complementa a outra e não deteriorizar o ambiente.   

Portanto foi de suma importância todas leituras apresentadas e de 

um crescimento espetacular em relação a Educação do meio 

ambiente. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e da outras providências. 
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Por Juliana do Espírito Santo Manhães Guimaraes 

Sou administradora de empresas por primeira formação e curso 

artes visuais, licenciatura, como segunda, trabalhando com 

ensino fundamental II. Um dos meus primeiros estágios foi na área 

comercial buscando empresas para oferecer vistorias e serviços com 

diversos profissionais para licença operação, instalação e até para 

empresas que estavam com multas. E era muita grana que rolava 

por fora para os donos da empresa. Mas as empresas só se 

interessavam realmente na produção. Fiz algumas visitas com os 

diretores comerciais e dificilmente vi empresas realmente 

preocupadas com a responsabilidade ambiental e com o 

desenvolvimento responsável. 

Hoje, fomo professora, percebo como pequenas práticas vivenciadas 

são projetadas na vida das crianças e começam a fazer parte da 

rotina das famílias. As crianças levam as práticas para dentro de 

suas casas. Trabalhos realizados com reciclagem, brinquedos à 

partir de reutilização de embalagens, hortas que podem ser feitas 

em casa, nas varandas ou em cantinhos nas janelas fazem sucesso 

com a garotada e trazem para os pais uma vivência prática que 

não tiveram. O estudo inter, multi e transdisciplinar de forma que 

as crianças desenvolvam na prática essas habilidades fará com que 

uma geração mais conscientes surja. 

Pode ser que os resultados não sejam imediatos com trabalhos assim, 

mas precisamos trabalhar para o futuro e já conseguimos grandes 

avanços. 
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Por Kelly Cristina Martins 

Como professora de ciências das series iniciais, meu trabalho se 

pautava na educação ambiental, sempre realizei projetos com o 

objetivo de levar meus alunos a refletirem  em sua responsabilidade 

com o meio ambiente. A partir dos estudos aqui propostos percebi 

que tenho que trabalhar muito além da reciclagem, da 

alimentação saudável. Buscarei propostas para o desenvolvimento 

de uma consciência plena em relação ao nosso planeta e o que 

estamos fazendo  para destruí-lo. Um dos grandes problemas da 

comunidade em torno da escola esta sendo a construção de vários 

conjuntos habitacionais, pretendo fazer um estudo  do projeto 

Minha Casa Minha Vida do governo federal e suas implicações para 

o meio ambiente, avaliar entre outras questões a relação das 

construções e o impacto na natureza, na rede de saneamento, o 

consumo de carne por família, o número de pessoas por família, a 

questão do lixo, de doenças como a Dengue, atitudes positivas que 

estão sendo tomadas, os desafios, e de acordo com as questões que 

iremos abordar e dos problemas encontrados faremos um projeto 

junto com a comunidade, assim meus alunos aprenderão unindo 

a teoria  e a pratica vivenciada por eles, e como o meu projeto de 

mestrado é sobre a inclusão dos cegos nas universidades, pretendo  

buscar uma parceria com a universidade.  
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Por Leandro Chasse Pinheiro 

Penso que no campo da educação em geral, as discussões propostas 

por nós, educadores comprometidos com o planeta, no geral, e com 

a sociedade, em particular, são de fundamental importância para 

alimentar uma consciência crítica a respeito da temática 

ambiental. Neste sentido, trabalhar as noções de crise, de 

sustentabilidade e de cidadania é de sua importância. A noção de 

crise é fundamental para a educação ambiental. Segundo a visão 

conservadora, existe uma crise ambiental para a qual só 

indivíduos propor soluções, via ações individuais, mantendo, com 

isso, o modelo de produção existente. Já para a visão crítica de 

Educação Ambiental, o que existe é uma crise civilizatória, cuja 

solução está na transformação do modelo de produção capitalista. 

O conceito de ecocidadania denuncia o caráter antropocêntrico 

da noção de cidadania vigente: só os homens possuem direitos?.. O 

conceito de cidadania planetária rompe com as barreiras do 

nacionalismo....  

Trazer estas discussões para o interior das nossas salas de aula já 

configura-se numa estratégia riquíssima para a promoção da 

educação ambiental. 
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Por Marcio Machado dos Santos 

A aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos sobre Educação 

Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável em 

quaisquer níveis ou modalidades de ensino/educação passa a ser 

responsabilidade dos indivíduos a partir do momento em que 

tomem consciência da necessidade de ações para a melhoria da 

qualidade de vida e de preservação do equilíbrio do meio ambiente 

e do planeta. 

Algumas ações podem ter caráter educativo quando ensinadas aos 

familiares, amigos e alunos, mas principalmente, quando 

praticadas efetivamente e tidas como exemplos para a vida. O 

diálogo é uma importante ferramenta na promoção da educação, 

porém, nada é capaz de superar uma ação. 

Mudanças de comportamento, ainda que sutis, como a economia 

de energia e de água em casa e no trabalho, o aproveitando a 

luminosidade do ambiente e a reutilização de papel são exemplos 

de ações individuais que podem ser difundidas visando resultados 

a longo prazo. 

Existem algumas ações que afetam diretamente as relações de 

consumo, tendo resultados a curto e médio prazos, como exercer os 

direitos, como consumidor consciente, na escolha de bens e 

produtos que não agridam o meio ambiente e divulgar em veículos 

de comunicação como as redes sociais, produtos, empresas e serviços 

que sejam potencialmente agressivos ao meio ambiente.   

Como professor de ciências e mestrando, desenvolvendo dissertação 

em Educação de Jovens e Adultos, procuro incluir no planejamento 

das ações pedagógicas, a conscientização e análise crítica sobre as 

questões ambientais e sustentabilidade, tendo em vista que a 

Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável possui caráter transversal e interdisciplinar. 
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Por Maria De Fátima De Oliveira Freitas Barbosa 

Com base nos tópicos trabalhados na disciplina, percebeu-se que é 

necessário aprofundar o conhecimento a respeito do ensino de 

ciência para ampliar nossa prática. Principalmente, em relação 

ao tópico sustentabilidade. 

Este tópico foi de suma importância para despertar um sonho 

antigo, qual seja: o Projeto Horta Colaborativa. Este projeto tem por 

objetivo trabalhar com a ciência de forma interdisciplinar no 

contexto escolar, enfatizando a sustentabilidade através de uma 

alimentação saudável, do manejo e cultivo do solo e dos cuidados 

com o meio ambiente. 

Além disso, o projeto vai trabalhar o currículo funcional, onde os 

alunos terão contato direto com todo o processo da horta. Dessa 

forma, a horta será um laboratório vivo que funcionará 

atendendo aos três turnos da escola. 

Com isso, quer se provar que a ciência deve estar presente em nossa 

prática pedagógica mesmo que não sejamos professores específicos 

da disciplina. 

Penso que através deste projeto serão criadas possibilidades para 

que todo na escola experimentem um pouco sobre o que é 

sustentabilidade. 
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Por Nathália Moreira da Cunha 

O entendimento que tive do texto de Barbieri e Silva (2011) me 

levou a concluir que a Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS) tem sua base na Educação Ambiental (EA). A EA 

se constitui com o objetivo de possibilitar uma melhor relação do 

ser humano com o meio ambiente, entre seus pares e com o 

ecossistema em geral. Visa desenvolver a consciência sobre as ações 

do homem frente ao meio ambiente e promover atitudes de 

empenho para solucionar questões problemáticas e situações 

futuras complexas. Já a EDS se relaciona também com a 

consciência pública. Extrapola as questões ambientais e engloba 

pilares sustentáveis como pobreza, saúde, segurança alimentar, 

direitos humanos e a paz.   

Na educação básica, principalmente no ensino fundamental I, o 

que se costuma trabalhar é a EA de forma interdisciplinar. Penso 

na importância da EDS no meu ambiente de trabalho, escola 

pública do RJ, bairro de Acari com um dos IDHs mais baixos da 

cidade e da necessidade de desenvolver a criticidade dessas 

crianças para que questionem e reivindiquem seus direitos básicos 

e não reproduzam comportamentos opressores contra colegas em 

situações minimamente inferiores a suas, como tendem a fazer. 

Ponderando sobre o assunto e com todas as possibilidades para o 

próximo ano letivo, penso na possibilidade de projetos de EDS e em 

como abordar temas essenciais e delicados para este público como: 

pobreza; saúde; saneamento básico; segurança pública; e, direitos 

humanos. 
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Por Patrícia Teixeira Corrêa Aben Athar 

Precisamos, de forma coletiva, pensar sobre como deve ser  o 

desenvolvimento sustentável. Através do desenvolvimento de 

soluções mais abrangentes que tratem com uma perspectiva global 

da crise ambiental. Um caminho proposto é a harmonização entre 

o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a 

justiça social, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos da 

natureza. 

Precisamos sensibilizar-nos para as questões ambientais, pois para 

que o desenvolvimento ambiental ocorra precisamos de uma 

mudança de paradigmas, de valores e crenças. O que nos levou a 

degradação foi justamente a forma que o mundo capitalista e 

consumista foi se organizando. E, justamento os maiores 

capitalistas que degradam em proporção assustadora não parecem 

ter a menor intenção de mudar seus hábitos e a forma abusiva 

como se relacionam com os recursos do Planeta. 

A educação é o caminho que temos para transformar essa 

realidade. Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo 

acolher, ouvir, encorajar. Educar é, enfim, enfrentar o desafio de 

lidar com gente, isto é, com criaturas tão imprevisíveis e diferentes 

quanto semelhantes, ao longo de uma existência inscrita neste 

mundo complexo. Educar com cuidado significa aprender a amar 

sem dependência, desenvolver a sensibilidade humana na relação 

de cada um consigo, com o outro e com tudo o que existe. 

A responsabilidade por sua efetivação exige corresponsabilidade: 

de um lado, a responsabilidade estatal na realização de 

procedimentos que assegurem o disposto nos incisos VII e VIII, do 

artigo 12 e VI do artigo 13, da LDB; de outro, a articulação com a 

família, com o Conselho Tutelar, com o juiz competente da 
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Comarca, com o representante do Ministério Público e com os 

demais segmentos da sociedade. 

Para que isso se efetive, torna-se exigência, também, a 

corresponsabilidade exercida pelos profissionais da educação, 

necessariamente articulando a escola com as famílias e a 

comunidade. A relação entre cuidar e educar se concebe mediante 

internalização consciente de eixos norteadores, que remetem à 

experiência fundamental do valor, que influencia 

significativamente a definição da conduta, no percurso cotidiano 

escolar. 

Nesse sentido abordar as questões sobre o que aconteceu, quais são 

as consequências de crise ambienta, e mais importante quais são 

as causas, dão sentido aos processos de ensino, de aprendizagem e 

de construção da pessoa humana em suas múltiplas dimensões.  

A educação precisa acontecer no concreto, na espaço real. Muitos 

projetos sobre meio ambienta desenvolvem trabalhos distantes do 

contexto real da vida. Precisamos conectar as pessoas ao meio 

ambiente e ajudar a nos sensibilizar que somos dependentes, não 

donos dos recursos naturais. E que as consequências dos nossos atos 

estão acontecendo, precisamos mudar de atos para novas 

consequência. 
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Por Raphael Coutinho da Silva 

Dez pequenos hábitos para o desenvolvimento da sustentabilidade  

1. Aproveitar a luz do sol: Enquanto for possível iluminar a casa 

com a luz do sol, não há porquê utilizar energia elétrica. 

2. Reaproveitar e transformar materiais: É sempre bom usar a 

criatividade e transformar caixas de leite, vidros e outros em 

artesanatos.  

3. Recolher  o lixo da rua: Se nos dedicarmos pelo menos uma vez 

na semana a 

ao cuidarmos de nossa rua, certamente estaremos contribuindo 

muito para a saúde do nosso planeta. 

4. Separar o lixo reciclável: Esse hábito é super simples e importante, 

basta uma lixeira a mais. 

5. Não desperdiçar comida: Colocar no prato somente o necessário 

para saciar a fome.  

6. Plantar árvores: Ao menos uma árvore por ano já irá fazer 

diferença, sem contar na sombra que ela proporciona e nos frutos 

capazes de oferecer diversos nutrientes importantes.  

7. Utilizar bicicleta: escolha a bicicleta ao inves do carro. Além da 

prática de exercicios fisicos você estará protegendo o meio ambiente 

dos poluentes.  

8. Desligar a torneira ao escovar os dentes: Economizar água é 

imprescindível.  

9. Evitar sacolas plásticas: Sempre que possível substitua sacolas 

plásticas por ecobags.  

10. Incentivar outras pessoas: Exemplo é ainda a melhor forma de 

convencer alguém a seguir 
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Por Rejane Schäffer 

Possíveis ações na escola e em universidades: 

Proibir uso de isopor. Reutilizar material reciclável, desde a 

Secretaria até os eventos (murais, circulares, enfeites...). 

Orientar responsáveis das crianças para substituírem biscoitos nos 

sacos descartáveis para alimentos e sucos saudáveis (frutas, suco 

da fruta, bolo caseiro, pães), em suas próprias embalagens. 

Vender sucos ou chás, onde os estudantes façam consumo em suas 

garrafinhas de 300 ml. 

Ter galões na porta da escola para recebimento de pilhas e baterias 

usadas. Estudantes devem participar, ativamente, desse processo 

desde a escolha dos galões, cartazes, campanha interna e externa 

(em casa) até a ida à empresa escolhida para dar fim adequado 

ao material. 

Acrescentar na grade escolar, criação e manutenção de horta 

orgânica, bem como culinária inteligente, utilizando sobras. 

Orientação aos estudantes, pais e funcionários da escola, no 

consumo abusivo e maneiras de economizar água e luz. 

Conscientizar a comunidade escolar, promovendo, semanalmente, 

dias de economia de água fechando alguns registros, e, de luz, 

apagando luzes e diminuindo o uso de ar-condicionado. 

Trabalhar profundamente fatos ligados à sustentabilidade: 

Decreto n° 88.351/83, Conferência de Estocolmo, SEMA, UNESCO, 

PIEA, Conferência Intergovernamental em Educação Ambiental, 

ECO-92, Agenda 21, etc... e datas importantes (Dia do Turismo 

Ecológico, Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças 

Climáticas, Dia Mundial da Água, Dia da Terra, Dia Mundial do 

Meio Ambiente, etc). 
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Trabalhar e avaliar estudantes, na criatividade e ações como blogs, 

jornal, banners e outros, para estimulá-los à novas ideias e 

execuções inovadoras na prática da sustentabilidade. 
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Por Rodrigo dos Santos Barros 

É notório como a temática sobre educação ambiental e o 

desenvolvimento da sustentabilidade tem tomado grande 

proporção nos espaços escolares e não-escolares, como nas empresas 

e sociedade. Educar para preservar, buscar uma relação 

harmoniosa e consciente com a natureza, em que se tenha 

responsabilidade social e ambiental, tornam-se objetivos essenciais 

para que a sociedade se aproxime de um ideal sustentável. Nesse 

contexto, a educação vem sendo pensada como um meio 

importante de buscar um desenvolvimento ambiental, através de 

estratégias que mobilizem professores, alunos, famílias e sociedade, 

tendo como medidas, firmar um compromisso com o bem-estar, 

visando à qualidade de vida, através de um pensamento crítico e 

postura ética. Desta forma é necessário transformar ações do 

cotidiano em atitudes saudáveis como cuidar do ambiente de 

forma consciente, evitando o consumo exagerado, a desigualdade 

social, a poluição, violência, dentre outras atitudes que trazem 

consequências graves ao meio ambiente. 

No que tange às empresas há desafios que precisam se vencidos como 

a captação de recursos, visando aos lucros que tenham valor social, 

de forma que promova o crescimento das pessoas, sem atingir o 

meio ambiente. É ser responsável social e ambientalmente 

sustentável a fim de reduzir custos e atrair consumidores 

conscientes. Um grande desafio a lidar, uma vez que vivemos numa 

sociedade capitalista. O que não deve ser feito é deixar de dialogar, 

não mostrar as ações do homem que interferem diretamente no 

meio ambiente e não problematizar no espaço escolar atitudes 

visem à promoção de uma atitude sustentável no meio ambiente. 
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Por Rosane Barreto Ramos dos Santos 

As reflexões contidas nas leituras propostas pela disciplina, 

sensibilizaram meu olhar para compreender holisticamente de que 

forma estamos inter-relacionados, voltando minha preocupação 

em torno de uma educação voltada para o desenvolvimento 

sustentável, pensando em conjunto com meus alunos ações que 

possam mover o Planeta Terra em direção à melhores condições de 

existência para todos. 

Enquanto professora do 3º ano do ensino fundamental, o desafio é 

muito grande, devido à relevância de se educar desde a mais tenra 

idade, os pequenos cidadãos, para despertarem para sua 

importância no coletivo social. Nesse sentido, a sala de aula torna-

se lugar de empoderamento e conscientização e nessa direção, 

elenco três ações que podem ser desenvolvidas, através de uma 

sequência didática, pensando-se no micro-espaço que venha a 

tornar-se macro em termos de sociedade e cidadania: 

1º Trazer recortes e jornais e revistas e/ ou vídeos educativos que 

despertem para a consciência sobre si mesmo e o outro e o poder que 

temos nas relações com os diferentes meios sociais, que podem 

impactar negativa ou positivamente ações presentes e futuras; 

2º mobilizar aulas-passeio pelas ruas do bairro onde a escola está 

situada, analisando em tempo real a relação entre os ambientes e 

de que forma convergem ou divergem dos ideais de uma educação 

sustentável; 

3º Convidar pais e responsáveis a participarem de debates sobre 

consciência ambiental, para melhor utilizarem os recursos 

naturais que possuem e pela responsabilidade que temos sobre o 

coletivo e o que podemos fazer em prol de uma educação sustentável. 
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Acredito que essas ações, associadas a várias outras que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula, podem contribuir 

consideravelmente para o crescimento de jovens conscientes e 

adultos mais responsáveis sobre a sustentabilidade que é 

imprescindível na preservação do planeta e da raça humana. 
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Por Suliandra Angélica Alves Gonçalves Torres 

O entendimento sobre educação ambiental passa por processos de 

coletividade, construção de valores sociais, atitudes e competências 

voltadas ao cuidado com o meio ambiente. Considerando os 

estudos realizados,  destacamos a Lei nº 6.938, de 31/08/81 que 

Institui a Política Nacional de Meio Ambiente, afirmando a 

necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino, bem como a Constituição Federal reconhecendo o 

desenvolvimento institucional de todos à Educação Ambiental. O 

conceito e a conscientização ambiental precisam ser 

sistematizadas nas instituições de ensino e inseridas no currículo 

educacional. 

Deste modo, a educação para o desenvolvimento sustentável em 

nossos espaços de trabalho, educacionais e acadêmicos, deve ser 

vista como algo para prática social, envolvendo todos os agentes 

nesse processo de sustentabilidade, de igual modo, avaliará 

processos como: educação sobre meio ambiente (conhecimentos e 

habilidades relativos à interação com o ambiente, p.16); educação 

no meio ambiente (educação ao ar livre, corresponde a uma 

estratégia pedagógica onde se procura aprender através do 

contato com a natureza ou com o contexto biofísico e sociocultural 

do entorno da escola ou comunidade, p.16) e educação para o 

meio ambiente (processo através do qual se busca o engajamento 

ativo do educando que aprende a resolver e prevenir os problemas 

ambientais, p.16). 

As medidas avaliativas para a educação ambiental seriam: os 

valores sociais, a preservação ambiental, qualidade de vida, 

qualidade sobre a água, conscientização para o replantio, respeito 

e valores éticos adquiridos sobre o meio ambiente. 
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Por Wandréia Lúcia de Souza do Nascimento 

Proposta 

Coisas a fazer: Reestruturar minha forma de ensinar a partir dos 

novos conceitos apreendidos; propor mais atividades/aulas 

didáticas voltadas para a Educação Sustentável; e me tornar uma 

boa influencia aos que me cercam com relação ao tema.  

Medidas à avaliar:  Minhas aulas voltadas as ciências humanas e 

sociais estão estruturadas;  

Desafios à lidar: Iniciativas que tenham como lema o respeito a 

todos; buscar meios para disseminar paz e solidariedade; Propor 

mudanças estruturais no teor do conteúdo programático voltado 

ao tema;  

Coisas para não fazer mais:  Não subestimar o desconhecido; ficar 

inerte frente a uma dificuldade. 

Peço desculpas por não propor o número indicado de metas, mas 

acredito que as que descrevi são de veras amplas e irão requerer de 

mim um grau alto de dedicação e esforço. 

Agradeço a oportunidade do desvendar do tema que nos propiciou. 
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Por Waneska Ferreira Cavalcante 

Os termos educação ambiental e desenvolvimento sustentável são 

amplamente conhecidos, mas não são praticados. A melhor 

maneira de promover uma mudança de pensamento e atitude 

voltada para as relações entre a sociedade e o meio ambiente e 

começar pelas crianças em idade escolar, pois as mesmas serão 

multiplicadoras dessas ações. Para construir nas crianças uma 

consciência de relacionamento sustentável com o planeta, 

precisamos formar bem os profissionais da educação que estarão 

diretamente em contato com essas crianças. 

Esses profissionais precisam estar munidos de conhecimentos a 

respeito de uma educação para um desenvolvimento sustentável. 

Na formação desses profissionais se faz necessário desenvolver a 

capacidade de problematizar as situações em busca de soluções 

sustentáveis, além do conhecimento sobre ações que conduzam 

diretamente a prática dessa sustentabilidade nas escolas, como a 

coleta seletiva do lixo e manutenção de hortas, pomares e jardins 

nas comunidades. 

Dessa forma sugiro que precisamos seguir três passos: 

1º Promover uma formação problematizadora, em busca de 

soluções sustentáveis para educadores em geral; 

2º começar atuando com as crianças no ensino fundamental, de 

forma a desenvolver nelas uma consciência ambiental em favor de 

uma sociedade sustentável; 

3º Promover o desenvolvimento de atividades comunitárias como, 

por exemplo: a manutenção de hortas, pomares e jardins, buscar 

formas de organizar uma coleta de lixo, promover oficinas que 

ensinem a reutilizar sucatas como acessórios, brinquedos, 
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estimular a redução do consumo e conseqüentemente a redução 

na produção de lixo.



 

 

 

 

Que assim seja... 


