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Conflitos Socioambientais em anos escolares iniciais: limites e possibilidades 

de uma sequência didática baseada na perspectiva de Boff 

RESUMO 

O ensino de Ciências em anos escolares iniciais apresenta diferentes lacunas e 

deficiências que implicam o nível de qualidade da aprendizagem. A Educação 

Ambiental insere-se nesse contexto, pois ainda predominam em nossas escolas práticas 

educativas baseadas numa visão restrita às dimensões biológicas e conservacionistas. 

Uma possibilidade de mudar esse quadro estaria no uso didático pedagógico dos 

conflitos socioambientais, associados aos pressupostos teóricos de Boff e de outros 

autores alinhados à Educação Ambiental mais complexa e multidimensional 

(ambiental, social, política, econômica, ética etc.). Seria viável um trabalho desse tipo 

nos anos escolares iniciais? Quais seriam os limites e as possibilidades de se trabalhar 

com esse tema complexo nos anos escolares iniciais? Os professores recebem formação 

adequada para essas ações? Diante dessa perspectiva, e impelidos pela necessidade de 

responder a alguns dos diversos questionamentos que se colocam sobre o assunto, esta 

nossa pesquisa teve o objetivo de delinear os limites e as possibilidades de trabalhar 

com conflitos socioambientais nos anos escolares iniciais, utilizando-se os pressupostos 

de Boff. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com intervenção pedagógica, utilizando-

se de uma sequência didática aplicada a alunos de 8 e 9 anos de idade de uma escola 

pública do município de Ilhéus-Bahia. A sequência didática foi avaliada em todo seu 

processo. A coleta de dados foi realizada em diferentes etapas da sequência, por 

intermédio de diferentes instrumentos e/ou procedimentos: mapas conceituais, 

exercícios sobre “certezas provisórias e dúvidas temporárias”, exercícios de evocação 

livre de palavras, observação participante. Com a finalização do trabalho, além dos 

problemas destacados na literatura encontramos alguns empecilhos na escola como a 

carga horária extensa e formação fragmentada dos docentes, as dificuldades de 

aprendizagem, níveis diferentes de alfabetização e a falta de material pedagógico de 

Educação Ambiental com abordagens complexas. No entanto, também identificamos 

possibilidades de trabalho com os conflitos socioambientais. Neste caso, utilizamos 

como ponto de partida, o contexto social, agregando os aspectos multidimensionais de 

Boff em um processo de ensino-aprendizagem holístico e crítica da Educação 

Ambiental com as crianças, as quais desenvolveram habilidades no observar, 

questionar, criticar, expor suas ideais  compreendendo como agentes ativos no meio 

ambiente capazes de destruir e solucionar os problemas gerados pela ação humana. 

Deste modo, acreditamos que a pesquisa trouxe relevantes conhecimentos para a área 

de Educação em Ciências, com uma abordagem complexa nos anos escolares iniciais, 

que poderão subsidiar no processo de ensino e aprendizagem, na reconstrução de 

currículo e na formação de professores. 

Palavras-chave: Conflitos socioambientais, Educação Ambiental, Ensino de 

Ciências, Primeiro Anos Escolares, Boff. 
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Socio-environmental conflicts in the early school years: limits and 

possibilities of a didactic sequence based on the prospect of Boff 

 

ABSTRACT  

Science education in early school years presents various gaps and deficiencies 

involving the level of quality of learning. Environmental education is part of this 

context, they still prevail in our schools, educational practices based on a narrow view 

of the biological and conservation dimensions. One possible change that would be in 

the pedagogical didactic use of environmental conflicts, associated with the theoretical 

assumptions of Boff and others have aligned environmental education more complex 

and multidimensional (environmental, social, political, economic, ethical etc.). Such 

work in the early school years would be feasible? What are the limits and possibilities 

of working with this complex issue in the early school years? Teachers receive 

appropriate training for these actions? Faced with this prospect, and driven by the 

need to respond to some of the many questions that arise on the subject, this our 

research aimed to delineate the limits and possibilities of working with environmental 

conflicts in the early school years, using the assumptions Boff. This is a qualitative 

research with educational intervention, using a sequence didactic applied to 8 students 

and 9 years old at a public school in the city of Ilhéus, Bahia. The didactic sequence was 

assessed throughout their process. Data collection was carried out at different stages of 

the sequence, using different instruments and / or procedures: conceptual maps, 

exercises on "provisional certainties and doubts temporary" free recall exercises of 

words, participant observation. With the completion of the work, in addition to the 

problems highlighted in the literature, we found some obstacles at school and the 

extensive workload and fragmented training of teachers, learning difficulties, different 

levels of literacy and lack of educational material for Environmental Education with 

complex approaches. In this case, we use as a starting point, the social context, adding 

the multidimensional aspects of Boff in a holistic teaching-learning process and critical 

environmental education with children who have developed skills to observe, 

question, criticize, expose your ideal comprising as active agents in the environment 

capable of destroying and solve the problems caused by human action. Thus, we 

believe that research has knowledge relevant to the area of Science Education, with a 

complex approach in the early school years, which will support the process of teaching 

and learning, curriculum reconstruction and training of teachers. 

 

Key - words: environmental conflicts, environmental education, science education, 

First School Years, Boff. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta pesquisa nasceu de uma inquietação da pesquisadora perante sua 

experiência vivida. Neste espaço relato um pouco da minha história (processo 

de desenvolvimento acadêmico e profissional), que antecedeu e subsidiou o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 Foi cursando o 1º ano do Ensino Médio no Centro Integrado de Educação 

Rômulo Galvão – CIERG que me deparei com a Organização Não 

Governamental denominada Instituto Ilheense de Biologia (INIBIO), 

constituída por estudantes que realizavam amostras, feiras de Biologia e 

Educação Ambiental em eventos escolares. Interessada pelo trabalho 

desenvolvido pelo grupo,  decidi me associar em 2003. Nesse período, além da 

oportunidade de obter conhecimentos sobre a fauna e flora da minha região, 

estagiei  no Centro de Pesquisa da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) com a área de 

Herpetologia e Educação Ambiental, onde era realizado um trabalho de 

conscientização com palestras sobre o índice de ataques cobras venenosas na 

região cacaueira de Ilhéus e a coleta do veneno para soros antiofídicos com o 

Instituto Butantã. 

 Com a experiência surgiu interesse em cursar a área de Ciências 

Biológicas, a qual durante dois anos consecutivos foi à minha primeira opção no 

vestibular. No entanto, foi a Pedagogia, segunda opção, que garantiu minha 

aprovação em 2009, na Universidade Estadual de Santa Cruz. 

 No término do primeiro semestre tive a oportunidade de participar do 

Programa de Iniciação Científica com a Dra. Maria Elizabete Couto. Durante 

dois anos, desenvolvi dois projetos de pesquisas na área de Tecnologias 

Educacionais como bolsista do Programa de Bolsa Iniciação Científica (PIBIC) e 

Iniciação Científica da Bahia (ICB-UESC).  Em meados de 2010, realizei um 

estágio extracurricular pela Secretária de Educação do município de Ilhéus-

Bahia durante três anos, onde constatei a realidade das escolas em seus 
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contrastes (zona urbana e rural) e modalidades de ensino (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) que foram pontos 

relevantes para o fortalecimento no curso de licenciatura.  

 Em 2011 foi realizada a seleção do Programa de Iniciação à Docência – 

PIBID de Pedagogia do projeto de Tutoria e Monitoria, onde o grupo 

selecionado desenvolveu um trabalho sobre a alfabetização e ludicidade nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa experiência proporcionou a 

elaboração de um artigo que foi apresentado no Instituto Anísio Teixeira (IAT) 

em Salvador – BA, no Simpósio de Licenciaturas da Universidade Estadual da 

Bahia - UNEB. Nesse mesmo ano, tive a oportunidade de conhecer o Programa 

Todos pela Alfabetização – TOPA, e me deparei com a realidade na formação e 

capacitação de educadores em diversos municípios, que foram enriquecedores 

em minha vida. 

 Durante a graduação, na disciplina de Introdução e Metodologia do 

Ensino de Ciências, ministrada pelo professor Adelson Ferreira, conheci a obra 

intitulada "A opção–Terra: a solução para a terra não cair do céu", de Leonardo Boff 

(2009). O professor solicitou a realização de um seminário sobre o Ensino de 

Ciências e o Ensino fundamental I. Esse desafio foi muito importante para mim, 

por possibilitar uma reflexão desde o meu período de estudo: O que foi 

apresentado como Educação Ambiental no meu período escolar?  O que eu 

aprendi sobre Educação Ambiental?  O que é a Educação Ambiental significa 

hoje? Será que algo mudou na forma de trabalhar a Educação Ambiental, nas 

instituições de ensino?Esse livro permitiu que eu pensasse melhor sobre a 

Educação Ambiental, de forma a me impulsionar a pesquisar e aprofundar 

meus conhecimentos na área. 

Graduada em Pedagogia, sei que a formação teve suas fragmentações, 

mais isso não me inibiu de buscar novas estratégias para supri-las. Com as 

leituras que fiz, descobri possibilidades no processo formativo das crianças nos 

anos escolares iniciais. Impulsionada por essa ideia, elaborei um pré-projeto de 

Educação Socioambiental, através dos aspectos multidimensionais de Boff. Esse 
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foi submetido e aprovado no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores em 2013. Durante dois anos de curso, 

ocorreram algumas modificações que aprimoraram o desenvolvimento da 

pesquisa hoje intitulada Conflitos Socioambientais nos anos escolares iniciais: 

limites e possibilidades de uma sequência didática baseada na perspectiva de 

Boff, que nas linhas seguintes será minuciosamente descrito. Esta dissertação, 

portanto, insere-se na linha de pesquisa de Processo de Ensino e Aprendizagem 

e Currículo PPG-ECPF, na área de Ensino de Ciências, na qual propomos uma 

prática pedagógica de Educação Ambiental com aspectos tidos como complexos 

no trabalho nas series iniciais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Ciências em anos escolares iniciais apresenta diferentes 

lacunas e deficiências que dificultam os processos de qualidade no ensino e na 

aprendizagem. 

Na literatura encontramos diversos autores que apontam dificuldades no 

ensino de Ciências para os anos escolares iniciais (e.g., MORIN, 2000; GIL-

PÉREZ, 2003; BIZZO, 2009; MARTÍ, 2012). Dentre essas dificuldades, podemos 

citar os materiais didáticos fragmentados, conceitos científicos distorcidos, 

práticas e referenciais desarticuladas. 

A Educação Ambiental insere-se nesse contexto de omissões e/ou 

deficiências nos anos iniciais. Além dos problemas acima mencionados, ainda 

predominam em nossas escolas práticas educativas baseadas numa visão que se 

restringe às dimensões biológicas e conservacionistas. 

Layrargues (2008) afirma que os conteúdos de Educação Ambiental 

devem superar estas abordagens. Mencionando Brügger, o autor destaca que as 

práticas educativas de Educação Ambiental ainda são reducionistas, 

"restringindo apenas nas dimensões naturais e técnica, apesar do consenso 

discursivo de que a educação ambiental deve ser trabalhada sob uma 

perspectiva integral, holística e crítica" (p. 6). 

Em Boff (2009) encontramos pressupostos de Educação Ambiental para 

essa perspectiva integral, holística e crítica. De acordo com Boff (2009), a 

Educação Ambiental deve ser compreendida não apenas como aspecto 

biológico, mas como social, político, econômico, integrador, mental e ético, ou 

seja, na perspectiva multidimensional (termo que iremos utilizar nesse 

trabalho). 

O conhecimento dessas dimensões torna-se relevante, porque elas estão 

articuladas com a questão socioambiental que, por sua vez, envolve 
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sustentabilidade e conflitos. Esses conceitos ainda não são trabalhados nas 

instituições básicas de ensino, mas não podem ser ignorados quando se trata de 

Educação Ambiental. 

Nos primeiros anos escolares, acreditamos numa possibilidade de um 

trabalho para amenizar esse panorama, utilizando instrumentos pedagógicos 

que busquem a transformação do ser humano. Para isso, acreditando numa 

formação holística e crítica,  entendemos que os pressupostos teóricos de Boff, e 

de outros autores alinhados à Educação Ambiental mais complexa e próxima 

aos aspectos multidimensionais (ambiental, social, política, econômica, ética, 

etc.), podem ser uma possibilidade real para o que almejamos. 

No entanto, surgem alguns questionamentos. Estes são alguns deles: 

Seria viável um trabalho desse tipo nos anos escolares iniciais? Os professores 

recebem formação adequada para essas ações? Os professores consideram 

relevante esse tipo de trabalho nas séries iniciais? Quais os limites e as 

possibilidades da inserção da Educação Ambiental quanto aos aspectos 

multidimensionais nos primeiros anos escolares? 

Diante do que foi brevemente exposto até aqui, e pela necessidade de 

responder a alguns dos diversos questionamentos que se colocam sobre o 

assunto, esta nossa pesquisa teve o seguinte objetivo geral:  

 Delinear os limites e as possibilidades de trabalhar a Educação 

Ambiental, com conflitos socioambientais, nos anos escolares iniciais, 

utilizando-se os pressupostos de Boff. 

Para tanto, de forma mais específica, pretendemos: 

i) Construir e desenvolver uma proposta pedagógica de Educação 

Ambiental, contemplando a inserção de pressupostos 

multidimensionais  de Boff e de aspectos do conflito socioambiental. 

ii) Analisar a aplicabilidade da proposta pedagógica nos anos escolares 

iniciais, identificando os limites e as possibilidades no processo de 
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ensino e aprendizagem referente à Educação Ambiental que se 

propõe.  

Existe uma carência de pesquisas na área de Educação Ambiental nos 

anos escolares iniciais.  Temos, portanto, a convicção de que esse trabalho 

investigativo deverá suprir algumas dessas deficiências da Educação 

Ambiental, em especial, aquela que apresenta-se configurada em aspectos 

multidimensionais. 

Este trabalho tem a seguinte estrutura: 

Em Quadro teórico abordamos a Educação Ambiental a partir do 

conceito perpassando as limitações no ensino e trazemos a possibilidade do 

trabalho no ensino formal nos anos escolares iniciais; em seguida, destaca-se a 

inserção dos aspectos multidimensionais de Boff (2009) como princípio de uma 

Educação Ambiental holística e crítica, relevante na formação do sujeito 

ecológico e por fim, os conflitos socioambientais onde iniciamos diferenciando 

problema, problemática e conflito, assim como a escolha desse termo na 

pesquisa, ressaltando os tipos existentes no Brasil, e a importância desta 

abordagem como alternativa de superar  à questão ambiental biologizante na 

educação, priorizando os conflitos socioambientais locais no processo de ensino 

e aprendizagem de crianças, nos anos escolares iniciais. 

No item Percurso Metodológico abordamos  o delineamento da pesquisa 

em suas características: a organização, perfil dos participantes, entre outros. 

Utilizamos alguns instrumentos como o mapa conceitual (MOREIRA, 2006), 

dúvidas frequentes e certezas provisórias (FAGUNDES; SATO; MOÇADA, 

1999) e a evocação de palavras (SÁ, 1996) que serviram para a intervenção e 

coleta de dados. Onde foi realizado uma sequência didática desenvolvida em 

sete encontros em meados de 2014, numa escola do município de Ilhéus, com 

crianças com faixa etária de 8-9 anos, considerando nas atividades os conflitos 

socioambientais (neste caso, o Lixo) e a inserção dos aspectos 

multidimensionais de Boff. 
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O capítulo Resultados e Discussões foi dividido em duas partes: a 

primeira mais descritiva dos encontros para a intervenção pedagógica, os 

diagnósticos inicial e final e a sequência didática desenvolvida na pesquisa. Em 

seguida, articulamos os aspectos multidimensionais de Boff numa 

categorização baseada em Bardin (2011). E por fim, as considerações da 

professora regente a cerca da pesquisa desenvolvida com a turma. 

Em Considerações Finais sintetizamos os resultados e análises acerca 

dos limites e possibilidades encontrados, respondendo-se, portanto, o nosso 

objetivo. 
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2. QUADRO TEÓRICO 

 

2.1 A educação ambiental nos anos iniciais: breves 

considerações. 

A Educação Ambiental, antes de tudo, é Educação, esse é um pressuposto 
inquestionável. (LAYRARGUES, 2006) 

 

 Educação Ambiental surgiu como resposta aos problemas 

ambientais derivados do processo de industrialização. De 

acordo com Trivelato (2012, p. 17), a literatura especializada 

visualiza a Educação Ambiental como um “componente de uma cidadania 

abrangente”. Baseado nessa premissa que este trabalho foi pensado. 

O conceito de Educação Ambiental não surge de maneira isolada. Na 

realidade, a educação adequou-se a uma nova variável (o termo “meio 

ambiente”) como forma de sensibilizar e conscientizar os cidadãos. Para Sato 

(1997) a Educação Ambiental: 

“é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de 
conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 
edificando as atitudes em relação, ao meio para entender e 
apreciar as inter relações entre os seres humanos, suas culturas 
e seus meios biofísicos. (SATO, 1997, p. 57) 

De forma semelhante, o conceito adotado pela Política Nacional da 

Educação Ambiental em seu Art. 1º/ Lei nº 9.795/99, a considera como um 

processo pelo qual: 

“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”. 

A Educação Ambiental também esta relacionada com as práticas das 

tomadas de decisões que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. 

A 
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Nesse caso, a Educação Ambiental, segundo Castro, Spazziani e Santos (2010, p. 

158) tem em vista a conscientização acerca dos problemas ambientais. 

Tornando-se, portanto, um instrumento transformador, responsável pela busca 

de uma sociedade equilibrada tanto no âmbito ambiental quanto social. Dessa 

forma, a Educação Ambiental deve integrar todas as modalidades e os seus 

respectivos níveis de ensino. Essa é uma recomendação da Coordenação Geral 

de Educação Ambiental em consonância com o Ministério da Educação, que 

esta na lei 9.795, de 27de abril de 1999, mais as própria Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e Superior notam que isso ainda não é efetivo no 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2002). 

Segundo a Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, relata que algumas Diretrizes Curriculares do Conselho 

Nacional de Educação, tratam a temática no aspecto cientifico, ecológico por 

meio dos termos: paisagem, fenômenos naturais,  meio ambiente. Isso causa 

uma limitação, visto que, se trata de um trato transversal e englobam questões 

como justiça social, atitude crítica, erradicação da miséria. O CNE,  por 

exemplo, cita a Resolução nº 02 - Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental, de 07/04/98: IV - Em todas as escolas, deverá ser garantida a igualdade 

de acesso dos alunos a uma Base Nacional Comum (...); a Base Nacional Comum e sua 

Parte Diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que visa 

estabelecer a relação entre a Educação Fundamental com: a) a Vida Cidadã, 

através da articulação entre vários dos seus aspectos como: Meio Ambiente. 

Para Layrargues (2006) a Educação Ambiental, enquanto educação 

vincula dois pontos importantes: i) a função moral da socialização humana, em 

que percebe o ser humano como uma continuidade da natureza buscando a 

reaproximação, um rumo civilizatório na construção de uma ética cultural; ii) e 

a função ideológica de reprodução das condições sociais. 

Reconhecida oficialmente, a Educação Formal está ligada ao 

desenvolvimento da nossa civilização e ao conhecimento gerado por ela 

(GASPAR, 1990). A inserção da Educação Ambiental no ensino formal tende a 
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contribuir na formação do sujeito, na construção de valores básicos 

(BIGLIARDI; CRUZ, 2008). Ao entendermos a necessidade de uma educação 

frente aos problemas socioambientais da nossa realidade, exige-se o 

rompimento de valores que impede a visão sistêmica e integradora, como por 

exemplo, a antropocêntrica (o homem como centro de todas as coisas). Nesse 

caso, os primeiros anos escolares é o caminho viável para essa educação 

baseada em um processo de aquisição de valores, saberes e competências que 

possam mover tanto o coletivo quanto o individual para o enfrentamento e 

discussão de soluções dos conflitos socioambientais. 

Para desenvolver a compreensão dessa urgência socioambiental, uma 

formação favorável é aquela na qual as situações de aprendizagem possam ser 

vivenciadas.  Para Medeiros e seus colaboradores (2011), os primeiros anos 

escolares do Ensino Fundamental formam a fase mais propícia para trabalhar a 

conscientização do que na fase adulta. A formação da criança é a esperança dos 

problemas ambientais por serem agentes multiplicadores. Viégas e Guimarães 

(2002) justificam que: 

Uma criança conhecedora dos problemas e sensibilizada para a 
questão é muito melhor do que uma ignorante e insensível, que, 
quando adulta, se tiver crianças para sustentar, será capaz de 
derrubar a floresta amazônica para garantir-lhes a 
sobrevivência. Quando a sociedade não lhe apresenta outros 
caminhos/opções, fazendo com que sua ação se dê pelos 
valores e comportamentos dominantes, percebe-se que esse 
indivíduo não é autônomo em relação à sociedade. A 
transformação da sociedade não é apenas o resultado da soma 
de indivíduos transformados, mas é também o resultado da 
transformação da sociedade por esses indivíduos [...]; Pensar 
em uma transformação da realidade socioambiental causada 
pela transformação da prática de um indivíduo isoladamente (o 
que não significa dizer que sua ação não possa fazer parte de 
um processo de transformação de uma realidade), como se 
fosse um ser autônomo em relação à sociedade, é uma ilusão. 
(VIÉGAS; GUIMARÃES, 2002, p. 58-59) 

 

Segundo Lima e colaboradores (2013) e Meneguzzo e Meneguzzo (2013), 

a Educação Ambiental, apesar de não ser recente, ainda ocasiona problemas no 
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desenvolvimento de trabalhos nas instituições de ensino básico. A falta de 

materiais pedagógicos e a organização do espaço escolar são alguns dos 

exemplos que tem dificultado o processo de ensino e aprendizagem das 

crianças. 

Nos anos escolares iniciais, por exemplo, a Educação Ambiental tem sido 

trabalhada à disciplina de Ciências, com os fenômenos naturais. Porém, 

compreendemos que as transformações do meio ambiente também devem ser 

encaixadas nos estudos das crianças para reconhecerem os declínios e as 

ascensões do contexto, ou seja, do espaço onde vivem. (CUNHA; OLIVEIRA, 

2013; FABRI; SILVEIRA, 2013) 

 Cunha e Oliveira (2013, p. 383) apontam que um dos problemas da 

prática pedagógica da Educação Ambiental envolve a visão ecológica e 

biologizante. Para esses autores, o “teor conservador e reprodutor [...] não 

contribui para uma reflexão crítica, pois isola e distancia os elementos sociais, 

culturais, biológicos como parte do mesmo contexto”.   

Em suma, o trabalho sobre Educação Ambiental fica restrito a datas 

comemorativas, por exemplo, o dia do meio ambiente, o dia da água, o dia da 

Terra ou, ainda, a alguns projetos que não envolvem um compreendimento 

crítico e integral para as ações que são desenvolvidas. Nesses casos, não há 

problematização. Então, impedem que a criança identifique a significância dos 

conteúdos estudados ou discutidos. Krasilchik (2005, p. 08) relata que: 

Para discernir esses aspectos significativos de tópicos 
vinculados a essa problemática, é preciso que os cidadãos sejam 
capazes de, com base em informações e análises bem 
fundamentadas, participar das decisões que afetam sua vida, 
organizando um conjunto de valores mediado na consciência 

da importância de sua função no aperfeiçoamento individual e 
das relações sociais (KRASILCHIK, 2005, p.08). 

 

Para que esse aperfeiçoamento individual das relações sociais seja 

efetivado é necessário que as crianças sejam estimuladas a perguntar, refletir, 

buscar ativamente as respostas para a construção do conhecimento (FABRI; 
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SILVEIRA, 2013). Viégas e Guimarães (2002) salientam que as crianças têm uma 

noção acerca da importância da natureza, através de concepções alternativas1 e 

utiliza por sua vez seu entendimento de mundo.  

As ações educativas devem fazer menção ao espaço no qual estão 

inseridas e aperfeiçoar esses saberes. Nos anos escolares iniciais, a Educação 

Ambiental desenvolve por meio da sensibilidade.  Através do ver e do sentir, a 

curiosidade e os instintos são despertados nas crianças e, ao mesmo tempo, os 

valores começam a ser desenvolvidos, pois “trata-se de um processo que 

envolve transformações no sujeito que aprende e incide sobre sua identidade e 

posturas diante o mundo” (MEDEIROS, et al. 2011, p. 16). 

Atualmente, as mídias de comunicação são importantes ferramentas para 

o acesso de informações sobre as questões ambientais, diante da sua 

abrangência, velocidade de transmissão e facilidades no acesso dos conteúdos. 

Apesar dessas e de muitas outras vantagens no uso das mídias na Educação 

Ambiental, o problema enfrentado durante o processo de ensino é, justamente, 

a filtragem das informações transmitidas, diante da classificação do que seja 

fidedigno ou não. 

Dentre outras dificuldades está a forma de trabalhar a Educação 

Ambiental nas escolas. Essa questão vem sendo discutida desde a década de 90. 

Seria um trabalho disciplinar ou interdisciplinar? Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1999) consideram um tema transversal por perpassar a 

disciplina e fazer menção às práticas sociais, ou seja, “transversalidade para 

superar a interdisciplinaridade” (CUNHA; TAVARES JR., 2010, p. 44).  

A formação dos profissionais que atuam nos anos iniciais escolares (neste 

caso, os pedagogos), em relação à Educação Ambiental, é fragmentada e 

incipiente. O ensino, atualmente, destaca tópicos deixando de lado a 

importância do conteúdo problematizado e contextualizado. A prática docente, 

                                                           
1 São concepções simples utilizadas para explicar os fenômenos os conceitos científicos (Viégas e 

Guimarães, 2002). 
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segundo Viégas e Guimarães (2002) e Reigota (2004) é um processo baseado no 

senso comum, que restringe o meio ambiente a aspectos naturalísticos (fauna e 

flora) e deixa de lado os aspectos sociais. 

Araújo (2004) propõe que esses docentes se comprometam com a 

mudança educativa através de iniciativas que assegurem essa formação inicial e 

continuada da Educação Ambiental. Quanto aos cursos de graduação em 

licenciaturas, a autora acredita que deve “responder as diferentes demandas 

socioambientais e as situações de trabalho” (ARAÚJO, 2004, p.74) dos 

educadores.  

Em relação à Educação Ambiental, os “saberes e experiências são um 

repertório que não pode de forma alguma, ser desconsiderado” (BARCELOS, 

2004, p. 88). 

O Meio Ambiente e a Educação demandam um papel da escola cada vez 

mais difícil. Jacobi (2004), Viégas e Guimarães (2004) e Layrargues (2008), entre 

outros, mencionam que a Educação Ambiental compreende aspectos complexos 

e multidisciplinares (sociais, políticos, econômicos, entre outros). No entanto, a 

escola desconsidera esses aspectos e, infelizmente, ainda persistem visões 

ambientais simplistas. Para Reigada e Tozoni-Reis (2004, p. 156), trabalhar com 

temas complexos na Educação Ambiental “exige o máximo de informações, 

uma visão ampliada sobre as questões [...] mais próximos da realidade [...] e 

mais próximos de encontrar com êxito”. As autoras ainda acrescentam a 

probabilidade de atingir o êxito na quantidade de pessoas trabalhando na 

solução dos problemas. 

Porém, o problema não está apenas na formação do professor diante a 

complexidade da abordagem ou da forma de trabalhar a Educação Ambiental 

nas instituições de ensino. Outros aspectos também deve ser destacados. 

Na literatura, alguns estudos têm apontado as dificuldades do ensino de 

Ciências, especificando a Educação Ambiental (MORIN, 2000; SARTORI, 2001; 

GIL-PEREZ, 2003; KRASILCHIK, 2004; BIZZO, 2008; POZO E CRESPO, 2009). 

Esses problemas são resultantes da fragmentação dos materiais didáticos 
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utilizados, conceitos científicos distorcidos ou incoerentes, leituras 

descontextualizadas que, consequentemente, enfraquecem o interesse das 

crianças e, ao mesmo tempo, distanciam o conteúdo da realidade que 

vivenciam. 

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), o livro didático é o 

ferramenta relevante para o ensino. Ao mesmo tempo, os autores relatam as 

insuficiências a serem superados no livro didático - de ordem conceitual, 

metodológica. E criticam a utilização do material como a única fonte de 

conhecimento. Nesse caso, a escolha do livro, realizada pelos docentes, deveria 

considerar os conteúdos e suas abordagens relevantes na formação do sujeito e 

não apenas o designer do material, ou o marketing que a empresa faz para 

destacar o produto. 

Trivelato (2012) compreende que para superar esses problemas 

enfrentados na Educação Ambiental, a concepção crítica se torna 

imprescindível. Uma concepção de bases críticas privilegia abordagem mais 

ampla da Educação Ambiental, embasada na “práxis, na qual a reflexão 

subsidia a ação e esta, por sua vez, traz novos elementos para a reflexão” 

(TRIVELATO, 2012, p. 20). 

A Educação Ambiental Critica destacada por Guimarães (2004, p.28-29), 

propõe uma concepção que contemple: 

1. Desvelar os embates presentes, para que numa compreensão real se 

instrumentalize os atores sociais para intervir nessa realidade; 

2. A práxis, em que a reflexão subsidie uma prática criativa e essa 

pratica dê elementos para uma reflexão e construção de uma nova 

compreensão de mundo. 

Essa concepção crítica deve promover ambientes educativos de 

mobilização desses processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas 

socioambientais, para que possamos nesses ambientes superar as armadilhas 

paradigmáticas e propiciar um processo educativo em que nesse exercício, 
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estejam educando e educadores, formando e contribuindo para o exercício de 

uma cidadania ativa, na transformação da grave crise socioambiental que afeta 

á todos (GUIMARÃES, 2004, p. 29).  

Loureiro (apud TRIVELATO, 2012) ressalta a concepção crítica da 

Educação Ambiental como uma construção social, histórica e não neutra. A 

Educação Ambiental deve discutir e articular aspectos de conservação com os 

processos sociais. Boff (2009) salienta que na realidade na qual vivemos essa 

relação não é recíproca.  Esses aspectos estão presentes no livro intitulado 

Opção-Terra. Porém, não é um conhecimento que se mostra relevante para a 

sociedade. Na escola, as dimensões complexas não são apresentadas nas 

práticas educativas da Educação Ambiental, em especial, nos anos escolares 

iniciais. 

A Educação Ambiental, para Avanzi (2004), além do pensamento crítico, 

tem possibilidades de desenvolver a perspectiva holística. A corrente holística 

surgiu com as preocupações ambientais contemporâneas. Segundo Saúve 

(2005), além de considerar o conjunto de múltiplas dimensões da realidade 

denominada socioambiental, a pessoa também é uma dimensão importante, 

nesta corrente.  O Ser, a realidade, e as interações adquirem sentido. Boff (2009) 

destaca através do termo religação, a reconciliação do homem e todas as coisas 

(como a primeira civilização da humanidade), uma sociedade planetária. 

A vertente socioambiental insere o homem no meio ambiente, 

considerando-o parte do todo, defendido por Boff (2009); priorizam-se os 

aspectos multidimensionais na formação de uma educação ambiental 

sustentável e crítica construtiva. 

Para uma formação crítica e holística, torna-se necessário pensar em 

ampliar os conhecimentos das crianças na Educação Ambiental. Nessa 

perspectiva crítica e holística, os pressupostos de Boff, que apresentaremos a 

seguir, por meio da inserção dos aspectos multidimensionais, têm o caráter de 

preencher esse panorama lacunar da Educação Ambiental no ensino formal. 
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Temos convicção de que é possível, ainda nos primeiros anos escolares, suprir a 

fragmentação apontada pela literatura, de maneira a ampliar esses 

conhecimentos em abordagens imersas na EA. 
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2.2 Os pressupostos teóricos de Boff para a educação 

ambiental 

“(...) Ou salvamos a Terra e a Humanidade, ou não haverá 

futuro e sentido para ninguém mais”(BOFF, 2009) 

 

outor em Teologia e Filosofia, Leonardo Boff 

(pseudônimo de Genésio Darci Boff) foi membro da 

Ordem dos Frades Menores Franciscanos. Sempre 

esteve à frente das questões relacionadas à miséria e à marginalização numa 

perspectiva do direito à vida de forma digna. Publicou mais de 60 livros 

distribuídos na área de Teologia, Espiritualidade, Antropologia, Mística, 

Filosofia e Ecologia (BOFF, 2013). 

 A Ecologia que o autor apresenta em suas obras reflete a crise que se 

estabeleceu na atualidade, gerada na década de 1970 com o desenvolvimento 

progressivo da Ciência e da Tecnologia (BOFF, 2013). 

 Boff (1995, 2009) esclarece o significado da crise como uma ruptura da 

concepção de mundo, decorrente do uso ilimitado dos recursos naturais pela 

sociedade onde tudo gira em torno de uma palavra – o progresso.  

E que este progresso se move entre dois infinitos: o infinito dos 
recursos da terra e o infinito do futuro. Pensava-se que à Terra 
era inesgotável em seus recursos e podemos progredir 
indefinitamente na direção do futuro (BOFF, 1995, p. 16). 

Infelizmente,  esse progresso trouxe problemas que necessita de soluções 

urgente. Boff (1995, 2009) reflete sobre essa urgência, trazendo a teoria de Gaia2 

que dispõe de uma realidade que almeja o aprendizado da lógica do Meio 

Ambiente em plena “sinfonia da vida”, como afirma Lutzenberger (apud BOFF, 

1995, p. 19). Essa sinfonia da vida é para Boff, o que ele chama de religação. 

                                                           
2Teoria de Gaia significa Terra. Lovelock (apud BOFF, 2009), define por apresentar como uma entidade 

complexa que abrange a biosfera, a atmosfera, os oceanos e o solo.  

  D 
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Leonardo Boff pensa numa (re) ligação entre a sociedade e o meio ambiente 

como a cura necessária para a crise socioambiental. 

Atualmente, podemos perceber a gravidade dos problemas ambientais e 

questionar, mas para solucioná-los necessitamos de uma mudança 

paradigmática. Essa “mudança precisa ser dialética, vale dizer, assumir tudo o 

que é assimilável e benéfico do paradigma da modernidade e inseri-lo dentro 

de outro diferente mais globalizante e benfazejo”. (BOFF, 1995, p.26). 

O processo dialético é a forma de 'denunciar e anunciar' preconizada por 

Paulo Freire (1980). Segundo Boff (2009), para resolver os problemas 

ambientais, torna-se necessário que o ser humano se perceba como pertencente 

à Gaia, entendendo a importância de buscar formas de amenizar os problemas 

que prejudica e devasta o meio ambiente. 

Diante disso, Boff (2009, p.131) traz reflexões sobre o paradigma 

civilizatório, como a “capacidade de resolução dos problemas criados pela 

prática cultural dos seres humanos”. Ao entender o Ser humano como vilão do 

progresso de consequências incalculáveis, Boff (1995, 2009) traz a figura do 

sujeito ecológico, consciente e singular, que é ciente das riquezas naturais, da 

influência cultural e dos distintos olhares e reflexões sobre o que observa.  

O sujeito ecológico é a chave para uma Gaia viva (BOFF, 1995; 2009). O 

sujeito idealizado para a sociedade atual, sendo o protagonista do novo 

paradigma político, caracterizado como holístico, alternativo, equilibrado e 

integral ao meio em sua totalidade. 

Logo, a Educação Ambiental na formação desse sujeito deve almejar 

estabelecer relações com os aspectos multidimensionais, ou seja, numa interface 

que compreenda: ambiente, social, político, econômico, moral, ético e o 

integrador de forma interligada. O conhecimento destes possibilitará ao sujeito 

uma compreensão coerente para atuar de forma participativa, autônoma e etc., 

na sociedade. 
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Relacionando o objeto de sua reflexão crítica, "esses homens terão claras 

as dimensões que, por sua vez, estavam obscuras e que o distanciava à sua 

aproximação com o mundo" (FREIRE, 1980, p. 27).  

Entendemos que na Educação Ambiental escolar, os pressupostos de Boff 

sobre os aspectos multidimensionais são importantes. O autor apresenta e tece 

críticas a aspectos isolados, como o ambiental, o social, o político, o econômico, 

o mental, o ético e integral. E é isso que geralmente ocorre em nossas escolas. 

Na dimensão ambiental, Boff (2009, p.105) destaca dois pontos 

significativos: a) “a superação reducionista do meio ambiente”; b) “sentir 

integrador desse meio ambiente”. 

Ainda, segundo o autor, a dimensão ambiental traz consigo que 

independente dos problemas ambientais, pode emergir soluções. Esta dimensão 

procura evitar o agravamento das implicações ecológicas dentro dos limites da 

vida, pois somos seres interdependentes e as relações que estabelecemos 

englobam todos os seres vivos. 

 Quanto à dimensão social, cada sociedade se relaciona de forma 

específica com a natureza, de acordo com seus preceitos culturais. Desde á 

importância, a utilização dos recursos, a produção e o consumo além da 

participação dos cidadãos.  Mas, a dimensão requer um desenvolvimento 

viável, independente de suas condições socioeconômicas e culturais, sem 

injustiças sociais ou ecológicas (BOFF, 2009). 

A dimensão política apresentada por Boff (2009) deve auxiliar no 

desenvolvimento de estratégia sustentáveis para garantir o equilíbrio do 

ecossistema. A política deve promover melhorias na sociedade. Para isso, a 

integração e a participação da sociedade devem ser efetivas.  Essa dimensão 

rege a organização da sociedade em suas atribuições e necessidades, 

individuais e coletivas, sem desconsiderar as gerações futuras e o espaço ao 

qual habitam. 
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A dimensão econômica propõe a utilização consciente dos recursos 

naturais e estabelecem uma economia que seja proporcional as limitações dos 

recursos naturais, assim como, das gerações futuras. Boff (2008) tece críticas às 

contradições da economia verde e sustentável, pois ambas estão direcionadas a 

produção e consumo. 

 Tão importante quanto à ambiental, social e política, a dimensão mental 

ocupa-se da mente e do que ocorre dentro dela (BOFF, 2009). O estado da nossa 

mente está interligado aos vestígios das épocas anteriores. Para Boff (2009) as 

estruturas mentais que perpetuam por gerações, dificultam a necessidade de 

mudança.  

Quanto à mudança, o autor fala da necessidade de “construir uma 

integração psíquica do ser humano que torne mais benevolente sua relação com 

o meio natural e social fortalece um acordo de reverência e equilíbrio mais 

duradouro com o universo” (BOFF, 1995, p. 23). Para isso, devemos superar 

alguns obstáculos: 1. A inconsciência e a ignorância acerca dos estragos que 

estamos fazendo à natureza; 2. O arraigado antropocentrismo; 3. O 

racionalismo e a falta de sensibilidade, de coração e compaixão; 4. O 

individualismo cultural; 5. A competição e a concorrência gerada pela 

economia; 6. O consumismo (BOFF, 2009).  

Apesar de “confiar muito na razão e na técnica”, elas não garantem a 

resolução dos problemas. Devemos superar o individualismo cultural, pois 

somos seres sociais (BOFF, 2009, p. 116).  

A dimensão ética desenvolve um sentido de limite dos desejos humanos. 

Ético, para o autor, é “reconhecer o caráter autônomo relativo aos seres, e por 

isso, respeitá-los como valores em si mesmos”. Se essa ética não for 

implementada, pode consequentemente degrada o legal e o moral.  

A dimensão integral envolve a relação do ser humano com o ambiente. 

Para Boff (2009) a importância da parceria é a busca da solução sem egoísmo e 

dentro de consenso coletivo. Na perspectiva de Boff (2009) essa dimensão 



33 

 

integradora esta pautada na visão holística, que é a “captação da totalidade 

orgânica, uma e diversa em suas partes, mas sempre articuladas entre si dentro 

da totalidade e constituindo essa totalidade” (BOFF, 2009, p. 120).  

Após Boff apresentar e tecer crítica aos aspectos acima mencionados, ele 

destaca dez características do novo paradigma como lógica emergente, sendo 

eles: 

1. Totalidade/diversidade: a totalidade é feita de diversidades que 

estão interligadas (BOFF, 2009). 

2. Interdependência/ religação/autonomia relativa: todos os seres 

existentes estão interligados e dependem um do outro para existir e evoluir 

(BOFF, 2009). 

3. Relação/Campos de força, sem uma relação nada existe. “Todos 

os seres vivem em uma teia de ligações complexas”. Essa é uma base complexa 

onde o universo não é feito pela soma dos seres existentes, e por existir, mas é 

um conjunto das redes que os envolve (BOFF, 2009, 156). 

4. Complexidade/ interioridade, no mundo há diversos graus de 

interação, levando a uma complexidade cada vez maior nos seres (BOFF, 2009). 

5.  Complementaridade/reciprocidade/caos: Para Boff (2009) os caos 

são marcas da realidade e tem suas dicotomias (ordem e desordem), porém são 

complementares e recíprocas. 

6. Seta do tempo/ entropia: onde para tudo há uma explicação e está 

correlacionada a história, por isso, “tudo o que existe, preexiste e coexiste“ 

(BOFF, 2009, p. 157), nada está estabelecido de forma fixa. 

7. Destino comum/pessoal, o destino depende das inter-relações que 

construímos (BOFF, 2009). 

8. Bem comum cósmico/ bem particular, para Boff (2009, p. 159) 

“cada um é um rizoma de relações e somente se realiza na medida em que ativa 

o conjunto dessas relações”. 

9. Criatividade/ destrutividade perante sua singularidade e as 

interações que realiza, o ser humano é capaz de criar, recriar e destruir, por 
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meio das inferências das interações que realiza, em favor e interesses (BOFF 

2009).  

10. Atitude holístico-ecológica/ superação do antropocentrismo 

quando “a atitude de abertura e de inclusão irrestrita propicia uma cosmovisão 

radicalmente da ecologia” (BOFF, 2009, p. 159) possibilita a superação do 

antropocentrismo. 

 Os elementos do paradigma defendido por Boff nos fazem refletir sobre 

a necessidade de uma Educação Ambiental escolar mais completa e complexa, 

que oriente para uma visão mais ampliada das questões socioambientais. 

Dentro dessa premissa, encontramos nos conflitos socioambientais, que 

apresentaremos no capítulo seguinte, alguma aproximação com esse “pensar de 

Boff”, por permitir superar a fragmentação da Educação Ambiental, com a 

inserção dos aspectos multidimensionais, que torna possível um conhecimento 

critico e holístico nos primeiros anos escolares. 
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2.3 Conflitos socioambientais no ensino 

O ensino, por meio da abordagem de temas controversos em sala de aula como 

forma de potencializar a construção de habilidades [...] que o mesmo tempo, 

requer empatia, voluntarismo e tolerância necessária para discutir um conflito, 

por exemplo.  

(STRAUSS e WESTLAND, 2005) 3 

 

ara Layrargues (2010, p.104), os conflitos socioambientais estão 

inseridos nos “fundamentos conceituais necessários para a 

reflexão da articulação da Educação Ambiental com o exercício 

da cidadania, na perspectiva da abordagem socioambiental”. 

A utilização do termo conflito, ao invés de problema, como muitos 

estudos têm apresentado, é pelo entendimento de que conflito e problema 

apesar de serem usados como sinônimos têm definições diferentes. O problema 

surge do modo como a sociedade se relaciona com a natureza Problemática 

refere-se a atividades sociais que incidem sobre a natureza para gerar o 

problema. E o conflito, por sua vez, pela difícil relação do desenvolvimento 

econômico e a preservação do meio ambiente (FERNANDES; SAMPAIO, 2008). 

Quando deslocamos problema para conflito socioambiental significa 

tornar evidente a questão da sustentabilidade dos recursos, que são limitados, 

para a questão política. Para Carvalho (apud LAYRARGUES, 2010), além da 

degradação ambiental existem lutas constantes para o acesso e o uso dos 

recursos pelas camadas sociais. 

O conceito de conflitos socioambientais, de acordo com Layrargues 

(2010, p. 119), vai além da perspectiva meramente ecológica, pois envolve 

“conflitos de interesse existente entre diversos atores sociais em questão”. 

                                                           
3Strauss, A. L., & Westland, J. (2005).Teaching about controversial issues. In EE Capacity 

Building Workshop – March (citado por Nicolai-Hérnandez e Carvalho). 

P 
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Afinal, o debate sobre as questões ilustram uma configuração assimétrica de 

forças, muitas vezes contrárias, e com externalidade desconhecidas. Nesse 

cenário, é necessário “investigar quais são os atores sociais envolvidos com o 

problema, para identificar aqueles que desejam alterar a situação daqueles que 

não querem” (LAYRARGUES, 2010, p.119). 

E a escolha dos conflitos socioambientais, como objeto desse trabalho, 

permite, no ensino formal, nos primeiros anos escolares, que as crianças como 

atores sociais identifiquem sua atuação na sociedade, como sujeito capaz de 

construir, destruir e com o aperfeiçoamento do conhecimento incorporando os 

aspectos multidimensionais, para reconstruir esse cenário com soluções para o 

conflito existente. 

Portanto, ao falarmos em conflitos socioambientais estamos nos referindo 

à compreensão interdisciplinar que supera e vai além dos aspectos ecológicos, 

pois o conceito insere “elementos da natureza e que expressam relações de 

tensão entre interesses coletivos/ espaços públicos x interesses privados/ tentativas de 

apropriação de espaços públicos” (LAYRARGUES, 2010, p.119-120).  

Uma Educação Ambiental escolar que aborde os conflitos 

socioambientais permitirá um trabalho com aspectos políticos, não limitando a 

conscientização e sensibilização, mas a problematização das questões 

socioambientais (sobre quem somos, onde estamos e o que queremos em 

relação ao meio ambiente e as demais pessoas - coletividade). Mencionando 

Carvalho (1995), Layrargues (2008) diz que, nesse deslocamento do “problema 

ambiental” mais técnico para “conflito socioambiental” estamos acrescentando 

um elemento essencial: “a questão da sustentabilidade política”. 

Baseada nessa perspectiva política, de relação de poder e de interesses 

múltiplos é de fundamental importância “para o educador ambiental que deseja 

associar sua prática ao exercício da cidadania, pois só assim os conflitos 

socioambientais tornam-se visíveis” (LAYRARGUES, 2010, p.120). 
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Não é fácil e tranquila essa visibilidade dos conflitos socioambientais, de 

todos os agentes envolvidos e de todas as suas relações e implicações. Como 

dizem Alonso e Costa (2002, 118), “é crucial compreender que os principais 

agentes do debate e dos conflitos ambientais não estão dados”, pois agentes e 

alianças se “constituem e se refazem ao longo do processo político”. 

A estrutura de oportunidades esclarece a hierarquia das 
posições e descreve distintas linhas de ação para agentes 
desiguais. Define afinal de contas, quais grupos conseguem 
acesso à própria posição de enunciação pública e, por 
decorrência, quais se vêem privados de privilégios (ALONSO; 
COSTA 2002 p.44). 

Como diz Layrargues (2006, p. 7), essa perspectiva conceitualmente 

fundada dos conflitos socioambientais faz emergir questões de justiça ambiental 

e justiça distributiva “tornando a gestão dos conflitos socioambientais,  

democrática e participativa a maior bandeira de luta ecologista libertária e 

progressista”. Dois eixos importantes são destacados a limitação dos recursos e 

a justiça social. 

Diante disso, Jacobi (2006)4 ressalta a questão da sustentabilidade física 

dos recursos naturais e a exploração continua coloca em risco as condições 

físicas da vida da Terra, pois a exigência capitalista determina um modelo de 

produção e consumo insustentável ao meio ambiente. 

Nicolai-Hernandez e Carvalho (2006) confirmaram num estudo com 

docentes que o reconhecimento e a caracterização dos conflitos socioambientais 

são dificultados pelas informações fragmentadas ou parciais das redes de 

comunicação. Essa falta de conhecimento impede a participação, nas discussões 

e na pratica na sala de aula. 

Para uma compreensão mais concreta e pragmática, acreditamos na 

relevância de destacar a classificação que Porto e Milanez (2009) fazem sobre o 

                                                           

4 Resenha de Pedro Jacobi (PORTILHO, F. Sustentabilidade Ambiental, consumo e cidadania. 
 São Paulo:Cortez, 2005. In: Ambiente e Sociedade, Campinas.  v.9 n.1, 2006).   
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contexto brasileiro, dividindo em 4 eixos os conflitos socioambientais no Brasil. 

Sendo assim temos: 

1. Uso da terra na produção agrícola e animal: que compreende o setor 

econômico da monocultura da soja, monocultura do eucalipto, a 

carnicicultura, madeireiras e pecuárias, que ocasionam impactos tais 

quais: a perda da diversidade, destruição dos ecossistemas, 

contaminação ambiental do solo, água e dos alimentos devido o uso 

de agrotóxicos, além da contaminação humana. A invasão ou 

expulsão de pequenas grupos/comunidades (indígenas, quilombolas, 

entre outras) para concentrar a terra entravando a reforma agrária, a 

agroecologia e impulsionando o êxodo rural. 

2. Mineração e produção industrial, em especial indústrias químicas e 

petroquímicas, e os ciclos de produção do aço e do alumínio: nesse 

caso, está à mineração do ferro e ciclo de aço, a mineração da bauxita 

e cadeia de alumínio, as indústrias químicas e petroquímicas e 

indústrias dos resíduos industriais, co-processamento incineração. Os 

impactos ambientais que esse grupo ocasiona são: a degradação 

ambiental no espaço da mineração, poluição atmosférica, áreas de 

riscos de acidentes químicos, acidentes ambientais e ocupacionais em 

indústrias e setores de riscos e casos de contaminação, principalmente 

por substâncias químicas perigosas. 

3. Produção de energia e grandes obras de infraestrutura: a indústria 

de petróleo barragens e usinas hidrelétricas, termoelétricas, usinas 

nucleares, hidrovia, transposição e integração de bacias hidrográficas 

são os setores econômicos desse grupo. Os impactos ambientais e de 

saúde entendem por o derramamento de óleo e derivados do petróleo 

por navios e dutos em diversas regiões. O desmatamento 

deslocamento de população e degradação ambiental decorrente as 

construções das grandes barragens e usinas hidrelétricas e a poluição 

atmosférica por termoelétricas. 
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4.  Conflitos urbanos associados à moradia e infraestrutura das 

cidades: o Poder público (setores de saneamento, saúde, meio 

ambiente, moradia, planejamento urbano, defesa civil e segurança 

pública), o Setor imobiliário (especulação e falta de oferta de casas 

populares dignas) e as Indústrias e instalações de risco localizadas em 

meio urbano, ocasionam alguns impactos ambientais e de saúde. 

Nesses estão: a falta da oferta imobiliária para população de baixa 

renda, expansão de áreas faveladas e sem infraestrutura urbana; 

desastres (enchentes, deslizamentos, acidentes químicos ampliados 

em áreas de risco densamente povoados); construção de prédios, 

condomínios e favelas próximas aos lixões, falta de saneamento 

básico (água potável, esgoto e coleta de lixo); A violência urbana, 

principalmente em áreas pobres das periferias, atingindo grupos 

vulneráveis e as especulações mobiliárias e estigma contra 

populações pobres em áreas “verdes”. 

Com o processo de urbanização acelerado, Sartori (2011) diz que fica 

nítido como as interferências humanas têm trazido o desequilíbrio, isso tudo 

por causa da escassez dos recursos naturais, por conta das demandas 

econômicas e sociais. Esses conflitos continuam sendo discutidos, não de forma 

isolada e específica, mas, como um tema global, pois com a capacidade de 

construir instrumentos e com o comportamento predatório, geram um conjunto 

de crises irreversíveis para o ambiente (NICOLAI-HERNANDEZ; 

CARVALHO, 2006). 

Neste caso, uma Educação Ambiental escolar que problematiza os 

conflitos socioambientais apresenta possibilidades que nos fazem pensar em 

superação dos aspectos meramente ecológicos e biologizante. No entanto 

trabalhar com tais conceitos não é tarefa fácil em um cenário educativo 

deficitário e problemático como o nosso. Antes de qualquer coisa, a formação 

adequada e o envolvimento do professor em querer trabalhar com esses 

aspectos complexos e fundamentais. 
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Para a incorporação de aspectos controversos e/ou conflituosos 
pelos professores em suas práticas pedagógicas, consideramos 
pertinentes as observações dos diferentes autores citados e que 
têm trabalhado com essa perspectiva no que diz respeito ao 
necessário envolvimento do professor como um dos primeiros 
passos a ser dado. O professor, além de sensibilizado e 
consciente da necessidade e importância do tratamento dessas 
questões junto aos seus alunos, deve estar preparado e 
instrumentalizado para enfrentar esse desafio. No que diz 
respeito às possibilidades de incorporação da temática 
ambiental a partir das controvérsias/conflitos socioambientais 
entendemos não ser diferente. (NICOLAI-HERNÁNDEZ; 
CARVALHO 2006, p. 133). 

 

Como dizem Nicolai-Hernández e Carvalho (2006, p. 133), é necessário 

que se façam “pesquisas que procurem identificar as possibilidades e os limites 

de modelos diversos de formação inicial e continuada nas quais se considera a 

incorporação das controvérsias/conflitos socioambientais nas práticas 

pedagógicas”. Desta forma, podemos compreender o porquê dos entraves no 

trabalho da Educação Ambiental na escola e assim intervir de forma direta. 

O desenvolvimento da pesquisa, por meio de uma intervenção 

pedagógica foi importante para apontar os indicativos de limites e 

possibilidades. Quando se trabalha a Educação Ambiental pautada nos 

Conflitos Socioambientais, além de entendermos a relevância de uma prática 

baseada na visão holística e integral, não podemos deixar de lado a importância 

de construir uma sociedade socialmente justa. Para isso, emerge segundo 

Layrargues (2006) a Educação Ambiental popular ou crítica, na qual há o 

compromisso da mudança social. Entendemos que o conhecer o todo e refletir 

interagindo com os campos e/ou as áreas tenha uma importância fundamental 

na superação e na elaboração de estratégias que busquem a solução dos 

conflitos. 

Os professores que atuam no processo formativo escolar, e até mesmo 

em suas experiências de vida, reconhecem a importância das abordagens 

inovadoras para superar as deficiências cotidianas. Para Guimarães (2004), o 

processo de intervenção, considerando a realidade e seus conflitos 
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socioambientais tende a superar as armadilhas paradigmáticas e propiciar os 

processos educativos. E um dos pontos a destacar é o trabalho com esse sistema 

complexo, ou seja, com os aspectos multidimensionais.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

esenvolver uma pesquisa tendo-se como tema Educação 

Ambiental - Conflitos Socioambientais para as crianças não é 

uma tarefa tão fácil. Exige do pesquisador conhecimento (que 

tivemos que buscar intensamente, porque não nos é dado de forma 

aprofundada nas licenciaturas de Pedagogia - nosso caso) e disponibilidade 

para planejar de forma minuciosa cada detalhe, considerando-se a organização, 

o espaço e os elementos envolvidos no processo. 

O desenvolvimento desta investigação, aqui relatada, ocorreu em uma 

unidade escolar. Para tanto, consideramos: o contexto, o perfil dos 

participantes, a aceitação da proposta, horários, os dias convenientes para a 

realização da pesquisa. 

Apresentaremos neste capítulo o delineamento metodológico da 

pesquisa realizada. O quadro, a seguir, contém informações básicas sobre o que 

implementamos. 

QUADRO 1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PERCURSO 

METODOLÓGICO 

Itens Envolvidos Características 

Definição da Pesquisa Abordagem Qualitativa (BOGDAN e BIKLEN, 1997). 

Modalidade da Pesquisa Pesquisa-intervenção (CHIZZOTTI, 2006). 

Local da Pesquisa Escola Municipal Doutor Nelson D’Oliveira 

Atuação Nos primeiros anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

 

 

 

D 
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QUADRO 1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PERCURSO 

METODOLÓGICO (continuação) 

Itens da pesquisa Características 

Procedimentos da Pesquisa 

(Coleta de dados) 

Observação participante; utilizamos os instrumentos 

Mapas Conceituais (Moreira, 2006); Certezas 

provisórias e dúvidas temporárias (Fagundes, 

Moçada, Sato, 1999) e a Evocação Livre de Palavras 

(SÁ, 1996). 

Análise dos dados Análise categorial de Bardin (2011), utilizando os 

aspectos multidimensionais de Boff (2009). 

Período da Pesquisa Na II Unidade escolar, compreendendo 7 

encontros de junho à Julho/2014. 

FONTE: Autora 

A pesquisa refere-se à análise de uma proposta de intervenção ocorrida 

em período definido, com atividades que não extrapolam as realizadas no 

cotidiano escolar. Pretendemos, ao construir e desenvolver esse trabalho, 

ampliar o conhecimento sobre o tema e, indiretamente, contribuir com o 

trabalho dos profissionais de educação, notadamente sobre um tema complexo 

com esse. 

3.1 Tipo de pesquisa 

A pesquisa teve abordagem qualitativa. Esse tipo de pesquisa é rico em 

detalhes descritivos. Por intermédio da questão norteadora da pesquisa é 

possível conhecer o fenômeno em toda a complexa rede de significados, dando 

atenção precisa ao comportamento e seus sentidos a partir dos participantes da 

investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1997).  

A escolha da abordagem qualitativa ocorreu por causa da relevância ao 

processo, mais do que o produto. Assim como entendemos relevante considerar 

o posicionamento dos participantes em todo o processo investigativo da 
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temática trabalhada. Esta nossa abordagem permitiu, através da descrição e 

análise empreendida, compreender de forma detalhada a realidade estudada. 

Segundo Bogdan e Biklen (1997), a abordagem qualitativa apresenta 

cinco características importantes: a) contato direto e prolongado com o 

ambiente e a situação observada; b) a predominância da descrição dos dados 

torna rico o detalhe da pesquisa; c) o interesse no processo é maior que no 

resultado final, ou seja, o produto; d) a perspectiva dos participantes, nesse 

caso, os pontos de vistas sobre o estudo; e por fim, e) o processo indutivo, as 

questões vão afunilando até tornar diretos e específicos. Assim, abordagem 

qualitativa nesse trabalho alia-se a interpretação das experiências humanas (das 

crianças). 

A nossa abordagem metodológica teve bases na pesquisa de intervenção. 

Segundo Chizzotti (2006), trata-se de um trabalho colaborativo entre um 

conjunto concreto de fenômenos, propondo decisões e resoluções de aspectos 

para a tomada de decisões, esclarece o sentido da ação e demonstrando assim 

como, produz conhecimento.  

Pontos importantes são destacados nessa modalidade de investigação: a) 

crítica do modelo tradicional e foco nas descrições; b) interesse no problema 

para orientar as ações de quem procura solucioná-las; c) o sujeito é incluso 

desde a coleta à análise das informações e d) utilização de técnicas e recursos 

que auxiliem na solução do problema.  

Não podemos deixar de fazer uma observação: essa pesquisa traz 

auxílios escolares como ação educativa. Permite uma reflexão acerca do 

processo de ensino-aprendizagem, do aperfeiçoamento do currículo, das 

estratégias dos profissionais de educação na melhoria do ensino em Educação 

Ambiental. 

A intervenção pedagógica envolveu um planejamento com inferências, 

em que se avaliou a contribuição para o processo de aprendizagem das 

crianças. Tendo-se como crítica o modelo atual de ensino da Educação 
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Ambiental, propomos uma mudança de visão almejando um ensino holístico. 

Os sujeitos, neste caso, alunos, professor e pesquisador estão inclusos em todo o 

processo. 

3.2 Delineamento da pesquisa 

A autora deste trabalho teve a função de pesquisadora e professora na 

articulação da intervenção. A regente da sala esteve presente em todo o 

processo (avaliação inicial, intervenção e avaliação final).   

As ações pedagógicas foram esquematizadas em conjunto, levando-se 

em consideração o tema, a faixa etária e o contexto social inserido. Decidimos 

também em trabalhar com a sequência didática, um modelo muito utilizado no 

ensino formal nos primeiros anos escolares.  

A sequência didática, de acordo com Zabala (1998) é um conjunto de 

atividades sequenciadas no processo de ensino e aprendizagem, tendo como 

objetivo promover compreensão significativa dos conteúdos.  Para isso, 

realizamos o levantamento de conhecimentos prévios, apresentação do tema, 

aplicação de atividades, discussão e a conclusão do trabalho. Na sequência 

permitiu como pesquisadora-professora perceber as questões que nortearam 

materializadas na coleta de dados. 

3.2.1 Campo da pesquisa 

A escolha do campo de pesquisa, em princípio, seria numa unidade 

escolar de Jequié, mas por causa de um movimento grevista à época, decidimos 

realizar no município de Ilhéus. Também por causa da facilidade de acesso da 

pesquisadora5. 

Adotamos alguns critérios para a escolha da escola: i) que não estivesse 

aderindo à paralisação; ii)  professor que aceitasse e tivesse disponibilidade 

para o desenvolvimento da pesquisa; iii) uma turma com o perfil da pesquisa, 

                                                           
5 Localidade onde reside a pesquisadora. 
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ou seja, que estivesse nos ensino fundamental I, dos anos iniciais, com faixa 

etária de 08 a 09 anos de idades. Após ter observado e apresentado o projeto 

para a direção, coordenadores e professores, e a escola atendendo a todos os 

critérios determinados, desenvolvemos a intervenção na Escola Municipal 

Doutor Nelson D’ Oliveira, onde a pesquisadora em anos anteriores já havia 

realizados trabalhos6 na instituição de ensino. 

A escola é uma instituição de ensino da Rede Municipal de Ilhéus-BA, de 

pequeno porte e inserida em uma comunidade de poucos recursos financeiros, 

no bairro Nelson Costa. Oferece à comunidade e bairros vizinhos o Ensino 

Fundamental I (no turno diurno) e Educação de Jovens e Adultos (turno 

noturno). E a mesma, almeja uma mudança na realidade despertando o desejo 

do aluno em ver-se como construtor da sociedade e indutor das mudanças ao 

seu entorno, ou seja, ponto importante para uma aprendizagem holística e 

crítica e  a Educação Ambiental pode ser o fio condutor para essa mudança.  

3.2.2 Os participantes da pesquisa 

Os participantes da pesquisa foram os alunos, a regente da sala de aula e 

a pesquisadora. Todos que estavam participando do processo foram 

informados da realização do trabalho e contribuíram no desenvolvimento do 

trabalho. 

3.2.3   Perfil da turma e da professora regente 

A turma do Fundamental I, Ciclo II fase 3, era formada por 25 alunos 

matriculados regularmente, cuja faixa etária era de 8 a 9 anos. Entre eles, 3 

estudantes frequentavam irregularmente as aulas, pois tinham 

acompanhamento no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 

                                                           
6 A pesquisadora realizou o estágio do Ensino Fundamental I nesta unidade escolar em 2011. 
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Portanto, dos que frequentavam, havia crianças com dificuldades de 

aprendizagem e com necessidades especiais7. 

A professora-regente tem formação em Pedagogia e especialização em 

Gestão, Orientação e Coordenação. Atualmente, esta na condição de professora 

substituta na Prefeitura Municipal de Ilhéus, com carga horária de 40 horas 

semanais. 

3.2.4 Coleta de Dados 

A intervenção foi desenvolvida durante a segunda unidade escolar, do 

ano letivo de 2014, em uma turma do Ensino Fundamental I (Ciclo II fase 3). A 

duração foi de 36 horas, distribuídas em 7 encontros, conforme o quadro 2 da 

Tabela do planejamento da sequência didática.  

Iniciamos o trabalho no final do mês de maio/2014, pois aguardávamos a 

aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP). Ao dar início, tivemos que 

interromper imediatamente, devido às paralisações, os jogos da copa do mundo 

e as festividades juninas, estendendo a pesquisa até o dia 17 de julho de 2014. 

A intervenção ocorreu em 3 etapas: 1º Avaliação diagnóstica Inicial; 2ª A 

Sequência didática com os pressupostos de Boff e 3ª Avaliação diagnóstica 

Final, conforme demonstrado a Figura 1. 

FIGURA 1 – Esquema da Intervenção Pedagógica 

 

4  

5  

                                                                                                                                                               

Fonte: Autora 

                                                           
7 Os alunos acompanhados pelo CRAS não compareceram durante o desenvolvimento de todas a 

pesquisa na sala de aula. 

Avaliação Inicial 

Mapas Conceituais; 

Evocação de Palavras e 

Certezas provisórias e 

dúvidas temporárias 

Avaliação Final 

Mapas Conceituais; 

Evocação de Palavras e 

Certezas provisórias e 

dúvidas temporárias 

 

Sequência Didática 

Situações de Conflitos Socioambientais 

e os Aspectos multidimensionais de Boff 
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Na sequência didática, utilizamos figuras, livro didático de Ciências, 

filmes, fotografias e produções dos alunos. Esses serviram, também, como 

dados de pesquisa. Para a construção dos dados utilizamos alguns 

procedimentos de coleta, tais como: 

 A observação da sala de aula, em maio de 2014, onde observei as 

aulas da professora, a dinâmica e o material utilizado para o desenvolvimento 

das aulas, assim como aparatos que subsidiavam aulas de Educação Ambiental, 

esse momento auxiliou no planejamento e elaboração da sequência didática. 

  Diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o que é 

a Educação Ambiental. Para isso, utilizamos as técnicas dos Mapas Conceituais 

(MOREIRA, 2006); a Evocação de Palavras (SÁ, 1996) e as Certezas provisórias e 

as Dúvidas Temporárias (FAGUNDES, SATO e MOÇADA, 1999). Essas técnicas 

foram utilizadas tanto na  intervenção quanto na coleta de dados da pesquisa. 

 As produções dos alunos, diário de campo da pesquisadora e 

gravações de áudios também foram instrumentos utilizados para a coleta. 

Durante os resultados e discussões no trabalho os alunos serão identificados 

com  a sigla A. 

 Coletamos também um depoimento da professora sobre a 

pesquisa e o desenvolvimento da mesma na sala de aula com a turma dos anos 

escolares iniciais. 

 Construímos uma categorização utilizando os instrumentos do 

diagnóstico inicial e final e os aspectos multidimensionais de Boff. 

3.2.5 Análise de Dados 

Para a análise dos dados qualitativos, utilizamos a técnica da 

categorização de Lawrence Bardin (2011). Segundo a autora, trata-se de uma 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação que 

são reagrupados por gêneros analógicos, com critérios definidos. 
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Definimos como critérios, a presença dos aspectos multidimensionais de 

Boff, ou seja, uma categorização semântica, com subtemas que constituem o 

conhecimento da Educação Ambiental nos primeiros anos escolares, relevantes 

no desenvolvimento do sujeito ecológico 

Os Mapas Conceituais, Evocação de Palavras e Certezas provisórias e 

dúvidas temporárias também foram técnicas utilizadas na análise de dados e 

que serviram para mostrar o antes e depois da intervenção, quanto aos avanços 

dos alunos diante o trabalho realizado. A seguir, definimos cada instrumento. 

Mapas conceituais 

Um instrumento capaz de organizar e representar os conhecimentos de 

modo geral. Para Moreira (2006) os mapas conceituais são: 

Diagramas bidimensionais que procuram mostrar relações 
hierárquicas entre conceitos de um corpo de conhecimento e 
que derivam sua existência da própria estrutura conceitual 

desse corpo de conhecimento (MOREIRA, 2006, p.10). 

A partir da aprendizagem significativa de Ausebel (2003)8,que propõe 

compreender como os sujeitos constroem os significados, trazemos os mapas 

como um instrumento para aprendizagem podendo ser utilizados no formato 

didático(relações hierárquicas dos conceitos ensinados), como análise de 

conteúdo (na construção de programa educacional) e, por fim, como 

instrumento avaliativo inicial e final utilizado na pesquisa.  

O instrumento auxiliou em avaliar os conhecimentos anteriores ou 

prévios dos alunos e as mudanças ocorridas na estrutura cognitiva durante o 

procedimento da sequência didática. 

Evocação de palavras 

A Evocação de Palavras é uma estratégia na qual se parte de um termo 

indutor para obtenção de representações. Para Sá (1996) essa é uma técnica 

                                                           
8  AUSEBEL, David P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva.1ª edição, trad. 

Lígia Teopisto. Rio de Janeiro: Plátano Editora, 2003. 
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utilizada para coletar os elementos constituintes do conteúdo do termo indutor, 

por intermédio das palavras ou expressões pronunciadas de forma imediata ao 

se pronunciar o termo indutor. Pode ser utilizada de forma individual ou 

coletiva. Na pesquisa, cada criança destacava 5 palavras que remetia a Meio 

Ambiente. Em seguida, organizamos as evocações de acordo com a quantidade 

de pronuncias. 

Certezas provisórias e dúvidas temporárias 

 Certezas Provisórias e Dúvidas Temporárias é nome dado a uma 

estratégia de aprendizagem desenvolvida por Fagundes, Sato e Moçada (1999). 

Para os autores, as dúvidas são temporárias podendo torna-se certezas, e 

vice-versa.  Já as certezas provisórias tratam-se do processo de construção de 

forma ininterrupta, onde ocorre uma situação de continuidade alternada com a 

descontinuidade. A certeza permanece até que um novo conhecimento apareça 

para ser assimilado. A cada questionamento, ideia ou descoberta o “caminho de 

busca e as ações são reorganizadas e replanejadas” (FAGUNDES, SATO, 

MOÇADA, 1999, p. 42).  

 Com o resultado obtido da avaliação diagnóstica, elaboramos com a 

regente um planejamento para a intervenção. Esse planejamento permitiu que 

trabalhássemos os Conflitos Socioambientais e os aspectos multidimensionais 

de Boff, de forma mais complexa, e utilizando o próprio contexto social 

inserido. Ver diagrama a seguir (Figura 2), que sintetiza essa nossa proposta. 
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FIGURA 2 - Diagrama dos aspectos multidimensionais de Boff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autora 

 Logo, a seguir está um panorama do planejamento da sequência didática 

(Quadro 2), com os objetivos, descrições e materiais utilizados. 

No desenvolvimento da sequência didática houve algumas modificações 

em relação ao planejamento, mas não prejudicou o desenvolvimento do projeto 

de pesquisa na instituição de ensino. 

Salientamos que na apresentação dos resultados discussões da pesquisa, 

os alunos serão identificados por códigos que correspondem a todos os 

encontros. 

Submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- Campus Jequié, sob o número 

CAAE 26421414.0.0000.0055. 
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QUADRO 2 - PLANEJAMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Encontro Objetivo  Carga 

horária 

Descrição Estratégias/ e ou 

materiais utilizados  

1º Avaliação 

Diagnóstica Inicial 

Avaliar os conhecimentos das 

crianças acerca do Meio Ambiente. 

 

4 horas Abordar o que é um mapa. 

Exemplificar o que é um mapa conceitual 

com um exemplo de Carro, em grupo. 

Elaboração e apresentação do mapa 

conceitual pelas crianças. 

Evocação de 5 palavras sobre o Meio 

Ambiente. 

Quais as certezas provisórias e as Dúvidas 

temporárias sobre o Meio Ambiente? 

Mapas Conceituais. 

Evocação de Palavras. 

Certezas provisórias e 

Dúvidas Temporárias. 

2º Sequência Didática  

Identificando os CSA9 

Identificar os Conflitos 

Socioambientais. 

Comparar realidades dos conflitos 

(local e global). 

4 horas Leitura e atividade sobre a vida humana e 

suas transformações. – individual e com a 

regente. 

Leitura de Imagem – atividade em grupo 

Organização de imagens (meio social, 

Livro didático 

Imagem de uma carvoaria 

Perguntas norteadoras. 

 

                                                           
9Conflitos Socioambientais 
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meio ambiente, e os conflitos 

socioambientais) – em grupo 

Pesquisa sobre o Meio Ambiente. 

3º Sequência didática 

 

Observando meu 

espaço 

Reconhecer o espaço onde vivem. 

Identificar os sinais de conflitos 

presente. 

 

8 horas Atividade de observação da escola para 

casa - individual 

Análise dos conflitos nas imagens da 

atividade da 2ª Sequência didática e seus 

prejuízos para o meio ambiente. 

Amostra de filme. 

Produção de um jornal – em grupo. 

Registro de observação. 

Imagens. 

Filme: “A Ilha das Flores” 

– Jorge Furtado. 

Pesquisas 

 

4º Sequência didática 

 

De onde vem o lixo  

Compreender os prejuízos causados 

pelo lixo no meio ambiente. 

4horas 

 

Amostra e discussão sobre o 

documentário e a nossa realidade. 

Jogo em cartaz: quanto tempo dura o lixo 

em grupo. 

Documentário: “História 

das Coisas” - Annie 

Leonard. 

Cartaz com desenhos de 

materiais e tarjetas com 

tempo. 

5º Sequência didática 

Sou capaz...tomando 

decisões e achando 

soluções. 

Discutir e planejar alternativas para 

resolver os conflitos socioambientais 

 

4 horas 

Elaboração de instrumentos com produtos 

recicláveis. 

Exibição de um filme animado. 

Materiais recicláveis 

Filme: Turma da Mônica 

“Um plano para Salvar o 

Planeta” 
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Elaboração de uma carta para uma 

autoridade.  

6º Sequência didática 

Oficina com a 

MARAMATA10 

 

Aderir parcerias que contribua com o 

Meio Ambiente. 

 

8horas Apresentação da Equipe MARAMATA. 

Espaço curiosidades das crianças. 

Construção de artesanato com materiais 

recicláveis. 

Fazendo adubo orgânico na horta da escola. 

Materiais recicláveis. 

Lixo orgânico. 

Materiais escolares 9 

tesoura, cola, pincel entre 

outros). 

7º Avaliação diagnóstica 

Final 

Avaliar e comparar os conhecimentos 

dos das crianças antes e depois da 

sequência didática. 

4 horas Impressões sobre a pesquisa realizada 

(alunos, professora, pesquisadora). 

Elaboração e apresentação do mapa 

conceitual pelas crianças. 

Evocação de 5 palavras sobre o Meio 

Ambiente. 

Quais as certezas provisórias e as Dúvidas 

temporárias sobre o Meio Ambiente? 

Mapas Conceituais. 

Evocação de Palavras. 

Certezas provisórias e 

Dúvidas Temporárias. 

FONTE: Autora 

                                                           
10  Universidade Livre do Mar e da Mata, situada no município de Ilhéus-BA.  A instituição faz trabalhos em escolas com a conscientização ambientais e na 

pesquisa contribuiu com a oficina sobre os resíduos sólidos e os conflitos socioambientais. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo encontram-se os resultados e respectivas análises. Para 

isso, dividimos em duas partes. A primeira é mais descritiva da intervenção 

pedagógica, com os diagnósticos (iniciais e finais) e a sequência didática. A 

segunda utiliza-se da categorização de Bardin (2011) e também são articulados 

os aspectos multidimensionais de Boff (2009). 

 

4.1 O processo da intervenção pedagógica com as crianças 

 

1º ENCONTRO - Diagnóstico inicial 

No primeiro encontro a professora regente da classe me apresentou para 

a turma. As crianças ficaram curiosas e questionaram: O que é uma 

pesquisadora? O que faz? Respondi que a pesquisadora “é um profissional 

curioso, que gosta de investigar vários assuntos e que estava ali para buscar informações 

e que necessitava da ajuda deles”. Em seguida, apresentamos o tema Meio 

Ambiente e com a colaboração das crianças realizamos a primeira coleta de 

dados - o Diagnóstico Inicial, utilizando os seguintes instrumentos: 1. Mapas 

Conceituais; 2. Evocação de Palavras; 3. Certezas Provisórias e as Dúvidas 

Temporárias. 

Antes de apresentar os mapas conceituais, sondamos se os alunos sabiam 

o que era um MAPA. Os mesmos exemplificaram citando o mapa múndi e o 

globo terrestre com suas divisões em vários países e ou várias cidades juntas. 

As crianças, apesar de não terem um conceito formado acerca da palavra, 

conseguem fazer relações com instrumentos presente no cotidiano escolar. A 

partir dessas informações, perguntamos se eles sabiam o significado da palavra 

CONCEITO, mas nenhum aluno soube responder. O conhecimento da palavra 

conceito, neste momento é importante, pois subsidiará na aplicação dos 

instrumentos de coleta (mapas conceituais e na evocação de palavras) que 
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necessita deste entendimento para construir as relações correta das palavras.  

Portanto, informamos que conceito trata-se de uma palavra que dá características a 

um objeto, ou o significado das coisas. Como exemplo, utilizando a palavra CARRO 

e solicitamos que indicassem palavras que relacionassem ao termo. Assim, 

construímos um mapa conceitual, onde cada palavra indicada complementava 

o entendimento do objeto. Ao compreender à dinâmica realizada, os alunos 

tiveram que construir outro mapa conceitual, individualmente com a palavra - 

MEIO AMBIENTE.  

Segundo Moreira (2006, p. 48) os mapas conceituais são como 

instrumentos para negociar significados. Assim, além de coletar os dados dos 

conhecimentos prévios, auxiliou para obter informações da organização, quanto 

à estrutura, integração, relação, diferenciação dos conceitos dos alunos. Para 

Vigotski, o conceito não é apenas o conjunto de conexões, mais um completo 

ato de pensamento (SCHROEDER, 2007), isso ocorre por que o 

desenvolvimento humano se dá ao contato com o meio social e cultural.  

Após o exercício escrito, junto com a professora regente realizamos o 

procedimento da Evocação de palavras, onde é computada a frequência e a 

ordem em que as palavras são pronunciadas. Utilizando o mesmo termo - Meio 

Ambiente - construímos o Quadro 3. Nesta atividade a pesquisadora e a 

professora regente, cada uma chamava um aluno e pronunciava o termo Meio 

Ambiente, o aluno tinha que pronunciar às 5 ( cinco) palavras que para ele 

tivesse relação com o termo. Essa dinâmica se assemelha com a tempestade de 

ideias ou Brainstorming11.  

 

 

 

                                                           
11 É uma técnica usada em dinâmicas, sua principal característica é explorar as habilidades, os potenciais 

e a criatividade, segundo a regente da sala, utiliza sempre os inícios de temas das unidades. 
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QUADRO 3 – EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS (Inicial) 

O  quadro demonstra o conceito e o número de evocações sobre o Meio Ambiente para 
crianças, cuja faixa etária de 8-9 anos, em ordem crescente 

Alunos12 Palavras evocadas 

A 1 – Árvore – Água – Animais–Cavalo – Floresta – 

A 2 – Árvore – Cobra – Praia – Peixe –Carro – 

A 3 – Árvore – Água– Cachorro – Gato – Floresta – 

A4 – Árvore– Água – Flor –Peixe – Macaco – 

A5 – Árvore – Cachoeira – Chuva – Floresta – Praia – 

A6 – Árvore – Água – Praia – Floresta – Passarinho – 

A7 – Árvore – Floresta –Rio – Sol – Zebra – 

A7 – Árvore – Água – Animais – Terra – Natureza – 

A8 – Árvore –Folha – Gato – Macaco – Sol – 

A9 – Árvore – Fogo – Capim – Cobra – Terra – 

A10 – Árvore – Água– Baleia– Cachorro – Plantas– 

FONTE: Autora 

No quadro acima, observa-se que o termo Meio Ambiente está 

relacionado apenas a aspectos naturalísticos, com maior incidência das palavras 

árvore, água, e animais e as especificidades dos mesmos, como exemplo, cavalo, 

peixe, cobra, gato. 

As Certezas Provisórias e as Dúvidas Temporárias (FAGUNDES, SATO, 

MOÇADA, 1999) foram o outro instrumento do diagnóstico inicial. Realizamos 

da seguinte forma: A regente escreveu no quadro o que O que eu sei? e O que eu 

não sei?a cerca do Meio Ambiente. Esse exercício foi realizado com todos os 

alunos e conseguimos construir à lista (vide Quadro 4). 

                                                           
12 A quantidade de alunos na coleta e na analise de dados, que participaram assiduamente em todos os 

encontros. 
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QUADRO 4 – CERTEZAS PROVISÓRIAS E DÚVIDAS 

TEMPORÁRIAS (Inicial) 

CERTEZAS PROVISÓRIAS - 

Iniciais 

O que vocês sabem sobre o Meio 

Ambiente? 

DÚVIDAS TEMPORÁRIAS –  

Iniciais 

O que vocês querem saber sobre o Meio 

Ambiente? 

 Têm bichos. 

 Têm árvores. 

 Tem cobra, jacaré. 

 Tem baleia, camaleão. 

 Galinha, minhoca, tatu. 

 Esquilo, naja. 

 Tem floresta, jardins, terra 

 Tem rio, cachoeira, mar, 

fonte. 

 Tem sol, lua, estrela. 

 Qual o bicho que mais tem? 

 O peixe quando é engolido pela baleia ele 

fica vivo ou morre? 

 Se têm mais bichos que não conhecemos? 

 O que é plânctons? 

 Baleia tem dente? 

 Como é um peixe agulha? 

 Por que criança não pode ter bebê? 

 O que é a ‘bola’ que poca13 quando a 

mulher esta grávida? 

FONTE: Autora 

 

 Com base na categorização, que será mais detalhado no final da 

discussão deste capítulo, não identificamos (tanto a pesquisadora como a 

regente) a inserção de elementos dos aspectos multidimensionais de Boff, na 

estrutura conceitual das crianças nas atividades escrita, oral e em grupo sobre o 

Meio Ambiente.  

                                                           
13 O aluno refere-se à bolsa estourar, ou seja, a placenta quando rompe permite que o líquido amniótico 

seja liberado. 



59 

 

 

Identificamos, embasados no quadro teórico, a visão reducionista e 

biológica nas construções conceituais dos sujeitos, destacados por Cunha e 

Oliveira (2013), onde o meio ambiente é isolado dos elementos socioculturais. 

Para Viégas e Guimarães (2012) essa perspectiva reduz perceber a realidade de 

maneira mais complexa, não contemplando o processo coletivo das 

transformações da realidade socioambiental.  

Os conceitos apresentados pelos alunos no diagnóstico inicial foram 

procedentes ou influenciados pelos meios de comunicação, como eles mesmos 

exemplificaram em suas falas. Os plânctons e o peixe-agulha, por exemplo, 

indicados no quadro das Certezas Provisórias e Dúvidas Temporárias pelas 

crianças, são personagens do desenho animado do Bob Esponja14 e do filme 

“Procurando Nemo15; ambos retratam o ambiente e os elementos que compõem 

o ecossistema marinho. As crianças foram explicando, reconhecendo elementos 

(não comuns ao contexto) com os entretenimentos. Os meios de comunicação, 

segundo Lima e Melo (2007), não têm a função de educar a sociedade, mas esses 

autores admitem essa função neles, ao informar ou mostrar conteúdos que 

possibilitam a aquisição de conhecimentos, ainda que em nível de 

memorização. 

Algumas respostas chamaram a nossa atenção, em especial, porque não 

esperávamos que aparecessem ligadas ao conceito de meio ambiente, como por 

exemplo, a questão da gestação. Ao questionarmos sobre a inserção desse 

conceito, informaram que tinham assistido na TV, mas também disseram haver 

casos de adolescentes grávidas em suas famílias e no contexto local. 

Nesse primeiro momento do Diagnóstico Inicial, pudemos inferir que o 

Ambiente para as crianças é representado pelos aspectos naturalísticos, a fauna, 

a flora e os fenômenos naturais. Não encontramos uma problematização sobre o 

                                                           
14 Série animada criada por Stephen Hillemburg, em 1999. O desenho relata a história de uma esponja 

do mar quadrada e amarela, que vive no fundo do Oceano Pacifico. 

15 Filme dirigido por Andrew Stanton e Lee Unkrich, lançado em 2002 nos EUA – Disney, gênero 

animação, aventura e ação. 
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Meio Ambiente, nem dos conflitos que estão integrados no processo de ensino-

aprendizagem. Isso pode ser proveniente de ensino deficitário e de 

profissionais com formação lacunar acerca da Educação Ambiental, ou mesmo 

com dúvidas do que realmente pode ser trabalhado nos anos iniciais. 

 A sequência didática foi planejada de forma que as crianças pudessem 

(re)conhecer, identificar o contexto social, especialmente, o local que nem 

sempre vem sendo trabalhado na escola, percebendo os conflitos que estão 

inerentes ao modo de vida associando as  atitudes que são tomadas e as 

possíveis soluções para os problemas.  

 

2º ENCONTRO – Identificando os Conflitos Socioambientais 

 No segundo encontro utilizamos o livro didático da turma. Material 

importante no processo de ensino e aprendizagem. Mas, o livro didático não 

aborda sobre a  Educação Ambiental ou Conflitos Socioambientais, por sua vez, 

quando  trabalha o tema é de forma inadequada, principalmente nos primeiros 

anos escolares. Porém, nessa pesquisa conseguimos adequar o texto do livro 

didático que aproximava do tema Meio Ambiente tratando da transformação 

do ambiente onde conseguimos trabalhar as potencialidades de leitura, 

compreensão e interpretação com as atividades complementares do livro 

didático de Ciências16, junto com a professora - regente em sala.  

Quando se trata do livro didático, Zakrzevski (2004) nos faz pensar que é 

deficitário ao tratar de Educação Ambiental. Livro didático é um recurso 

expressivo nas salas de aulas, mas retrata aspectos superficiais, fugindo da 

realidade contextual. Trabalhar o contexto social local é relevante, pois é rico em 

detalhes positivos e negativos, que por sua vez, são desconhecidos pelos 

próprios habitantes. 

                                                           
16 FONSECA, Márcia Santos. Hoje é dia de Ciências: 3º.ano. FONSECA, M.S; ANDRADE, M.H. de P; 

MORAES, M. B – 2ª Ed – Curitiba: Positivo, 2011, p. 10-15. (Coleção Hoje É Dia De Ciências). 
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O capítulo do livro didático que mais se aproximava com o trabalho da 

Educação Ambiental na turma investigada se intitula de “O planeta Terra”. 

Num dos textos do livro, que tinha como título “Como as pessoas descobriram 

a forma da Terra?” (ANEXO F), retratava o desbravamento, as transformações 

na vida dos seres humanos e as primeiras tecnologias utilizadas. Trabalhamos 

nesse texto, a leitura, a compreensão de texto e atividade complementar, 

momentos que não sai da rotina habitual. Destacamos dentro do texto 

mencionado acima a palavra-chave TRANSFORMAÇÃO, para ser utilizada na 

atividade seguinte, pois tratava dos interesses exploratórios do meio ambiente, 

questão importante a trabalhar com os conflitos socioambientais. Após o estudo 

do texto do livro didático, apresentamos uma imagem (Figura 3) sobre a 

questão do processo industrial e o meio ambiente, para complementar. 

FIGURA 3 – Processo de produção do carvão. 

 

 

Com a quantidade de alunos presentes (20), foi possível organizar quatro 

grupos de cinco componentes. Aos quatro grupos propusemos uma atividade 

coletiva (Figura 4), na qual solicitava: observar, discutir em grupo e apresentar 

Fonte:http://www.consumocomatitude.com.br/web/wp-content/uploads/2011/12/Peter-caton. 
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as conclusões da imagem, a partir das seguintes questões: a) o que é essa 

imagem?; b) o que esta em destaque na imagem?; c) Como poderia ser resolvido 

esse conflito? 

FIGURA 4 – Grupo observando a imagem de Conflito Socioambiental 

 

 

A leitura da imagem realizada pelos alunos e as questões norteadoras da 

atividade (citadas acima) permitiram a construção de três quadros com as 

respostas dos grupos e uma análise realizada pela pesquisadora e professora-

regente. Nessa análise decidimos organizar o tipo de descrição da observação 

realizada pelas crianças. 

As observações dos alunos foram caracterizadas por nós da seguinte 

maneira: 

a) Descrição superficial da observação com presença das dimensões de Boff 

– onde a criança realiza uma observação simples não explorando em sua 

totalidade, mais nos detalhes descritos é identificado os aspectos 

multidimensionais de Boff.    

b)  Descrição superficial da observação sem a presença das dimensões de 

Boff - a criança realiza uma observação simples e fragmentada não 

Fonte: Acervo da pesquisadora 2014 
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explorando em sua totalidade, e nos detalhes destacados não existe 

relação com os aspectos multidimensionais de Boff. 

c) Descrição detalhada da observação com a presença das dimensões de 

Boff – as crianças realizam uma leitura minuciosa nos detalhes da 

imagem e fazem menção ao contexto local e onde podemos identificar os 

aspectos multidimensionais de Boff, visivelmente. 

d) Descrição detalhada da observação sem a presença das dimensões de 

Boff – a criança consegue detalhar de forma minuciosa na leitura da 

imagem, porém não fazem menção aos aspectos multidimensionais de 

Boff apresentados. 

QUADRO 5 - SÍNTESE DA ATIVIDADE SOBRE A IMAGEM 

(Produção de Carvão) 

Alunos O que disseram os alunos Nossa análise 

GRUPO 1 - Um lugar cheio de fumaça. Descrição superficial da 

observação sem a presença 

da dimensão de Boff. 

GRUPO 2 -Uma floresta pegando fogo. È uma 

floresta sim, tem um ‘monte’ de 

árvores e do outro lado esta tudo 

preto. 

Descrição detalhada da 

observação sem a presença 

da dimensão de Boff. 

GRUPO 3 - A floresta sendo destruída. Descrição superficial da 

observação sem a presença 

da dimensão de Boff. 
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QUADRO 5 - SÍNTESE DA ATIVIDADE SOBRE A IMAGEM 

(Produção de Carvão) continuação 

Alunos O que disseram os alunos Nossa análise 

GRUPO 4 -Uma floresta sendo destruída pelo 

fogo. É mais rápido para construir 

outro lugar, na praia queimaram e 

estão fazendo prédios. 

Descrição detalhada da 

observação com a presença 

da dimensão de Boff, sendo 

elas, econômica, social.  

FONTE: Autora 

Após a identificação da imagem, a segunda questão requeria uma 

discussão do que estava ocorrendo, o porquê da floresta em chamas na questão 

anterior. 

QUADRO 6 - DISCUSSÃO SOBRE A IMAGEM (Produção do carvão) 

Alunos Fala dos alunos Nossa análise 

 

 

GRUPO 1 

O homem colocou fogo na 

natureza, e jogou os paus na 

estrada para não passar carro, e 

deixou lá, mais os homens do lixo 

não passaram por que não recebeu 

dinheiro e o lixo ficou lá. A água 

esta suja e os bichos não podem 

beber. Os bichos morreram de 

sede. 

O discurso apresenta uma 

Descrição detalhada da 

observação com as dimensões de 

Boff (ambiente, político, social e 

econômico). As considerações do 

grupo permitem estabelecer 

relações com acontecimentos reais 

destacando às informações de 

jornal ou cotidianas como as 

queimadas e a paralisação do 

sindicato da limpeza no próprio 

bairro. 
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QUADRO 6 - DISCUSSÃO SOBRE A IMAGEM (Produção do carvão) 

Alunos Fala dos alunos Nossa análise 

 

GRUPO 2 

-“A natureza está pegando fogo 

para fazer carvão. Meu pai vende 

carvão para churrasco. E os ‘lixo’ 

eles jogaram no rio que ficou 

poluído. O esgoto. 

Descrição detalhada da 

observação com a presença das 

dimensões de Boff (ambiente, 

econômico e social). O grupo além 

de identificar o processo 

industrial na imagem conseguiu 

estabelecer link com o cotidiano e 

destacar o problema da poluição. 

 

 

GRUPO 3 

- “está cortando as árvores e 

coloca os paus dentro da casinha 

para botar fogo e joga no rio para 

fazer o carvão. Minha vó cortou a 

árvore de lá de casa para 

cozinhar” 

Descrição detalhada da 

observação com a presença das 

dimensões de Boff (ambiente, 

social e econômico). Elas 

conseguem a partir dos detalhes 

identifica o processo industrial do 

carvão e admitem itens do seu 

cotidiano (como por exemplo: 

para a avó e família, o carvão tem 

significado de subsistência). 

 

GRUPO 4 

-“Não tem animais na natureza 

por que esta pegando fogo. A 

floresta esta queimando e a sujeira 

colocou na estrada” 

Descrição superficial da 

observação com a presença da 

dimensão de Boff (ambiente, 

social). 

FONTE: Autora 

Na discussão sobre a imagem e o processo industrial do carvão 

identificado, as crianças destacaram alguns problemas como: poluição, a 

queimada, o desaparecimento dos animais, as questões sociais quando se refere 

ao lixo e ao profissional da limpeza pública e o não recebimento do salário. 

Então, prosseguimos para a última questão: Com tantos problemas o que 
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poderia ser feito para solucioná-los? E fizemos uma análise perante as respostas 

dos alunos. 

QUADRO 7- SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA IMAGEM 

(Produção de carvão) 

Equipe Fala dos alunos Nossa análise 

GRUPO 1 - A gente tem que colocar seguranças para 

eles não cortarem. 

Identificamos que o grupo 

delega a solução do problema 

aos órgãos públicos de 

segurança apenas. 

 

 

 

GRUPO 2 

A gente tem que tirar o carvão e acabar com 

a fumaça e aí vendia o carvão e ajudava a 

natureza com o ‘dimdim17’ que ganhar aí a 

natureza ficaria feliz e dava dinheiro para 

comprar sementes e os bichos ficavam felizes. 

Uma vida melhor para os moradores fazia 

casa para mendigos para não prejudicar os 

animais. 

O grupo já posiciona com a 

iniciativa do Eu ou Grupo 

ativo (a gente). Ao conseguir 

relacionar a produção do 

carvão à destruição da 

natureza, o produto deveria 

ser vendido e o dinheiro 

arrecadado auxiliaria na 

restauração da natureza. E 

destaca a ação social, 

moradia digna em lugares 

apropriados para os 

moradores de ruas. 

 

 

GRUPO 3 

- Limpava e jogava a água na fumaça, 

cortava as árvores que estavam queimadas e 

plantavam outras. Jogava o carvão que esta 

na estrada na ‘caçamba’ (caminhão). 

O grupo admite como 

solução a restauração 

completa da natureza 

(limpar, plantar novas 

mudas) 

 

                                                           
17 A expressão ‘dimdim’ na resposta do grupo faz menção ao dinheiro. 
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QUADRO 7- SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA IMAGEM 

(Produção de carvão) 

Equipe Fala dos alunos Nossa análise 

 

GRUPO 4 

-tirava todo o lixo por que os animais 

estavam bebendo esgoto e pensou que era 

água só que a água estava suja. E ai 

construía um novo lugar, uma floresta para 

os animais voltar e ficar em paz. 

O grupo identificou o lixo 

como o problema central, da 

poluição da água e do 

desaparecimento ou morte da 

fauna local. E também 

considera a restauração da 

natureza, consideravelmente 

um ambiente saudável. 

FONTE: Autora 

Solicitamos uma pesquisa sobre o Meio Ambiente para os alunos, 

considerando os problemas que têm causado o desequilíbrio e trazendo 

consequências para a vida dos seres vivos. No entanto, a pesquisa foi realizada 

apenas por cinco alunos da turma. Esse número de pesquisas feitas pelos alunos 

não comprometeu o desenvolvimento da sequência didática da intervenção 

pedagógica. Os trabalhos realizados pelos alunos reafirmaram o lixo como o 

fator unânime dos conflitos socioambientais que deve ser solucionado. Após, 

prosseguimos com uma dinâmica de organização de imagens (ANEXO E) com 

todos os alunos (Figura 5). A atividade propôs esclarecer o que é Meio 

Ambiente e Meio Social e permitiu iniciar o trabalho com os Conflitos 

Socioambientais. 
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FIGURA 5 – Organizando as Imagens 

 

 

Nessa atividade de organização, retratada na imagem acima, inserimos 

três mesas sinalizadas por cartazes indicativos com os seguintes termos:  Meio 

Ambiente, Meio Social e Conflitos Socioambientais. Numa outra mesa 

espalhamos diversas imagens18. A proposta da atividade era esta: que em grupo 

as crianças observassem e organizassem as imagens de acordo com as 

sinalizações. 

Foi possível concluir que, para as crianças, Meio Ambiente abrange 

apenas a natureza, ou seja, o aspecto biologizante predominou no conceito e no 

entendimento do termo, relacionando-se meramente a animais e plantas. 

Durante a dinâmica, depois de observarmos essa tendência dos alunos 

na forma de entender os distintos meios com o olhar ainda simplista, foi 

necessário que resgatássemos o texto do livro didático de Ciências, utilizado 

                                                           
18 Essas imagens retratavam problemas ambientais do contexto local (Bairro Nelson Costa e redondezas) 

consistiam em ambientes naturais e sociais com conflitos ou não, por exemplo: lixo acumulado e jogado 

na rua, animais morrendo por conta do esgoto. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 2014 
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anteriormente, por apresentar desde o período pré-histórico, a relação que o 

homem exercia com a natureza, de forma que as crianças entendessem a 

transformação ocorrida e concluíssem que a dimensão social e ambiental sendo 

o mesmo ambiente, porém com algumas áreas modificadas com a ação do 

homem. Que por sua vez, com o aperfeiçoamento dos saberes e das tecnologias 

que o próprio homem desenvolveu para desbravar o cenário natural, visando à 

comodidade individual e coletiva da população. O desbravamento do cenário 

natural consolidou compreendermos os espaços distintos (social e ambiental). 

Com o processo de urbanização (derrubadas das árvores e construções de casas 

e prédios) deixa separadamente nítido social e natural, porém mantendo um só 

tipo de relação, a de exploração dos recursos que ainda restam. Ressaltamos, 

que durante essa explanação, também contemplamos refletir sobre a zona rural 

e zona urbana em suas características, exemplificando por meio das localidades 

do próprio município. Os alunos demonstraram ter compreendido o ambiente 

natural e social, acerca da explicação apresentada pela professora-pesquisadora, 

das paisagens modificadas pela ação do homem, observando as imagens. 

Em seguida, questionamos que não tinha sido preenchida com nenhuma 

imagem, a mesa que se referia aos Conflitos Socioambientais. Por nunca ter sido 

trabalhado, o termo ainda é desconhecido pelas crianças, então fizemos uma 

investigação conhecendo os termos separadamente (Conflitos + 

Socioambientais) e utilizamos o dicionário. Neste momento, foi ensinado a 

manusear o dicionário; para que serve; como procurar as palavras, eles 

perceberam que estava ordenado de acordo com o alfabeto. Escrevemos as 

palavras no quadro e demos um tempo para procurarem e fazer a leitura. E 

assim, conseguimos definir juntos como todos os problemas que afetam a sociedade e 

a natureza, que para Boff (2009) consiste na desarmonia entre ambos, mais por 

parte do homem pelo uso desordenado dos recursos naturais. 

Segundo Sartori (2005) e Nicolai-Hernandéz e Carvalho (2006), os 

conflitos socioambientais estão relacionados aos diversos interesses do homem 

na sociedade, que geram conflitos desafiadores devido à complexidade, que nas 
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práticas pedagógicas não pode ser desconsiderado, pois admite potencialidades 

educativas. 

Os alunos verificaram novamente, em grupo, e fizeram a seguinte análise 

sobre os conflitos socioambientais: Nos conflitos socioambientais, tudo está errado! 

Muito lixo jogado nas ruas pelas pessoas. A natureza sendo destruída e os animais 

aparecendo na cidade. O esgoto matando os peixes e passarinhos ficando presos na lama 

e morrendo. 

3º ENCONTRO – Observando meu espaço. 

 Após o entendimento de conflito socioambiental, decidimos trabalhar 

com a observação do espaço, ou seja, a nossa escola, nossa rua, nosso bairro. 

Esse interesse do trabalho diante da ótica contextual se refere “as questões 

particulares e específicas que marcam a diferença no contexto microssocial” 

(TRISTÃO, 2004, p. 52), pois consideramos que os conflitos ocorram em lugares 

distantes de nós, mas se observar está alojado bem próximo e não damos conta 

de refletir e, até mesmo, buscar soluções plausíveis por que já são encarados 

como algo normal do cotidiano. 

 Solicitamos às crianças que observassem os espaços sociais (locais onde 

eles passam a maioria do tempo) e identificassem os elementos de conflitos 

socioambientais presente. Elaboramos o seguinte quadro, baseado em 

observações dos alunos. 
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QUADRO 8 – ESPAÇOS SOCIAIS E SEUS CONFLITOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

Locais Observação dos alunos Problema 

identificado 

 

 

ESCOLA 

Na escola, os alunos quando chegam à sala de aula, 

começa a jogar no chão as embalagens dos bombons, 

pirulito. Quando fazem a ponta do lápis deixam na 

mesa e depois espalha pelo chão. Os colegas jogam 

bolinhas de papel no outro e não catam. A gente 

quando sai da sala deixa toda suja. No recreio aí 

piora tudo até a lata de lixo não aguenta. 

 

 

LIXO 

RUA Na rua, a gente viu muito lixo espalhado, o lixeiro 

esta em greve e não passa lá tem muito tempo.  

LIXO 

 

BAIRRO 

Quando estava indo para escola (turno matutino), 

as ruas estavam cheias de lixo. O esgoto estava 

estourado e tinha lata, sacola tudo junto. Tinha um 

lugar que estava tão cheio de lixo que até urubu 

tinha comendo o gato que foi atropelado no domingo, 

estava fedendo. 

 

LIXO 

FONTE: Autora 

 

Em seus espaços sociais como escola, rua e bairro, as crianças elegeram o 

LIXO como conflito socioambiental local presente. O acúmulo de lixo nos 

calçamentos, além de prejudicar a circulação dos pedestres, também exala fortes 

odores e atrai animais diversos (rato, cachorro, urubu), como foi destacado 

pelos alunos. Mas, também pode entupir bueiros em épocas de chuva, quando 

transbordam devido ao acúmulo de lixo nas redes, e revela garrafas, latinhas, 

papelões, tábuas, pneus, e muitas sacolas plásticas, ou seja, materiais que 

poderiam ser reciclados. 
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 Diante dessa atividade, percebendo-se o lixo como poluente grave para a 

sociedade, realizamos em sala de aula a leitura do texto O LIXO E O MEIO 

AMBIENTE (ANEXO C), considerando os vários tipos de poluição, dos quais o 

solo constatado nas observações das crianças, a poluição aquático, aérea, visual 

e sonoro e as consequências para o Meio Ambiente. Nessa leitura, os alunos 

destacaram o não conhecimento dos outdoors e sons altos serem considerados 

poluidores ambientais.  A regente reconhece que esses pontos não são tratados 

na Educação Ambiental, assim como os Conflitos Socioambientais nos anos 

iniciais não são contemplados no ensino. É interessante essa colocação, pois 

Araújo (2004) ressalta que quando existe o conhecimento acerca do contexto em 

sua complexidade no processo de aprendizagem permite a superação 

fragmentada e reducionista da Educação Ambiental. 

 Com ajuda de teorias da aprendizagem, compreendemos melhor essa 

situação. Quando propusermos às crianças que observassem o ambiente 

ocorreu uma interação entre o objeto (contexto social inserido) e o 

conhecimento (o conteúdo trabalhado na escola), ou seja, uma aprendizagem 

(mudança de comportamento). A questão do lixo tornou-se relevante e 

integrou-se na estrutura cognitiva, provocando alterações visíveis. Vejamos. 

A1 - Na figura (Atividade de organização) o homem na canoa tinha passado no 

jornal (TV). E no centro da cidade (Ilhéus) quando chove alaga tudo e quando o seca 

parece o lixo que estava entupindo a “boca de lobo” (rede de esgoto). 

A2 - Na cada da minha tia na Avenida Itabuna (rua do município de Ilhéus) a 

chuva derrubou um monte de casa e a rua ficou cheia de barro (acontecimento 

recente na cidade). Na TV passou que às pessoas estava no Ginásio de Esporte 

(espaço público Ilhéus). A praia (Norte) no outro dia, esta com pneus muito lixo 

espalhado do esgoto que derrama lá. 

 Em todo momento foi destacado o lixo no bairro da escola. E esse tema 

prosseguiu em nossa sequência didática. Dessa vez utilizamos o filme ILHA 

DAS FLORES, de Jorge Furtado (ANEXO D), que retrata o lixo como 
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consequência de uma sociedade do polegar opositor19. E as crianças fizeram as 

seguintes considerações: 

A5 - A sociedade é muito ruim. Tudo por conta do dinheiro! As crianças pequenas 

cantando lixo para comer com os pais. (Observação do aluno deriva da condição 

dele também ser uma criança, e perceber o dinheiro como peça fundamental 

para o bem estar social). 

A1 - No supermercado, de manhã cedinho tem um monte de gente esperando o rapaz 

(funcionário do supermercado) colocar os restos de alimentos (frutas, verduras, 

biscoitos) e catam e saem com as sacolas cheias. E também tem crianças e animais que 

nem o filme. (O aluno observa seu contexto em contraste com o filme, e conclui 

ter semelhanças). 

A2 - Que filme triste, a criança morreu com o elemento cinza no rosto. Lugar de criança 

é na escola! (O elemento cinza é o composto químico radioativo - Césio, que é 

encontrado nos lixões não adequados pelas normas ambientais, e sua exposição 

podem leva a óbito. E novamente a sensibilidade do ser criança e perceber o 

que está errado). 

A8 - Nossa! Apenas 5 minutos para pegar o lixo. No lixão da praia Cururupe, as 

pessoas ficam aguardando o caminhão do lixo, e muitas moram lá no barraco de lona. 

(Observamos na fala do aluno, os dois ambientes: o filme na organização de 5 

minutos para que todos pudessem ter a oportunidade de pegar o alimento e o 

Lixão (Aterro Sanitário do Cururupe) que apesar de inadequado, famílias 

residem sem nenhum cronômetro para medir o tempo no local de cada família). 

 Como  Souza, Bezerra e Leite (2013) bem salientam, o advento do 

processo industrial é um dos problemas modernos. É grande a produção de 

resíduos sólidos gerados. Em algumas falas, percebemos que mesmo 

concordando com o conflito gerado, não podemos esquecer que esse lixo para 

muitos é sinal de subsistência, uma única fonte de alimento e de trabalho.  Um 

                                                           
19  Polegar opositor é uma expressão que deriva da condição de ter dinheiro. 



74 

 

 

exemplo disso: os catadores que coletam os materiais recicláveis que em 

quantidade possuem um valor por quilo, representando sua renda no final do 

mês. 

 Ao depararmos um conteúdo que envolve uma reflexão, seja como 

protagonistas ou coadjuvantes na situação, um elemento muito importante é 

acionado – a SENSIBILIDADE. A pesquisadora- professora e a regente, 

conseguiram observar nas falas dos alunos, uma proximidade entre conteúdo e 

contexto vivenciados, exemplo disso são: as famílias desempregadas, muitas 

das mulheres citadas que estavam no supermercado são primas, tias, avós dos 

alunos, foram identificadas no quadro. Então, quando decidimos por apresentar 

a dinâmica do filme em contraste com a realidade, é por que, particularmente, 

concordamos com as colocações de Tristão (2004); Viégas e Guimarães (2004; 

Loureiro (2004), ao afirmarem que as dinâmicas pedagógicas além de terem 

uma função instrumental e racional, elas também permitem que trabalhemos a 

função da percepção sensível sobre o problema, das vivências e refleti-las sobre 

o que é melhor e coerente para a vida. 

MOSTRA QUE É CRAQUE (ANEXO C) foi um texto sugestivo já que 

estávamos no período da Copa do Mundo no Brasil e discutindo sobre o lixo e 

os materiais recicláveis.  No texto é abordado o papel dos catadores que são 

trabalhadores urbanos, a importância desse profissional na redução do lixo. Em 

seguida, com as pesquisas sobre o Meio Ambiente (solicitada no 2º encontro), as 

crianças construíram um jornal informativo (figura 6).  

Utilizamos como material nessa atividade: cartolinas, folhas de ofício, 

lápis de cor, lápis de cera, canetas coloridas, jornais, revistas, os trabalhos 

elaborados e o globo terrestre que auxiliou na atividade do enigma (Figura 7) 

que foi uma sugestão da pesquisadora-professora para os alunos perceberem a 

dimensão do conflito socioambiental, em nível global. 

O objetivo da construção do jornal foi despertar as pessoas sobre a 

necessidade de solução dos conflitos socioambientais. E a escola é um ambiente 



75 

 

 

propício para isso, pois configura um espaço de aprendizado para o social e o 

ambiental. Para Jacobi (2004) a educação ambiental na escola, assim como as 

áreas de conhecimento é um processo intelectual ativo capaz de dar soluções 

aos problemas baseando no diálogo e interação com as experiências pessoal do 

aluno. 

Após construírem o jornal, foi realizada uma apresentação em sala de 

aula para os próprios alunos da sala,  mas algumas turmas foram visitar para 

ver o trabalho realizado. Em seguida, com o desenho na lousa (Figura 7) e o 

globo terrestre permitiram que as crianças comparassem ambas as 

representações do Planeta Terra e descobrissem o enigma que estava atrás da 

dinâmica. 

FIGURA 6 – Construindo o jornal informativo 

 

 

  Os alunos compararam os dois aparatos como: objeto e um desenho; as 

cores diferenciadas (colorido e escuro), mais redondo que o outro. Até que a 

partir das cores conseguiram decifrar como: O planeta limpo é o colorido azul, 

Fonte: Acervo da pesquisadora 2014 
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verde, branco (Globo Terrestre) e os problemas ambientais no planeta sujo (o desenho 

na lousa) pintado de preto. 

Essa atividade permitiu uma problematização acerca do globo, 

considerando-se o limpo e o sujo. Será que realmente o globo terrestre está 

limpo, por conta das cores? Cogitamos a partir da localização: Se estamos na 

Bahia, na cidade de Ilhéus, no Bairro Nelson Costa e no mapa o local onde 

estamos está na cor amarela, então está tudo limpo? Eles responderam que SIM. 

E prosseguimos: Por que hoje, ao chegar à escola, vocês disseram que as ruas 

estavam ainda cheias de lixo? E é verdade, ainda não pagaram os lixeiros [...] Mas, 

todo mundo joga lixo no chão! Oxe, então esta tudo sujo! (A 4) 

FIGURA 7- Enigma do quadro 

 

 

A partir desse dia, os alunos tiveram um comportamento diferenciado 

antes de sair da sala. Eles se organizaram em duplas para limpar o lixo e 

arrumar as carteiras. E a Educação Ambiental escolar, ainda que numa etapa 

conservacionista, aponta isso: além de centrar na conscientização e 

Fonte: Acervo da pesquisadora 2014 
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desenvolvimento das competências, a mudança de comportamento também é 

um ponto chave (JACOBI, 2004). 

4º ENCONTRO – De onde vem o lixo 

 De onde vem o lixo? Essa questão norteou a sequência das atividades, se 

é um conflito socioambiental, como ganha tal proporção. Visando isto, exibimos 

o documentário A HISTÓRIA DAS COISAS, de Annie Leonard (ANEXO D). 

O documentário trata do setor econômico e político, que utiliza o 

processo industrial, por meio da produção de materiais cada vez mais 

descartáveis e substituíveis (o mercado aperfeiçoa cada vez mais seus 

produtos), pelo consumo excessivo da sociedade e consequentemente, 

agravando os conflitos já existentes no ambiente. 

A regente observou que os alunos já estavam traçando semelhanças com 

o cotidiano. E destaca no filme, a influência das redes de comunicação e a 

atribuição do status social, a quem aderi aos produtos. E é visível a questão 

dessa denominação no ambiente escolar e podemos exemplificar como o 

caderno da marca x, o sapato da menina da novela y, os materiais escolares dos 

desenhos animados atuais. 

Todavia, nas experiências familiares, alguns alunos relataram sobre a 

troca e o descarte e tecemos algumas considerações diante das falas: 

A7 - Minha mãe diz que minha irmã troca de celular como se troca de roupa. Todo dia 

ela esta com um celular novo. (Não que seja todo dia, mas compreende uma 

sociedade com tendência capitalista). 

A6 - Quando a gente vai para o Teotônio Vilela, o rio esta cheio de lixo, até televisão eu 

já vi lá. (Para a sociedade não há conserto e sim a compra de um novo. O que 

ocorre também deriva da falta de informação, pois nos manuais tem o 

informativo para descartar em lugares adequados. Porém, o próprio município 

não dispõe e/ou não divulga esses ambientes, logo, o problema ligado ao 

consumismo). 



78 

 

 

A9 - Quando a televisão queima, a gente abre a TV, tira o cobre para vender, dá um 

bom dinheiro, e o plástico a gente vende também. (Pontos de reciclagem ainda é uma 

solução no descarte. Existe uma recompensa pelo quilo de produto coletado). 

A2 - Meu pai comprou uma TV de plasma e vai comprar uma maior para sala que tem 

acesso a internet e vai colocar a outra no meu quarto. (Neste caso, esta a substituição, 

já tinha comprado e comprará outra TV de plasma maior e que tem acesso a 

internet, o consumismo). 

A10 - Meu irmão quando troca de celular deixa lá, ou joga no lixo. (Esses aparelhos 

eletrônicos não são descartados de forma adequada. Eles liberam, com o tempo, 

substâncias químicas que prejudicam a saúde, e por ser feito de plástico, vidro 

sua decomposição é lenta. O Aluno 4, destacou o elementos químico Césio do 

filme da Ilha das Flores. O consumismo ligado ao descarte). 

 Com o consumo de aparelhos eletrônicos relatados com ênfase nas falas 

anteriores dos alunos, ocorre consequentemente um descarte dos mesmos, por 

conta das inovações dessas tecnologias. O que acontece com esses materiais ao 

serem descartados? Onde são descartados? Esse último questionamento, 

podemos  responder de imediato, são descartados em lugares inadequados e lá 

ficam por anos e anos, tornando poluidores. Para isso, responder a primeira 

indagação foi necessário apresentar  uma dinâmica da DECOMPOSIÇÃO (é o 

processo natural que passa todos os materiais pelos decompositores que nesse 

caso compreende os fungos e bactérias).  

Realizamos um jogo e o denominamos de Tempo da decomposição, essa 

dinâmica propõe que os alunos identifiquem o tempo do desaparecimento dos 

materiais no ambiente (Figura 8). 
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FIGURA 8 – Dinâmica da decomposição 

. 

  

 Como demonstrado na figura, numa mesa havia tarjetas numéricas e as 

crianças se direcionavam a tabela e coloca o número correspondente na lacuna 

do cartaz e assim sucessivamente. Na hora de desvelar as respostas corretas, 

ocorreu a surpresa. Segundo os alunos, “os materiais recicláveis não são que nem os 

alimentos que ficam podres fora da geladeira” (A2); o papel não demora dois dias, nem 

molhados eles somem! (A8); Nem com os bichos na areia (fungos e bactérias) eles 

somem! (A7). 

5º ENCONTRO: Sou capaz...de tomar decisões! 

Com tantos problemas que o lixo pode causar como podemos resolver 

essa situação? A Educação Ambiental pretende uma formação visando um 

sujeito ecológico consciente dos conflitos que o rodeia, ativo na buscar soluções 

para os conflitos socioambientais que são emergentes. Deste modo, exibimos o 

desenho animado da Turma da Mônica – COMO SALVAR O PLANETA 

(ANEXO D). 

O filme trata de um grupo de crianças (neste caso, a Turma da Mônica) 

preocupado com a situação caótica do lixo na sociedade. O foco da trama é o rio 

Fonte: Acervo da pesquisadora 2014 
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do Chico Bento que está poluído. O Franjinha, o cientista da turma inventa um 

antídoto capaz de resolver o problema e por acidente, cai no Chico Bento, que 

fica limpinho. A turma realiza uma ação coletiva utilizando o produto na 

cidade. Logo após, aparece uma amiga com necessidades visuais e diz que a rua 

esta horrível cheia de lixo, este momento a turma percebe que a durabilidade é 

rápida. E a questão é: O que podemos fazer para salvar o planeta? 

Diante desse episódio, sugerimos aos alunos como seria cabível ajudar à 

salvar o planeta, os quais teceram as seguintes considerações e em seguida 

fizemos nossa análise: 

A7 - As pessoas não podem jogar o lixo no chão, por que vai entupir os esgotos 

novamente. (Uma atitude inconsciente pode trazer consequências para 

sociedade, o aluno compreende e exemplifica). 

A6 - Na praia do Sul, os barraqueiros, no domingo passado, estavam todos reunidos e 

fizeram uma limpeza na praia, juntou tanto lixo. Passou até na televisão. (O aluno 

relata que há ações coletivas por pequenos grupos na comunidade local). 

A9 - Tomei um susto uma vez na praia, quando mergulhei uma coisa grudou no meu pé 

, pensei que era água-viva (Lychnorhiza lucerna), mais era uma sacola plástica. (O 

aluno relata um acontecimento, consequente do lixo, a poluição da água (neste 

caso, a praia um ponto turístico da cidade). 

A2 - Tem pessoas que nem liga, diz que é para dá o emprego ao gari, minha tia quando 

sai com a gente (ele e os primos) leva uma sacola e junta e depois coloca na lata do lixo.( 

A sociedade infelizmente, ainda é conformista delega funções às pessoas e 

esquece que uma atitude pode amenizar o problema que futuramente pode 

agravar). 

A10 - No desenho, se as pessoas vissem o lugar de limpo e não jogasse não jogasse lixo, 

ficaria limpo sempre!(Ponto chave, na fala da aluna, o erro está nas atitudes 

contínuas podem resolver ou prejudicar mais ainda). 
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O termo SOCIEDADE para os alunos, segundo a análise realizada diante 

suas falas, designa o coletivo de indivíduo que possuem uma importância no 

meio social, informação baseada no filme da turma da Mônica, assistido pelas 

crianças .  Assim, como entender que atitudes nessa sociedade comprometem a 

harmonia do espaço. Mas, infelizmente, a sociedade é conformista a respeito 

dos problemas ambientais (CASTRO, SPAZZIANI e SANTOS, 2010), pois 

delegam as consequências de suas ações aos órgãos públicos, e não entendem a 

relevância da ação coletiva, da parceria. E o desafio da nossa atualidade, é o 

fortalecimento de uma educação ambiental que articule a necessidade de 

enfrentar esses conflitos socioambientais (JACOBI, 2004). 

Prosseguimos, portanto, com o texto A MENINA QUE DESENHAVA 

(ANEXO C), a regente aplicou a atividade, mostrando a paisagem danificada 

onde a menina costumava desenhar. Fazendo uma revisão e refletindo tudo que 

já tinha sido abordado (o lixo, a decomposição, as consequências).  

A atividade seguinte era a oficina com os materiais recicláveis, uma 

atitude amenizadora, porém não foi realizada devido ao jogo da copa e a 

paralisação  dos professores. Alguns alunos desenvolveram esta atividade em 

casa, apresentando posteriormente na aula o que construíram como: porta lápis 

(latinha); caixa de presente (caixa de leite), pulseira (tampinhas de lata). 

Concluímos a intervenção pedagógica com a Oficina da Maramata, sexto 

encontro. 

6º ENCONTRO: Oficina da Maramata 

 A MARAMATA – Universidade Livre do Mar e da Mata é uma 

instituição da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Tem como objetivo promover a 

Educação Ambiental, através de seminários, amostras em feiras escolares, 

projetos e atividades que envolvam a população, de forma a aproximar a 

comunidade e despertar a percepção sobre a importância de preservar, 

conscientemente, as riquezas naturais do município, que possui belas praias e 

reservas naturais. 
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Entramos em contato com a instituição Maramata, apresentamos a 

proposta do projeto. Com o aceite, organizamos uma oficina para fortalecer o 

desenvolvimento da pesquisa com a parceria da instituição que  contribuiu 

também na formação dos alunos (Quadro 9) e elaboramos o seguinte 

planejamento a ser realizado com data, carga horária, o tema da oficina e as 

atividades que desenvolveriam. 

QUADRO 9 - PLANEJAMENTO DA OFICINA MARAMATA 

Data C/h Tema da oficina Atividades Realizadas 

 

17/07 

 

4H 

 

Meio Ambiente: 
seminários interativos 

Seminário interativo conteúdo em slide: 

 Meio Ambiente; 

 5R’s (Repensar, Reduzir, Recusar, 
Reciclar e Reutilizar). 

 Conflitos socioambientais em 
Ilhéus  

O óleo da cozinha, seu percurso na 
natureza e possíveis soluções. (problemas 
na natureza e fábrica de sabão). 

Amostra de fotos (identificando as causas). 

Oficina com materiais recicláveis. 

Como fazer compostagem? 

Visita a horta da escola. 

FONTE: Autora 

Além de, trabalhar o tema Meio Ambiente, a Pedagogia dos R’s, foi um 

conteúdo relevante, pois tem a reciclagem como auxilio à redução e do 

reaproveitamento do lixo, apresentado pela monitora onde mostrou materiais 

(garrafas, calça jeans, blusas, copos, jarros quebrados, caixotes de verdura) que 

seriam descartados sendo reutilizados para decorações. 

Na semana anterior, antes da realização da oficina, solicitamos que as 

crianças trouxessem restos de comidas, cascas de verduras, folhas secas para 

fazermos a compostagem. Na oficina, o coordenador da Maramata mostrou o 
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passo a passo, demonstrando como ocorre a decomposição dos alimentos 

orgânicos e o produto final (o húmus) foi despejado na horta (Figura 9). A 

compostagem é um elemento favorável para o solo devido à riqueza de 

nutrientes e minerais, muito utilizados na agricultura (LOPES; ALCÂNTARA, 

2013). 

Contudo, a Educação Ambiental é “uma área que, ao levar em conta 

essas críticas aos modos de utilização do conhecimento, em especial o científico 

[...] deve ser reconhecida como um dos instrumentos importantes para 

promover mudanças” (CASTRO, SPAZZIANI, SANTOS, 2010, p 159). E, 

durante o desenvolvimento da pesquisa, foi nítido ver essa mudança entre os 

alunos, o conhecimento sendo aprimorando, tecendo críticas e trazendo 

informações assim como mudando suas atitudes. As atividades contínuas da 

sequência didática foram muito importantes nesse processo, por estarem 

engajadas e sendo aprofundadas nos exercícios das aulas seguintes. 

FIGURA 9 – Finalizando a oficina com a equipe Maramata 

 

  

7º ENCONTRO: Diagnóstico final 

Fonte: Acervo da pesquisadora 2014 
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Nesse momento, realizamos o diagnóstico final, utilizando os 

instrumentos da etapa do diagnóstico inicial. Pretendíamos analisar se 

ocorreram avanços nos conhecimentos sobre os conflitos socioambientais das 

crianças em decorrência da intervenção pedagógica com atividades 

sequenciadas. 

O primeiro procedimento foi o Mapa conceitual, na qual as crianças 

utilizaram da escrita e construíram sua rede de significados da palavra Meio 

Ambiente (ANEXO B).  A análise identificou os seguintes pontos referentes ao 

avanço: 

1. As crianças melhoram na construção do mapa, colocando de forma 

hierárquica. 

2. Os termos gente, criança, a profissão, ou nome nos mapas significam que 

eles compreenderam ser integrantes do Meio Ambiente. 

3. O diagnóstico inicial, os mapas conceituais inicial, constituiu da fauna e a 

flora. No diagnóstico final os elementos sociais, como prédios, casas, carro, 

além dos aspectos naturalísticos compreenderam o termo Meio Ambiente . 

4. Termos científicos foram agregados na rede de conceitos. 

No segundo procedimento, na Evocação de Palavras de Sá (1999), houve 

uma ampliação dos conceitos, pela associação que fizeram, conforme  o quadro 

abaixo (Quadro 10), que reafirma a avaliação dos mapas conceituais de forma 

mais nítida. 
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QUADRO 10 – EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS (Final) 

O quadro demonstra o conceito e o número de evocações sobre o Meio Ambiente 
para crianças, cuja faixa etária de 8-9 anos, em ordem crescente. 

ALUNOS PALAVRAS EVOCADAS 

A1 - 5R’s-Natureza – Oxigênio - Pessoas – Poluição - 

A2 – Carro - Flor – Pessoas – Prédio – Preservação - 

A3 – Água - Cobra – Gato – Flor – Natureza - 

A4  – Cavalo - Floresta– Frutas - Natureza – Praia –  

A5 – Conscientização – Criança– Conflito - - Escola – Natureza 

A6 – 5 R’s – Conflito - Lixo– Mundo – Oxigênio  

A7  – Compostagem – Conflito – Decomposição – Natureza- Pessoas 

A8 - Animais – Casa – Lixo –Poluição –Reciclagem 

A9  – Compostagem –Decomposição – Lixo - Pessoas – Praia 

A10  - Água – Lixo - Pessoas – Prédio– Pássaro  

FONTE: Autora 

 

Nesse procedimento de Evocação de Palavras foi possível constatar os 

seguintes aspectos: 

1. Aspectos Naturalísticos – Animais, Flor, Cobra, Gato, Frutas 

2. Aspectos Sociais – Prédio, Escola, Carro, Casa, Conflito e 

Conscientização  

3. Aspectos Científicos – Compostagem, Decomposição, Poluição, 

Lixo, Oxigênio. 

4. Aspecto Integrador - Pessoas, Crianças. 

No terceiro procedimento, das Certezas Provisórias e Dúvidas 

Temporárias (final), também houve algumas mudanças (Quadro 11): 
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QUADRO 11 – CERTEZAS PROVISÓRIAS E DÚVIDAS 

TEMPORÁRIAS (Final) 

Certezas Provisórias –  Final 

O que vocês sabem sobre o Meio 
Ambiente? 

Dúvidas Temporárias –  Final 

O que vocês querem saber sobre o Meio 
Ambiente? 

O açúcar vira gordura no sangue e 

diabete. 

O lixo na rua prejudica as pessoas 

Não podemos jogar o lixo no chão. 

O oxigênio serve para respirar 

O óleo polui, mais a gente pode fazer 

sabão 

O lixo faz as pessoas terem prejuízos 

O resto da comida pode fazer adubo 

- Lixo orgânico. 

Devemos cuidar da natureza. 

No meio ambiente existem animais e 

pessoas. 

O meio ambiente é o social e a natureza 

juntas. 

As plantas viram “areia” 

(compostagem). 

Não podemos jogar o óleo na pia porque 

ele cai na praia e pode prender os 

animais. 

Devemos separar o lixo. 

A baleia nasce em que mês? 

A foca esta mesmo em extinção? 

Como podemos salvar o planeta? 

A gente pode viver até quantos anos? 

A vida das pessoas a gente sente no 

coração? 

A hiena tem pintinhas ou listras? 

Quantas fileiras de dentes têm o tubarão? 

Em Nemo tem 3. 

É verdade que a tartaruga vive mais de cem 

anos? 

FONTE: Autora 
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Ficou evidenciado o seguinte na tabela das certezas provisórias: 

1. Assimilação do conteúdo 

2. A compreensão do social integrado ao meio ambiente. 

3. O lixo como o principal conflito socioambiental. 

4. Houve uma interação entre o objeto e o conhecimento, quanto ao 

conteúdo do óleo de cozinha. 

5. O lixo orgânico benéfico para o processo de adubação das plantas 

(compostagem). 

Em relação às dúvidas temporárias, pudemos destacar: 

1. Questões sobre os animais foram evidentes. 

2. Uma preocupação e dúvida, sobre como solucionar o conflito 

socioambiental. 

3. Por estudar o tempo de decomposição, as dúvidas referentes à 

duração da vida de alguns animais e das pessoas foram destacadas. 

 

4.2 Categorização com os aspectos multidimensionais de Boff 

Após as intervenções pedagógicas implementadas,  a fim de responder 

ao objetivo da pesquisa, utilizamos para a análise uma categorização baseada 

em Bardin (2011). Para tanto, consideramos como critérios os aspectos 

multidimensionais de Boff. A seguir está um quadro demonstrativo da 

intervenção inicial e final, considerando a presença das categorias de Boff nas 

distintas fases da pesquisa. 
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QUADRO 12 – CATEGORIZAÇÃO DOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NA INTERVENÇÃO 

 Intervenção 

Aspectos 

multidimensionais de 

Boff  

Fase inicial Fase final 

 

Ambiental 

Dimensão presente, 

porém em formato 

simplista e biologizante, 

considerando apenas a 

fauna e flora. Exemplo: o 

ambiente tem árvore, rio, , 

flores, borboleta, macaco, pé 

de manga. (A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9, 

A10)  

Dimensão presente, engajada 

em sua totalidade, 

compreendendo no formato 

biológico, mais social e 

integrador também. Vivemos 

no meio ambiente por que o 

homem foi construindo casinha 

por casinha na natureza. Aí, a 

gente vive na parte que tem 

muitas pessoas e o social que esta 

dentro do ambiente que vive 

também os animais e as plantas. 

(A2, A5, A6, A7, A9, A10) 

 

Política 

Dimensão presente. As 

crianças consideram o 

político, como aquele  

que destrói, devido o 

desvio das verbas 

destinadas para o 

funcionamento do 

município. Exemplo: O 

prefeito esta destruindo 

Ilhéus. (A1, A3, A4, A6, 

A7, A9) 

A política aparece no 

diagnóstico final, interligada 

ao aspecto econômico e de 

funcionamento dos setores: O 

prefeito não pagou os lixeiros e a 

rua vai ficar suja e as arvores 

estão sendo cortadas para 

construir prédios. (A1, A2, A6, 

A7, A8, A9, A10) 

FONTE: Autora 
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QUADRO 12 – CATEGORIZAÇÃO DOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NA INTERVENÇÃO (continuação) 

 Intervenção 

Categorias de Boff (2009) Inicial Final 

Econômica Ausente Perceptível diante da importância 

do dinheiro para a 

sustentabilidade das famílias 

(geradora de emprego, salário). E 

por sua vez, essa economia é  

gerada por exploração e 

destruição de ambientes naturais. 

Por exemplo, os alunos A2, A5, 

A7, A8, destacaram: A gente não 

brinca mais na praia do morro de 

Pernambuco por que esta 

construindo a ponte tem um monte 

(muitos) homens trabalhando lá. 

Social Dimensão presente, 

mais não engajada 

nas questões 

ambientais. Pelos 

alunos A2, A8, a 

cidade é onde vive as 

pessoas e animais vivem 

na natureza. 

No diagnóstico final, aparece 

como o que prejudica e capaz de 

solucionar por meio de ações 

coletivas para restaurar o meio 

ambiente. Todos os alunos 

concordaram: Todo mundo tem que 

ajudar senão vai continuar tudo 

poluído e muita gente doente. 

FONTE: Autora 
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QUADRO 12 – CATEGORIZAÇÃO DOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NA INTERVENÇÃO (continuação) 

 Intervenção 

Categorias de Boff (2009) Inicial Final 

Ética Ausente Não tão evidente no 

diagnostico final, porém 

nítida na mudança de 

atitudes dos alunos A1, A2, 

A5, A8. O lixo, por exemplo, 

a importância de separar e o 

processo da reciclagem pra 

evitar o desperdício. Eu falei 

para minha mãe pegar as 

cascas de verduras e jogar na 

terra  

Moral Ausente A moral apresentou o certo 

ou errado, para diminuir os 

problemas ambientais. 

Segundo os alunos A4, A6, 

A7, A10, se jogar o lixo na 

rua, quando chover vai alagar 

tudo. E também não pode jogar 

lixo no rio nem no mar por que 

pode causar doenças para a 

gente. 

FONTE: Autora 
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QUADRO 12 – CATEGORIZAÇÃO DOS ASPECTOS 

MULTIMENSIONAIS NA INTERVENÇÃO (continuação) 

 Intervenção 

Categorias de Boff (2009) Inicial Final 

Integrador Ausente A dimensão integradora se 

apresenta no diagnóstico 

final das crianças como o 

homem esta na natureza e 

depende dela para 

sobreviver, ou seja, existe a 

dependência recíproca entre 

ambos. Para os alunos A1, 

A6,A7, A8, A10,  o homem 

deve ter conhecimentos (neste 

caso, dos aspectos 

multidimensionais) para 

poder cuidar  da natureza e 

resolver os problemas. 

FONTE: Autora 

Essas categorias são destacadas no livro a opção Terra: a solução para a 

Terra não cai do céu, o qual, o autor Boff (2009) considera como medidas 

fundamentais de conhecimento para preservar o planeta Terra. Logo abaixo, 

destacamos os termos e analisamos diante da intervenção pedagógica realizada 

com as crianças. 

4.2.1 Ambiente 

Quando mencionamos a palavra Ambiente, temos a intenção que os 

sujeitos reconheçam ou trate de “entender que as rochas, os rios, os oceanos, os 

climas, as plantas, os animais e os seres humanos não estão simplesmente 
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jogados um ao lado do outro, mas,  que todos se encontram interconectados 

entre si” (BOFF, 2009, p. 104). 

No processo da intervenção pedagógica percebemos algumas formas de 

ver o ambiente durante a avaliação diagnóstica inicial e final, através das 

atividades e gravações. 

QUADRO 13– VISÃO DE AMBIENTE IDENTIFICADO NA 

INTERVENÇÃO 

Alunos Trecho das falas das crianças Ambiente 

A2 O meio ambiente têm árvores e muitos 

animais. 

A criança identifica o meio 

ambiente apenas constituído da 

flora da fauna (Visão 

reducionista). 

A7 O meio ambiente é muito bonito, cheio de 

flores de árvores, de bichos, tem um rio 

azul. 

O ambiente é adjetivado com 

termos agradáveis, como 

bonito, lindo, comparando a um 

conto de fadas, onde tudo é 

belo, deixando de enxergar os 

conflitos existentes (Visão 

encantada). 

A4 Na roça do meu avó, tem cavalo, e monte de 

árvores, a gente sobe no pé de goiaba, de 

manga, para chupar e ainda leva para casa 

para minha mãe fazer suco. 

A natureza dispõe de produtos 

pra os seres humanos, dentre 

eles estão os alimentos e os 

recursos naturais utilizados nas 

fabricas (Visão utilitária). 

FONTE: Autora 
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QUADRO 13– VISÃO DE AMBIENTE IDENTIFICADO NA 

INTERVENÇÃO (continuação) 

Aluno Trecho das falas das crianças Ambiente 

A 5 O lixo orgânico (resto de comida, casca de 

verdura folha seca) a gente pode fazer 

compostagem para as plantas crescem 

bonitas. E pegar os lixos recicláveis para 

fazer um monte de coisa, lá em casa a gente 

tem pufes de garrafa pet de várias cores. 

O aluno mostra a aquisição do 

termos complexos e 

aperfeiçoados, assim como o 

entendimento, sobre o meio 

ambiente e a utilização do lixo 

no processo da reciclagem 

(Visão científica). 

A1 No meio ambiente tem casa, escola, prédios, 

animais arvores, o rio a praia, carro, 

passarinho, carroça tudo esta no meio 

ambiente. 

O aluno já não tem mais a visão 

reducionista do meio ambiente 

e começa a compor outros 

elementos (Visão abrangente). 

A3 A gente vive no meio ambiente e temos que 

cuidar dele e não destruir. Consertar o 

esgoto, catar o lixo, plantar mais arvores, 

salvar o planeta. 

O aluno 3, consegue perceber a 

importância e a relação de 

complementaridade do ser 

humano e a natureza (Visão 

socioambiental). 

FONTE: Autora 

4.2.2 Político 

A política é um aspecto que requer a análise da sociedade em sua forma 

de organização e relacionamento com a natureza. Para Boff (2009) sob as formas 

que o cidadão participa ou não dos benefícios naturais e culturais, nesse caso, 

diante o conflito socioambiental percebe-se um ser humano irresponsável e falta de 

cuidado (p. 108). 

Na intervenção pedagógica foi identificado o entendimento de uma 

política do caos, diante um trecho do A 5. 
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Os políticos são ladrões. Eles estão roubando o dinheiro todo e por isso não paga 

os professores nem os garis. A rua esta toda suja e a gente não esta tendo aula todos os 

dias por que o prefeito não pagou o professor (A 5). 

Não há uma participação ativa e recíproca entre a política e os cidadãos. 

Eles delegam os problemas apenas a um setor – o político, e por conta disso não 

mobiliza para as situações que poderiam ser amenizada pela própria sociedade. 

Conforme diz Boff (2009, p.109), a Terra foi transformada em uma banca de 

negócios. Mas, segundo um relato de outro aluno, pequenos grupos como dos 

barraqueiros da praia do Sul, se mobilizam em uma ação coletiva, para limpar 

as praias. Desse modo, podemos concluir que o termo interesse (grifo meu) de 

ambas as partes políticos e sociedade é o que pode assegurar o futuro, pois é o 

impulso mobilizador das ações que proporciona o bem comum da sociedade. 

O líder comunitário, também foi identificado no aspecto político, pois a 

função dele é informar e auxiliar na redução dos problemas que ocorrem no 

bairro, e junto aos moradores definir estratégias para solucioná-las. E por conta 

da falta de eficiência das lideranças locais, a própria comunidade (por ruas, os 

grupos de conhecidos) elabora ações coletivas como o que a aluna relata 

quando os órgãos públicos não fazem nada. 

Na Rua das Mangueiras, o povo de lá juntou para limpar o rio, pois estava 

muito sujo, até corpo de gente encontraram. Um monte de gente vai para o rio pescar e 

também catar caranguejo no mangue (A 9). 

4.2.3 Social 

Considerando alguns pontos do item anterior, o aspecto social está 

interligado a política. A criança, como ator social, não identificava as 

contribuições para o conflito socioambiental e nem como garantir a 

“regeneração dos recursos escassos para assegurar o futuro das gerações (BOFF, 

2009, 108)”. 
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Por sua vez, há sempre um culpado que não é o Eu,  mas  o outro. Assim 

como a criança, a sociedade de modo geral não admite como causador do caos, 

isso ocorre desde a compra ao descarte dos produtos, pois baseando na 

intervenção pedagógica, as crianças identificaram o lixo não apenas como um 

problema local do bairro que residem, mas como elemento que prejudica a 

sociedade como todo. 

 A rua esta cheia de lixo. No jornal passou vários lugares alagados por conta do 

lixo (A 3). 

No jornal BATV do meio dia, passou que os lixos estão jogados em lugares que 

não podem e disseram que iriam ter que fechar (A 1) 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, os jornais locais e nacionais, 

estavam apresentando sobre os lixões que funcionavam de forma irregular. Os 

alunos de imediato no dia seguinte trouxeram a informação para a sala de aula.  

É interessante a discussão da situação dos lixões, pois, coloca as duas 

dimensões compactuando com as irregularidades, pois o aterro sanitário de 

Ilhéus possui comunidades próximas que apesar de indagarem já terem 

direcionado aos órgãos públicos sobre os problemas, nunca deram fim à 

atividade, e vice-versa. 

Considerando o problema do lixo, esse é consequência dos padrões e 

modo de produção (BOFF, 2009) que dispõe a sociedade. Nas atividades 

analisadas anteriormente no item 2 dos Resultados e Discussões, as crianças 

relataram o consumo constante de eletrônicos pelos familiares e o descarte em 

lugares não apropriados (quintal de casa, na rua, no lixo misturados com 

orgânicos e recicláveis).  

A sociedade não entende que o consumo de produtos é originário de 

recursos limitados da natureza. O lucro, status e o que eles consideram 

qualidade de vida, “o conforto” são mais relevantes do que os conflitos 

socioambientais. Não podemos deixar de lado, que a exploração humana, a ao 
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de obra barata para a produção desses materiais também estão em discussão 

são pessoas, alfabetizadas ou não, com salários de acordo com o que produzem 

e que nesse processo não pode adoecer, pois o econômico é o que faz o mundo 

se movimentar. 

Entretanto, precisamos segundo Boff (2009, p. 112) de “um padrão 

civilizatório, de uma sociedade ecologicamente sustentável”, organizada e que 

consiga estabelecer uma harmonia entre os ecossistemas e as necessidades dos 

cidadãos, portanto, “racionais ao utilizar recursos não renováveis” (BOFF, 2013, 

p. 113) e autônomos para superar as dificuldades.  

4.2.4 Econômico 

No aspecto econômico, o destaque que damos é aos processos 

industriais, segundo Boff (2009) o conceito chave e mobilizador em todas as 

sociedades mundiais é o desenvolvimento sustentável. Mas, o progresso em 

uma crítica pessoal de como pesquisadora torna impossível um crescimento 

econômico sem a exploração, seja das pessoas como também da própria 

natureza. 

As crianças perceberam esse problema econômico de forma nítida em 

seu contexto. A praia do Sul tem tido grandes investimentos imobiliários. Os 

campos de futebol de areia, alguns clubes estão dando espaço a prédios 

residenciais de médio e grande porte. 

Na praia, o local onde meus tios jogavam bola esta construindo um prédio 

enorme, meu tio e meu primo estão trabalhando lá (A 7) 

Os pés de coco cortaram tudo, a piscina que tinha na entrada jogou cascalho para 

construir o prédio (A 10) 

A natureza e os recursos humanos locais estão sendo explorados e com 

valores muito baixos. Boff diz o seguinte, “de tudo se faz mercadoria e 

oportunidade de ganho, até com realidades que tem sumo valor, mas que não 

podem ter preço” (2009, p. 109). 
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Além das injustiças sociais, pois quem usufruirá desses imóveis são 

pessoas que tem poder aquisitivo, já que a comunidade é considerada de classe 

média e baixa, são esses que estão edificando, daí já criam uma desigualdade 

social (BOFF, 2009). Mas também, uma injustiça ecológica. É um espaço natural 

que esta sendo petrificado, transformado pela devastação humana. O autor 

acrescenta que “o crescimento e o desenvolvimento pretendido é incompatível 

com a natureza e a Terra. Eles não são sustentáveis” (2009, p. 110). 

4.2.5 Ético 

As crianças apresentaram diante a ética, o que atualmente Boff (2009) 

afirma a natureza utilitarista e o antropocentrismo. 

O homem sempre usufruindo dos frutos e da madeira das árvores, do 

que nasce da terra, da água que mata a sede, do barro para fabricar o tijolo e 

construir casas. Mas, não conseguem percebem que há um limite. Segundo Boff 

(2009, p.125) “a ética [...] seria desenvolver um sentido de limite dos desejos 

humanos” isso que deve ser despertado na educação ambiental nos primeiros 

anos iniciais. 

Na oficina com a equipe da Maramata, as crianças observaram a horta da 

escola e fizeram algumas considerações: 

QUADRO 14 – SÍNTESE DA ATIVIDADE SOBRE HORTA 

Aluno Fala dos alunos Nossa análise 

A3 Aqui fica as plantas que a gente usa 

na comida. 

O utilitarismo dos recursos naturais.  

A7 A terra esta seca e as plantas estão 

murchas 

Os sintomas da exploração da terra e a 

falta de cuidado. 
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QUADRO 14 – SÍNTESE DA ATIVIDADE SOBRE HORTA 

(continuação) 

Aluno Fala dos alunos Nossa análise 

A1 A gente tem que fazer mais 

compostagem e molhar as plantinhas 

pra ficarem bem bonitas 

 

O aluno mostra respeito no cuidar da 

planta, e indica a compostagem com um 

elemento importante para cuido com a 

horta que eles utilizam na alimentação. E 

percebe o Eu como conduto dessa 

benfeitoria. 

FONTE: Autora 

É esse espírito que devemos trabalhar nos anos iniciais, uma ética onde a 

criança enxergue sua potencialidade como ator social, capaz de fazer a 

diferença, no sentido de respeitar o futuro que esta por vir. Para Boff (2009) isso 

resumiria em reconhecer o caráter da autonomia que os seres vivos têm, 

respeitando os valores intrínsecos e entender a importância do direito de 

continua a existir e coexistir. De fato, isso só irá ocorrer se começarmos a nos 

“importar com a realidade e reconhecer a relevância do limite” (p. 125), um 

novo sentindo da vida, a religação do homem com a natureza. 

4.2.6 Mental 

Considerada por Boff um dos aspectos mais importantes, é também a 

mais difícil de ser realizada, pois, as estruturas mentais e o nosso próprio 

“convencional” de ver as coisas são algo enraizados por gerações (BOFF, 2009). 

E isso dificulta a mudança, que atualmente está sendo tão necessária quando se 

trata do Meio Ambiente. 

Na intervenção pedagógica as crianças sabem que o planeta esta sendo 

destruído pela ação do homem, mas percebem que devemos despertar e mudar 

essa situação. Boff (2009) diz que essas são as principais características do nosso 
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tempo, ou seja, a consciência do conflito e o despertar para garantir 

sobrevivência. 

No diagnóstico, tivemos sinalizações do perfil em algumas falas: 

QUADRO 15 – ASPECTOS MENTAIS IDENTIFICADO NA 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Aluno Fala do aluno Nossa análise 

 

A 2 

 

Se não tem lixo no chão o gari 

não tem trabalho. 

Faz parte do primeiro obstáculo de Boff 

(2009) que reflete a inconsciência e 

ignorância dos estragos que causamos 

diariamente na natureza, neste caso, o ato de 

jogar no lixo no chão. 

 

A 7 

Lá na rua só minha mãe varre a 

porta (a frente da casa) por que 

os vizinhos lá nem liga fica tudo 

sujo. 

Nessa fala identificamos o quarto obstáculo 

de Boff (2009) onde relata o individualismo, 

nossa educação não reflete sermos 

interdependentes e sim seres isolados. Nesse 

caso, a mãe faz a parte dela, mais não 

contribui para ser uma ação coletiva para o 

bem estar de todos.  

A10  No Centro esta tendo promoção 

de celular na Loja X esta de $150 

e na Loja Y se comprar celular 

ganhar um brinde. Minha mãe 

comprou na loja Y dois para ela e 

minha irmã. 

O aluno traz o quinto obstáculo de Boff 

(2009) que reflete essa economia de 

competição e concorrência. Vejamos a 

promoção de um celular, em uma loja o 

valor menor em outra eles adicionam um 

brinde, “Tudo foi transformado em 

oportunidade de ganho e lucro” (p. 116).   

FONTE: Autora 
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QUADRO 15 – ASPECTOS MENTAIS NA INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA (continuação) 

Aluno Fala dos alunos Nossa análise 

 

A6 

O esgoto da Rua Amor Perfeito, 

esta entupido a um tempão. A 

empresa de água ainda não 

consertou. 

Neste caso, temos o racionalismo, confiamos 

na técnica e na razão, o terceiro obstáculo de 

Boff (2009). Apesar de ser algo a acionar a 

empresa de esgoto, a comunidade não se 

sensibiliza as consequências para própria 

comunidade ou tentar solucionar o 

problema.  

 

A2 

 

No morro estão cortando todas as 

árvores para fazer casas. 

O antropocentrismo (segundo obstáculo), 

nesse trecho o homem traz em evidência a 

falta de cuidado, nem o senso de 

preservação. Estendendo suas moradias aos 

morros, derrubando a flora local. 

FONTE: Autora 

 

4.2.7 Integrador 

Diante todos os aspectos citados anteriormente, o integrador “procura 

entender a Terra, as energias cósmicas que nos alimentam e sustentam dentro 

do imerso processo da evolução que esta em curso” (BOFF, 2009, p. 119). Ou 

seja, todos os seres vivos ou não vivos estão ligados e interligados, por que 

segundo a explosão do Big Bang, temos partículas do átomo cheio de energia e 

interações. 

A intervenção pedagógica proporcionou que as crianças entendessem de 

forma mais global e holística a Educação Ambiental, através de um meio 

ambiente interligado. Despertando a consciência da responsabilidade que 

temos em salvar o planeta dos conflitos socioambientais existentes, dessa forma, 

“nós, seres humanos somos co-responsáveis pelo destino de nosso planeta, da 
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biosfera, do equilíbrio social e planetário que torna possível a continuidade da 

vida” (BOFF, 2009, p. 120). 

No Diagnóstico Final (ANEXO B), conseguimos analisar a integração do 

ser humano na representação do conceito meio ambiente, das crianças. O 

religamento com o homem-natureza, a complementaridade entre os meios 

(ambiental e social) meio ambiente e meio social.  

Entretanto, a vertente integradora da Educação Ambiental requer uma 

educação enriquecedora, que possibilite a harmonia dos seres através da 

cooperação em preservar a Terra. “Na parte está o Todo, e o Todo se compõem 

da articulação de todas as partes (BOFF, 2009, p.120). 

 

4.3 Considerações da professora regente sobre a pesquisa 

 Durante o desenvolvimento do trabalho, a pesquisadora-professora e a 

regente dialogaram bastante. Com o envolvimento na pesquisa durante a 

intervenção, a professora regente avaliou o trabalho “Conflitos Socioambientais 

em anos escolares iniciais: limites e possibilidades de uma sequência didática baseada na 

perspectiva de Boff”, realizado em sua sala de aula. Vejamos seu depoimento. 

 Compreensão sobre Educação Ambiental na Escola: 

 "Quando estava na faculdade, a Educação Ambiental foi uma disciplina 

bem superficial, foram abordados tópicos, principalmente teóricos, mais nunca 

práticos. Quando iniciei na rede municipal, o entendimento continuou 

fragmentado e o que foi trabalhado ocorreu por projetos da escola e as datas 

comemorativas como o dia da Água, da Terra, do Meio Ambiente, sem uma 

problematização aprofundada". 

Sobre a proposta da pesquisa realizada: 

 "A proposta apresentada é interessante. Tive um receio, pois os alunos 

são pequenos, em processo de alfabetização e a complexidade de trabalho da 
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Educação Ambiental, considerando aspectos como:  político, ético, moral, social, 

econômico, integrado, eles poderiam não compreender pois não é trabalhado e 

acreditava que não estava no ‘leque’ de interesses dos alunos. Mas, o 

desenvolvimento da proposta, surpreendeu por que aconteceu naturalmente, e 

foram identificados os aspectos nas experiências vividas, algo que 

particularmente não acreditada que eles observavam como na construção de 

prédios à beira mar, exemplificado. O teórico,  Leonardo Boff , utilizado na 

pesquisa, traz pontos relevantes e que realmente acredito que faria a diferença 

na formação dos alunos e dos professores também. Identificar os problemas e 

compreender as redes de relações existentes, não caberia apenas a teoria mais a 

pratica, a qual,  estamos vivenciando. Os instrumentos utilizados os mapas 

conceituais, a tempestade de ideias (Evocação de Palavras) e as certezas e 

dúvidas foram relevantes, e acredito que é uma estratégia ótima para avaliar o 

aprendizado dos alunos. A pesquisa foi eclética quanto aos materiais,  pois não 

restringiu apenas ao livro didático ou o material impresso, como cartilha. O 

vídeo seja em desenho ou não, as dinâmicas desenvolvidas com materiais 

simples, isso favoreceu a aquisição do conhecimento dos alunos independente 

das suas limitações, por que eram abordagens que pertenciam do contexto 

social, do bairro onde eles residem. Destaco isso, porque, na sala além dos 

alunos com dificuldades na leitura e escrita tem também os alunos com 

necessidades especiais (dislexia, retardo mental, hiperatividade e autismo), 

apesar que, esses por alguns fatores não são frequentes na sala de aula, mais 

quando estiveram ficaram atentos e participaram de acordo com suas limitações 

(mesmo com o momento que era retirado da sala, por conta das atividades 

multifuncional com a orientadora), mais participaram com um desenho ou na 

participação da oficina com a Maramata.  Sobre a proposta ainda, devo destacar 

que por ser uma pesquisa, as atividades não se distanciaram das que se 

realizam na escola, foi trabalhado a leitura e escrita, além da 

interdisciplinaridade com as disciplina de matemática, história, ciências e 

geografia. A ludicidade esteve presente, por que sendo um assunto denso não 

ficou cansativo. Os alunos articularam e refletiram sobre as informações de 
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forma critica. Despertou o interesse de mudar, de resolver pelo processo da 

aprendizagem, algumas atitudes foram vista na própria sala de aula, como a 

limpeza, o jogar o lixo nos lugares corretos, as cascas de banana do lanche ele 

aterravam na horta, pois os mesmo relatavam para fazer compostagem, adubo. 

Por fim, parabenizo a pesquisadora pela força de vontade, pelo potencial da 

pesquisa e da ação realizada na escola. A Educação de fato é o caminho, porém 

existe a necessidade de praticas que encaixem nas dificuldades melhorando a 

situação. De pesquisadores que busquem alternativas, de professores e equipe 

gestora unidos para superar e com objetivos comuns. Formar para aprender e 

aprender para a vida. Mostrar a importância da participação, do conhecimento, 

do estudo, do saber dialogar é a diferença, neste caso, da Educação Ambiental 

que almejou isso numa formação de sujeito designado ecológico, na pesquisa 

desenvolvida na sala que trabalho, e que pude ver que é possível. Considero 

uma proposta pedagógica para ser inserida em todos os anos como um ensino 

complementar, principalmente nos anos escolares iniciais, do ensino 

fundamental será um diferencial na formação dos novos cidadãos, autônomo, 

eqüídeo, participativo, critico, responsável."  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Educação não transforma o mundo.  

Educação muda as pessoas. 

Pessoas mudam o mundo (PAULO FREIRE) 

 

Todo o processo desta pesquisa por construções e reconstruções. E não 

termina aqui. Concordo plenamente com a fala destacada acima, de Paulo 

Freire. Atualmente o mundo se encontra num conflito que requer a 

transformação imediata das pessoas para solucionar os problemas. 

O processo escolar de ensino e aprendizagem da Educação Ambiental se 

dá de modo complexo. Ao trabalharmos com conflitos socioambientais estamos 

inserindo aspectos de ordem política, social, econômica, ética, moral, 

integradora, assim como ambiental que também exercem influência direta e 

indiretamente sob o meio. 

A motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa levou em 

consideração os entraves e as possibilidades da Educação Ambiental, 

centrando-se numa perspectiva holística e crítica, porque entendíamos e 

entendemos que além do todo devemos analisar essa rede de inter-relações das 

dimensões.  

Diante as questões que subsidiaram o trabalho estão: Seria viável um 

trabalho desse tipo nos anos escolares iniciais? Os professores recebem 

formação adequada para essas ações? Até aonde reconhecem a relevância da 

temática no trabalho com as crianças? Quais seriam os limites e as 

possibilidades de se trabalhar com conflitos socioambientais e seus aspectos 

multidimensionais nos anos escolares iniciais? 

No desenvolvimento de nossa investigação, ficou nítido, que trabalhar 

com os anos escolares iniciais com os aspectos multidimensionais é uma 
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possibilidade viável. Nesse período a criança está pré-disposta para esse 

aprendizado mais complexo, ainda que em fase inicial, preparatória para o que 

poderá e deverá vir adiante em suas formações. 

Devemos considerar em todo esse processo a importância do professor e 

sua formação. Que tipo de formação obteve? Que importância dá para 

Educação Ambiental nos anos escolares iniciais? Pensa-se numa Educação 

Ambiental que contemple seus aspectos críticos, para além do mero 

conservacionismo? 

A literatura sobre o tema nos traz um panorama em que os profissionais 

da educação não têm recebido uma formação adequada para realizar ações de 

Educação Ambiental escolar numa dimensão holística e crítica com as crianças. 

Essa abordagem mais complexa recai numa zona de desconforto, porque 

trabalha dimensões que apresentam um sistema contraditório e cheio de 

conflitos de poderes. Leva a maiores desafios aos professores. Levou-nos neste 

trabalho a muitos desafios e a maiores mobilizações intelectuais. 

Enfatizando-se as crianças dos anos escolares iniciais, como no perfil da 

pesquisa (8-9 anos de idade), foi possível verificar que as dificuldades, 

principalmente na leitura, escrita e cálculos matemáticos, não são impeditivas 

de um trabalho como o que desenvolvemos. 

Existem alguns aspectos limitantes: a nossa formação, a distribuição da 

carga horária escolar, a fragmentação curricular. As Atividades 

Complementares (AC) poderiam ser aproveitadas para formação continuada, 

incluindo-se estudos e debates sobre temáticas complexas como a que 

trabalhamos. 

De forma mais sistemática, destacamos os seguintes limites inerentes ao 

nosso trabalho de intervenção pedagógica nos anos iniciais sobre a temática: 
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a) A Educação Ambiental existe nos Parâmetros Curriculares, como 

prática efetiva, mas, não é priorizada na formação nos anos escolares 

iniciais. 

b) Existe uma defensiva dos professores quando se tratam de 

abordagem complexa, neste caso, os conflitos socioambientais, pela 

abrangência e domínio dos conhecimentos. 

c) Os docentes questionam como trabalhar abordagem complexa com 

crianças, visto que, de acordo com realidade estes ainda não tem 

domínio de leitura, escrita e matemática tendo como base para 

alfabetização. 

d) Desconhecimento das potencialidades e habilidades que o trabalho 

com a Educação Ambiental pode trazer na formação do sujeito, 

preconizando a autonomia, participação entre outros que são 

considerados pontos relevantes para a educação. 

e) Os materiais muitas limitações, a literatura tem destacado isso e se 

tratando de anos iniciais os materiais disponíveis impedem um 

trabalho holístico e crítico pontos que consideramos importantes para 

a formação do sujeito ecológico. 

f) Diante a formação dos profissionais da educação básica, a maioria 

não teve a disciplina de Educação Ambiental, isso limita um debate 

mais aprofundado sobre o conhecimento específico, considerando 

aqui os aspectos multidimensionais de Boff. 

g) A falta de projetos permanentes ou continuados tanto para o 

professor quando para os alunos. 

Apesar desses entraves, também há possibilidades nesse tipo de trabalho 

com as crianças: 
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a) A sequência didática é uma ferramenta pedagógica relevante para 

trabalhar abordagens complexas. 

b) O contexto social, considerando o ‘local’, auxilia na maior 

compreensão e assimilação do conhecimento transmitido, pois 

colabora diante as dicotomias:  local – global e teoria – prática. 

c) Independente do nível de alfabetização, a criança possui 

conhecimentos prévios referentes às experiências vivenciadas, o que 

observa ao redor e o que ouve a cerca de vários assuntos. Essa 

habilidade pode ajudar o profissional na sondagem da turma quando 

um novo conteúdo for apresentado. E o trabalho baseado nesses 

conhecimentos de senso comum facilita a compreensão, assimilação e 

o aperfeiçoamento até chegar a um conhecimento científico, 

fundamentado, tornando significativo para a criança. 

d) Os aspectos multidimensionais de Boff, a primeira vista, podem ser 

complicados de esta trabalhando com as crianças, mais os 

conhecimentos prévios já mencionados anteriormente, foi uma 

estratégia utilizada onde conseguimos perceber que mesmo sem o 

domínio correto dos conceitos, as crianças têm ciência de alguns 

termos contidos nos campos: político, econômico, social e o 

ambiental. 

e) Apesar dos anos iniciais dá mais ênfase à alfabetização (leitura, 

escrita e matemática), o trabalho realizado com os conflitos 

socioambientais proporcionou o nítido desenvolvimento de algumas 

habilidades e competências nas crianças, tais quais: autonomia de 

decisões e atitudes; senso crítico diante as questões, atividades 

realizadas; participação efetiva; o saber ouvir o outro e respeitar a 

opinião do colega; trabalhar em grupo entendendo que cada membro 

é importante para obter o êxito no trabalho; distribuir tarefas; 
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questionar quando houver dúvidas sem medo de errar e/ou imaginar 

o que os outros vão pensar da sua pergunta. 

f) A intervenção permitiu que um dos dilemas da Educação Ambiental 

é fazer com que o sujeito compreenda que ele é integrado ao meio 

ambiente numa relação recíproca, dependente. E diante o 

desenvolvimento do trabalho a criança começou a entender esse 

processo, desmitificar o ambiente biologizante e naturalístico.  

Podemos concluir que abordagens complexas podem ser iniciadas nos 

anos escolares iniciais. Fiquemos atentos à relevância de um trabalho a partir 

dos conhecimentos prévios, onde o processo de ensino e aprendizagem articule 

ao contexto que permita observar e problematizar questões visíveis, para a 

assimilação dos conteúdos.  

Apesar de,  a pesquisa ser restritiva, num teste desenvolvido em uma 

unidade escolar, com apenas 7 encontros, trabalhando-se os conflitos 

socioambientais, temos convicção da sua eficácia se levarmos em consideração a 

base constituída num processo longo em que a criança terá pela frente. 

A intervenção pedagógica almejou uma Educação Ambiental menos 

naturalística e biologizante. Os aspectos multidimensionais de Boff permitiram 

um trabalho de ensino e aprendizagem mais holístico e crítico. Um trabalho 

possível com crianças em anos iniciais.  

Identificamos alguns pontos para serem aprofundados e analisados nas 

pesquisas futuras como a inserção da Educação Ambiental com os aspectos 

multidimensionais de Boff no currículo em um período continuado, já que 

nessa pesquisa utilizamos apenas uma unidade programática. As teorias da 

aprendizagem no processo de assimilação de temáticas complexas. Essas são 

algumas aspirações para trabalhos futuros, enquanto isso contínuo a seguir com 

os estudos no processo de ensino e aprendizagem sobre a Educação Ambiental 

nos anos escolares iniciais. 
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ANEXO C – Atividades sobre o Meio Ambiente Trabalhado pela professora. 

Atividade1

 
FONTE: http://blogdatiaclaudia.com/estudo_texto/meioambiente/lixo/ambiente 

/23.jpg 
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Atividade 2 

 

FONTE: http://3.bp.blogspot.com/-DtiiR797oHI/ Tdes0bMVVCI/ AAAAAAAACj8/ 

GQ8ye581NSU/s1600/75.jpg 
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Atividade 3 

 

Fonte: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 236x/8c/78/ 4c/8c784c7bd3 

deaeb9d4dc69b46e0c3bc3.jpg 
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ANEXO D- Sinopse dos Filmes 

1. Ilha das flores 

 

Fonte: 

https://cdn.fstatic.com/media/movies/covers/2011/05/thumbs/29b95c7598384d50db7ce

aabd67efe6a_jpg_290x478_upscale_q90.jpg 

SINOPSE 

Este filme retrata a sociedade atual, tendo como enfoque seus problemas de ordem 

sociais, econômicas e culturais, na medida em que contrasta a força do apelo 

consumista, os desvios culturais retratados no desperdício, e o preço da liberdade do 

homem, enquanto um ser individual e responsável pela própria sobrevivência. Através 

da demonstração do consumo e desperdício diários de materiais (lixo), o autor aborda 

toda a questão da evolução social de indivíduo, em todos os sentidos. Torna evidente 

ainda todos os excessos decorrentes do poder exercido pelo dinheiro, numa sociedade 

onde a relação opressão e oprimido é alimentada pela falsa idéia de liberdade de uns, 

em contraposição à sobrevivência monitorada de outros. 

Fonte: http://www.filmesbrasileiros.net/ilha-das-flores/ 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

Direção: Jorge Furtado 

 Roteiro: Jorge Furtado, Cecília Meireles 

(poesia) 

 Gênero: Documentário/Drama 

 Origem: Brasil 

 Duração: 13 minutos 

 Tipo: Curta-metragem 
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2. Turma da Monica 

 

Fonte: http://www.escolaencontrorecife.com.br/wp-ontent/uploads/2013/05/teatro.jpg 

SINOPSE: 

Na trama, Franjinha inventa uma poção capaz de deixar todas as coisas limpas. 

A turma visita seu laboratório e, no meio da bagunça, um pouco da fórmula cai 

sobre o Cascão, que fica limpíssimo. 

Assim, Mônica e seus amigos decidem pegar borrifadores com o produto e sair 

pelo bairro para acabar com a sujeira e a poluição. 

Fonte:< https://sustentabiliarte.wordpress.com/2013/01/25/um-plano-para-salvar-o-

planeta/ > 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

Filme:Turma da Mônica Um Plano Para Salvar o 
Planeta 

Direção: Maurício de Souza                              
Gênero: Desenho animado                    

 Lançamento: 2011 Duração: 30 minutos. 
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3. História das coisas 

 

Fonte: http://www.no-burn.org/img/original/SOS_BUTTON.jpg 

SINOPSE 

“A história das coisas” (The Story of Stuff) é um filme rápido, dinâmico e muito 

interessante. Trata do complexo sistema que vai da extração, passa pela produção, 

distribuição, consumo e acaba no tratamento do lixo. No documentário é 

apresentado um sistema que é muito mal explicado nos livros, que ignoram 

alguns aspectos importantes, como as pessoas que participam dessa engrenagem e 

os limites impostos pela natureza, por exemplo. A partir do filme, é possível 

compreender a relação estabelecida entre diversos problemas ambientais e sociais 

e a necessidade urgente de criarmos um mundo sustentável e justo. Como ponto 

central desse sistema analisado, o coração que o impulsiona, tem-se o consumo, 

amplamente incentivado após a Segunda Guerra Mundial.  

No mundo atual, quem não contribui para “a seta dourada do consumo” não tem 

valor. Para isso, diversas ações são postas em práticas com vistas à obsolescência 

(planejada e perceptiva) dos produtos. Nesse ponto, a mídia desempenha papel 

fundamental, pois bombardeia os telespectadores com anúncios de produtos e 

serviços, dizendo a eles que tudo está errado (seus cabelos, suas roupas, seus 

sapatos...) e que precisam consumir, consumir e consumir. Mas o resultado que o 

consumismo exagerado traz não é mostrado. 

 

 

FICHA TECNICA 

Gênero: Documentário de animação,  

Origem: EUA. 

Duração: 20minutos 

Direção: Fábio Gavi 
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Sugestões temáticas: Consumismo; Múltiplas linguagens utilizadas; Sustentabilidade; 

Extração de recursos naturais; Erosão; Produtos químicos tóxicos x saúde. 

Fonte: 

http://filmes.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=240 
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ANEXO E – Imagens da dinâmica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Google Imagens/ Município de Ilhéus/Conflitos Socioambientais 
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FONTE: Google Imagens /Município de Ilhéus/Conflitos Socioambientais 
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FONTE: Google Imagens/ Município de Ilhéus/ Conflitos Socioambientais 
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ANEXO F – Texto do livro 

 

FONTE: FONSECA, M.S. HOJE É DIA DE CIÊNCIAS: 3º.ano. – 2ª Ed – Curitiba: Positivo, 2011, 

p. 10-15. (Coleção Hoje É Dia De Ciências). 
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FONTE: FONSECA, M.S. HOJE É DIA DE CIÊNCIAS: 3º.ano. – 2ª Ed – Curitiba: Positivo, 2011, 

p. 10-15. (Coleção Hoje É Dia De Ciências). 
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FONTE: FONSECA, M.S. HOJE É DIA DE CIÊNCIAS: 3º.ano. – 2ª Ed – Curitiba: Positivo, 2011, 

p. 10-15. (Coleção Hoje É Dia De Ciências). 
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FONTE: FONSECA, M.S. HOJE É DIA DE CIÊNCIAS: 3º.ano. – 2ª Ed – Curitiba: Positivo, 2011, 

p. 10-15. (Coleção Hoje É Dia De Ciências). 
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FONTE: FONSECA, M.S. HOJE É DIA DE CIÊNCIAS: 3º.ano. – 2ª Ed – Curitiba: Positivo, 2011, 

p. 10-15. (Coleção Hoje É Dia De Ciências). 
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APÊNDICE A 

PLANEJAMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

AULA 01 

 

RESGATANDO CONHECIMENTOS 

 

Objetivo: 

Conhecer o que as crianças entendem sobre o Meio Ambiente. 

 

Duração: 04 horas 

 

Estratégia: 

1. Explicar o que é um mapa conceitual 

2. Elaborar um mapa sobre os conhecimentos do Meio Ambiente ( as 

crianças). 

3. Apresentação dos mapas conceituais. 

4. Questionar as dúvidas, as certezas provisórias e as curiosidades sobre o 

Meio Ambiente. 

 

Avaliação Inicial: 

1. Analisar os conhecimentos prévios das crianças com a elaboração e 

apresentação do mapa conceitual sobre o Meio Ambiente. 

2. Elaborar um quadro com as respostas do questionamento para fazer o 

comparativo com a AV1 e AV2 para a discussão dos dados. 

3. Identificar os pressupostos de Boff nos conhecimentos prévios das 

crianças. 
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AULA 02 

***MEIOS... ONDE VIVEMOS?*** 

Objetivo: 

Identificar o espaço onde vivemos e as constantes transformações. 

Dimensões de Boff:  

Ambiental, Social, Integrador, Ético, Mental. 

Duração: 04 horas 

Estratégia: 

1. Leitura da Imagem 

 

Fonte:http://www.consumocomatitude.com.br/web/wp-content/uploads/2011/12/Peter-caton.jpg 

2. Utilizar o livro didático: Vale à pena conhecer um pouco dessa história... 

(p. 11-15), o texto aborda a vida humana e suas transformações e 

desenvolvimento no meio ambiente. (leitura e atividades) 

3. Organizar as imagens do contexto de Ilhéus e do bairro Nelson Costa e 

classificá-las. 

4. Indagar o que é Meio Social e Meio Ambiental? 

Avaliação 

Analisar as interpretações da imagem, a compreensão sobre a história do livro 

didático e as classificações que as crianças elencam nas figuras e o que eles 

entendem por meio social e ambiental. 
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AULA 03 

POR ONDE ANDO? 

 

Objetivo: 

Observar e identificar os conflitos que existentes. 

Reconhecer o entorno dos seguimentos da escolar, residencial e contextual. 

 

Pressupostos de Boff: 

Ambiente, Social, Integrador, Metal e Ético. 

Duração:  

08 horas 

 

Estratégia: 

1. Projetar o filme curta metragem do cineastra Jorge Furtado “ Ilha das 

Flores” cuja duração é de 21min 14seg.  

2. Identificar alguns conflitos nas imagens do mural (atividade de 

organização). 

3. Trilhar o percurso de casa para a escola e anotar alguns problemas que 

encontram no caminho. 

4. Produção de um Jornal a partir das anotações. 

 

AVALIAÇÃO 

Analisar o senso crítico das crianças em relação ao filme, e perceber a 

consciência que tem sobre o conflito e as conseqüências que pode causar para a 

vida. 
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AULA 04 

DE ONDE VEM O LIXO? 

 

Objetivo 

Problematizar a questão do ser humano e as conseqüências do lixo. 

Criar a consciência ecológica. 

 

Dimensão de Boff: 

Ambiental, Social, Econômico, Ético, Mental e Integrador. 

 

Duração:  

08 horas 

 

Estratégia: 

 

1. Assistir o filme /documentário “A história das coisas” de Annie 

Leonard sob tradução de Michael Cunha, relata as conexões geram os 

conflitos socioambientais. 

2. Discutir sobre o filme e a comparação com a realidade. 

3. Jogo das Curiosidades... Quando tempo dura o lixo? 

 

AVALIAÇÃO 

Analisar as impressões e os destaques colocados pelas crianças. 
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AULA 05 

Para todo problema muitas soluções. 

Objetivo: 

Conscientizar que tomada de decisão é um ato político e que temos direito a opinar em 

beneficio ao bem comum que é a sobrevivência da Gaia. 

Discutir e criar formas alternativas para cuidar melhor do meio Ambiente. 

Dimensões de Boff: 

Ambiental. Social, Político, Econômico, Integrador, Mental e Ético 

Duração:  

04 horas 

 

 Estratégia: 

1. Será apresentado 5 itens na sala 

2. Elaborar em grupo como esses itens podem ser (re) utilizado. 

3. Apresentar na sala a estratégia construída. 

4. Exibir o filme da Turma da Mônica “ Um plano para salvar o planeta. 

 

AVALIAÇÃO: 

Analisar o comprometimento e integração na atividade. 
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AULA 06 

Validando os conhecimentos 

Objetivo: 

Avaliar os conhecimentos adquiridos pelas crianças sobre o conflito socioambiental na 

sequência didática. 

Pressupostos de Boff: 

Ambiental, Social, Econômico, Político, Ética, Metal e Integrador. 

 

Duração: 

 04 horas 

Estratégia: 

1. Elaboração dos conhecimentos sobre o Meio Ambiente no Mapa Conceitual. 

2. Discutir sobre as duvidas e as certezas sobre o Meio Ambiente. 

3. Elaboração de uma carta direcionada para autoridade sobre os problemas 

enfrentados. 

4. Crianças conscientizadoras (exposição dos trabalhos realizados para a escola, 

pais e comunidade). 

AVALIAÇÃO 

Comparar com a Aula 01 a evolução dos conhecimentos das crianças no 

período da sequência didática, e discutir os limites e as possibilidades 

encontradas na intervenção. 

 

 

Fonte: Autora 


