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RESUMO 

 
Os debates acerca das questões ambientais já estão presentes em nosso cotidiano. 
Nesse contexto, cabe uma discussão sobre o uso dos recursos com 
comunicacionais como ferramentas pedagógicas para trabalhar temática ambiental 
nas escolas. Partindo de tal fato, o presente estudo, se refere uma análise do projeto 
“Divulgando a educação ambiental na construção de saberes no exercício da 
cidadania na escola pública do município de Mossoró”, no qual foram pesquisadas 
cinco escolas envolvidas. No desenvolvimento do trabalho analisa-se o modelo atual 
de ensino e as contribuições do modelo dialógico, como elemento fundamental para 
o ensino de práticas da educação ambiental dentro do contexto escolar. Os meios 
comunicativos analisados foram a oralidade, vídeos e músicas, por possuir uma 
linguagem lúdica e de fácil assimilação dos conteúdos da problemática ambiental 
local. A metodologia adotada para entendes indagações que motivaram a pesquisa 
foi o método empírico e também a pesquisa qualitativa e quantitativa, onde foi 
constatado que os educadores têm dificuldades em trabalhar a educação ambiental 
de forma transversal seguindo as recomendações dos Parâmetros Curriculares 
Nacional, em decorrência de aspectos como a falta de formação em alguns cursos 
da licenciatura tais como física, letras, matemática e educação física dos quais não 
abordam a problemática ambiental. Dessa forma os professores necessitam passar 
por capacitação mais ampla e atualizada com conhecimentos de educação 
ambiental para ser ministrada de forma transversal. 
 
 
Palavras-chave: educação ambiental; comunicação; educadores. 
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ABSTRACT 
 
Considering the discussion of environmental issues, which are present in our daily 
lives, we take the context to expose the discussion on the use of communication 
resources as a pedagogical tool in the training of teachers through the project 
"Promoting environmental education in the construction of knowledge in the exercise 
citizenship in the public schools of the city of Mossley, "in which five beneficiary 
schools were surveyed. In developing this work reflect the current model of education 
and the contributions of the dialogic model as key to teaching practices of 
environmental education within the school context. The media was analyzed 
communicative orality, videos and music, by having a playful language and easy to 
assimilate the contents of local environmental issues. The methodology adopted to 
find the questions that motivated the research was the empirical method and also the 
qualitative and quantitative research, where it was found that educators still have 
difficulties in working environmental education across the board following the 
recommendations of the National Curriculum, due aspects such as lack of training in 
some undergraduate courses such as physics, letters, mathematics and physical 
education which do not address environmental issues. Thus teachers need to 
undergo more extensive training and updated knowledge with environmental 
education to be provided transversely. 
 
Keywords: environmental education, communication, educators. 
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INTRODUÇÃO  

A necessidade de preservação ambiental passa a dominar os debates 

acerca da devastação da natureza. Os fatores que implicam na destruição do meio 

ambiente são reflexos de uma sociedade que está voltada para o consumo 

desenfreado e um crescimento tecnológico sem medidas. Dessa forma são cada vez 

mais necessárias a mudança de relacionamento do homem com o meio ambiente. A 

educação ambiental é um instrumento de grande potencial para essa transformação 

social, na qual os educadores exercem um papel fundamental no processo de 

sensibilização da consciência. 

Trabalhe-se academicamente com a temática ambiental exige estudo de 

forma interdisciplinar, porém verifica-se a precariedade em relação aos materiais 

didáticos que abordam conteúdos da problemática ambiental global e não local. 

 O Centro de Estudos e Pesquisas do Meio ambiente e Desenvolvimento 

Regional do Semiárido (CEMAD), órgão da Universidade do Estado Rio Grande do 

Norte, que por meio do projeto “Divulgando a educação ambiental na construção de 

saberes no exercício da cidadania na escola pública”, vinculado ao Programa Novos 

Talentos, da CAPES, projeto de intervenção da educação ambiental nas Escolas 

Públicas de Mossoró-RN, tinha por objetivo colocar os professores em situações 

formadoras de visões, tais como: visão física, visão cultural e visão político-

econômica da região semiárida, mostrando a possiblidade de levar estudos 

positivos, alternativas e técnicas de exploração de recursos ambientais capazes de 

proporcionar a melhoria na qualidade de vida da comunidade escolar e formas de 

manejo da Caatinga sem causar danos ao meio ambiente. Com duração de dois 

anos (2011 a 2012), o projeto atendeu as escolas públicas de ensino médio e 

fundamental em Mossoró e adjacências. 

Em suas atividades o projeto usou diversos recursos comunicacionais como 

vídeos, jornais, revistas, músicas entre outros, como ferramenta pedagógica na 

capacitação dos docentes. Esta pesquisa busca responder o seguinte 

questionamento: como os meios comunicacionais contribuem na formação dos 

educadores e como os sujeitos, após ações desenvolvidas pelo projeto, têm 

aplicado o conhecimento no seu cotidiano escolar. A pesquisa está divida em três 

capítulo seguindo esta ordem.  
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O primeiro capítulo traz no seu conceito a trajetória da história da educação 

ambiental e seus fundamentos para o ensino na perspectiva de construção de uma 

sociedade que vive em harmonia com o seu meio. Destacamos os primeiros eventos 

que discutiram a degradação do meio ambiente, como a Conferência de Estocolmo, 

Conferência de Tbilisi e Conferência Rio 92. Esses eventos ambientalistas foram 

realizados com o intuito de chamar a atenção das autoridades e da sociedade 

mundial para a problemática do meio ambiente.  

Deve-se considerar o ser humano como parte integrante da natureza, não 

podendo ser pensado de forma separada em suas ações, ambições e necessidades. 

Dessa forma, o histórico traz reflexões necessárias e indispensáveis ao homem, isso 

porque as principais fontes de poluição estão nas atividades econômicas, sobretudo 

no crescimento urbano desordenado e nos resíduos industriais como consequência 

do consumismo desenfreado. 

No segundo capítulo discute-se a relação da comunicação dialógica no 

ensino da educação ambiental, considerando que o processo comunicacional 

permeia o ensino/aprendizagem de práticas socioambientais. De forma reflexiva, nos 

pautamos em aspectos do atual modelo de ensino, refletindo a comunicação como 

ferramenta pedagógica para inserção da educação ambiental no contexto da região 

semiárida. Toma-se por base o modelo dialógico proposto por Paulo Freire sob 

perspectiva do saber compartilhado entre professor e aluno, assim formando 

cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. 

No terceiro e último capítulo estão expostos os três aspectos que 

conduziram o resultado final da pesquisa. Primeiro contextualizamos como foram 

executadas as ações de formação de professores e alunos. Em seguida 

apresentamos uma breve descrição da metodologia adotada para descobrir as 

inquietações que nortearam nosso estudo e também expomos os resultados da 

pesquisa e nossas considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPITULO I: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM NECESSÁRIA? 

 

1.1 Retrospectiva da Educação Ambiental 

 

As questões relacionadas aos problemas ambientais estão sendo discutidas 

profundamente, embora esse debate não seja novo, mas agora estão dando a 

devida importância para esses problemas, uma vez que o homem usa dos recursos 

da natureza como se fosse algo inesgotável, de forma que transforma cada vez mais 

o meio ambiente e esgotam-se seus recursos naturais. Percebe-se essas 

transformações através dos seguintes fatores: exploração de áreas verdes para 

construção de prédios, desertificação, consumo exagerado de água e energia, 

poluição atmosférica, etc. Em função de tais atitudes, as áreas verdes estão 

escassas, o que tem contribuído para a elevação da temperatura do planeta 

causando assim o aquecimento global, bastante comentado nos meios de 

comunicação. 

É nesse contexto onde a degradação e preservação da natureza são  temas 

recorrentes, que surgem os primeiros encontros para discutir como preservar e 

explorar os recursos naturais sem degradar o meio ambiente. 

Essa pesquisa se propõe a fazer uma discussão a respeito da educação 

ambiental e instrumentos comunicacionais usados como ferramentas pedagógicas 

no projeto “Divulgando a educação ambiental na construção de saberes no exercício 

da cidadania na escola publica de Mossoró” promovido pelo Centro de Estudos e 

Pesquisas do Meio ambiente e Desenvolvimento Regional do Semiárido (CEMAD), 

órgão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 

Para início desse estudo, contextualiza-se os pontos que marcaram a 

história da educação ambiental. Em 1962, a jornalista e bióloga Rachel Carson já 

alertava sobre os danos que o homem estava causando à natureza e, 

consequentemente, também estava afetando sua qualidade de vida. O livro 

“Primavera Silenciosa” tornou-se marco na história do movimento ambientalista 

mundial, no qual a autora descreve com ênfase, a perda da qualidade de vida 

decorrente do uso de produtos químicos e os efeitos dessa utilização sobre os 

recursos naturais. 

No cenário dos debates sobre a problemática ambiental, elencaremos 

alguns pontos que marcam a trajetória da educação ambiental em âmbito global e 
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nacional, contextualizando os grandes eventos e resultados, que culminaram na 

criação de documentos importantes que servem de orientações para que todos os 

países desenvolvam ações de recuperação de áreas devastadas e desenvolvam um 

modelo econômico de modo sustentável. 

O primeiro encontro para se discutir os problemas a respeito do meio 

ambiente, aconteceu em Roma, em 1968, e chamou a atenção para o 

desenvolvimento econômico e consumo dos recursos naturais. Ao final deste evento 

foi produzido um relatório indicando ações para se obter no mundo um equilíbrio 

global com a redução do consumo tendo em vista determinadas prioridades sociais. 

A partir dessa discussão, despertaram outros questionamentos sobre ações 

predatórias do homem com a natureza. 

Em 1972, a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, em 

Estocolmo, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), na Suécia, 

ficou conhecida pelos processos de mudança, que tem o meio ambiente como 

centro das aspirações de um novo estilo de desenvolvimento econômico, tendo em 

vista que alguns países vivem em pleno progresso industrial. Segundo Marcos 

Reigota (2004, p.9), “a conferência apontava para a necessidade de se realizar a 

educação ambiental tendo em vista a participação dos cidadãos na solução dos 

problemas ambientais.” 

O resultado desse evento foi a Declaração sobre o Ambiente Humano, que 

traz orientações para os governantes estabelecerem um plano de ação mundial, que 

visa educar o cidadão para usar os recursos do meio ambiente de forma adequada. 

Considera-se, até hoje, o primeiro evento que discutiu os estudos da 

Educação Ambiental (EA), a I Conferência Intergovernamental realizou-se em Tbilisi, 

Georgia, ex-União Soviética, em 1977, e discutiu sobre os problemas ambientais da 

sociedade contemporânea, pressupostos da educação para contribuir na resolução 

dos problemas ambientais, com atividades implementadas em nível nacional e 

internacional, estabelecendo o ensino da educação ambiental em todas as 

modalidades da educação formal e não formal. 

 Como resultado desse evento foi produzida uma Declaração com 41 

recomendações de ações da educação ambiental no mundo. Conforme Renato 

Macedo (2011, p.26), enfatizou-se: 
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O individuo mediante a compreensão dos principais problemas do mundo 
contemporâneo, possibilitando os conhecimentos de técnicos e as qualidades 
necessárias para desempenhar uma função produtiva com vistas a melhorar 
a vida e proteger o meio ambiente considerando os valores éticos. 

 

Após os debates de Tbilisi, onde á educação ambiental é indicada como 

instrumento de grande potencial para processo de conscientização dos problemas 

ambientais que atingem todos os setores da sociedade. E depois de 20 anos da 

conferência de Estocolmo é promovida a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, em 

1992, que contou com participação de 179 países, conhecida como RIO-92, ECO-92 

ou Cúpula da Terra, seu objetivo principal era estabelecer uma nova e justa parceria 

global através dos níveis de cooperação entre estados e setores importantes da 

sociedade. Conforme Renato Macedo (2011, p.30). 

 
[...] o resultado dessa conferência foi à criação da agenda 21, que diferente 
dos outros documentos, ela traz propostas para guiar os governos, 
sugerindo ações, atores, metodologias para obtenção de um consenso, 
mecanismos institucionalizando para implementação e monitoramento de 
programas, estimulando seus custos. Trata-se de uma lista de 
compromissos que os municípios, regiões e países devem adotar a curto, 
médio e longo prazo para solucionar os problemas ambientais. 

 

Destacamos o capítulo 36 da Agenda 21 por enfatizar dois fatores 

importantes da educação ambiental: o primeiro refere-se á conscientização das 

questões de degradação do meio ambiente, que engloba o desenvolvimento em 

todos os setores da sociedade em escala mundial e com a maior brevidade possível. 

O segundo indica lutar para facilitar o acesso a educação sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento, vinculado a educação social, desde a idade escolar primária até a 

idade adulta em todos os grupos de população. Nesse sentindo, a escola se 

apresenta como um espaço social privilegiado de promoção de novos valores éticos. 

Considerando a educação ambiental como uma estratégia de enfrentamento 

da problemática ambiental, foi criada a Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que indica as medidas de 

articulações políticas, jurídicas, institucionais e econômicas voltadas para a 

proteção, recuperação e melhoria socioambiental e institui como obrigatório o ensino 

de práticas ambientais na educação formal e informal (BRASIL, 1999). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem a educação ambiental como 

instrumento de formação do cidadão. O ensino das práticas socioambientais estão 
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inseridas nos temas transversais, vinculados ao cotidiano que são: ética, meio 

ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e saúde, eles podem ser 

trabalhados de forma transversal em todas as disciplinas.  

Dessa forma, o documento deseja a contribuição para formação de cidadãos 

plenos, capazes de decidirem e atuarem sobre a realidade de modo ético e 

comprometido com a vida, com a sociedade local e global (PCN 2000, p.87). Através 

da tematização da ética deverão ser abordados temas da atualidade que possam 

ser estudados e analisados tendo como referência o contexto da Proposta 

Pedagógica da Escola. 

Essa abordagem conduz a escola a estimular a autonomia na composição 

de valores dos educandos, auxiliando-os a se situarem nas interações sociais dentro 

da escola e da comunidade como um todo, abrangendo os principais grupos 

temáticos: respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade. Em relação ao meio 

ambiente, devemos lembrar que não se reduz apenas ao ambiente físico e biológico, 

mas abrange também as relações sociais, econômicas e culturais. Através dessa 

visão devem propiciar momentos de reflexões que induzam os alunos ao 

enriquecimento cultural, à qualidade de vida e à preocupação com o equilíbrio 

ambiental. 

Os resultados dos diversos eventos globais e nacionais, que discutiram a 

problemática ambiental, favoreceram a publicação de muitos trabalhos científicos e a 

elaboração de agendas de compromissos que refletem sobre as práticas predatórias 

implementadas pelas diversas nações. Ressaltamos a conferência que ocorreu 

recentemente realizada no Rio de janeiro, nos dias 13 a 22 de junho de 2012, a 

Rio+20, que marcou os vinte anos da ECO-92, na qual o mundo mais uma vez 

voltou suas atenções para Brasil, com o tema, “ O futuro que queremos?”.  

Esse evento reuniu 193 países preocupados com o desenvolvimento e as 

questões ambientais, no intuito de aderir às novas formas de desenvolvimento 

sustentável, onde também debateram sobre o progresso e compromissos firmados 

em outros eventos. Os meios de comunicação voltaram-se para divulgar tudo que 

acontecia na Rio+20 e durante os dias do evento foram constantes as matérias 

esclarecendo sobre os principais temas, como o exemplo da economia verde, efeito 

estufa, entre outros. 

Conforme Sato (2003, p.20), está previsto no plano de ação do tratado de 

educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, que os 
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meios de comunicação devem “Garantir que os meios de comunicação se 

transformem em instrumentos educacionais para a prevenção e a conservação de 

recursos naturais apresentando a pluralidade de versões com fidedignidade e 

contextualizando as informações”. De acordo com citação os meios de comunicação 

poderia ser usado como meios educativos através de transmissões de programas 

gerados por comunidades locais que demostrassem a problemática local e suas 

possíveis soluções.  

No entanto mesmo sendo obrigatório, é notório que a problemática 

ambiental, ganha visibilidade nos meios de comunicação sob dois aspectos: em 

eventos grandes eventos tipo Rio+20 ou quando ocorrem os grandes desastres 

ecológicos, tal fato ocorre por que a mídia é instrumento de grande potencial que 

fortalece e estimula a indústria do consumo, isso podem ser observado pelas 

propagandas que incentivam consumo exagerados de bens de consumos 

desnecessários.     

 

1.2 A Educação Ambiental no Brasil 

 

No Brasil os debates acerca dos problemas com meio ambiente ganharam 

forças e visibilidade após á ECO-92 ficando estabelecido como pilar do 

desenvolvimento sustentável, unindo dois fatores importantes: o social e o 

econômico. Também foi neste ano que a preocupação ganhou alcance mundial e o 

tema meio ambiente passou a ser mais discutido também nos meios de 

comunicação. 

Podemos apontar grandes avanços ao final desse evento que marcou a história 

da educação ambiental no Brasil. Os principais resultados são: A Declaração do Rio 

sobre Ambiente e Desenvolvimento e a criação da Agenda 21, esta que é 

considerada um dos principais documentos para inserção da educação ambiental na 

comunidade escolar, pois indica como os educadores devem trabalhar conceitos e 

estimular consciência crítica a partir de sua realidade local. 

Ressalta-se também que a portaria de n° 678/91 (BRASIL,1991) do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), determina que a educação escolar deva 

contemplar a Educação Ambiental permeando todo o currículo dos diferentes níveis 

e modalidades de ensino. Como afirma Reigota (2009, p.39), “É consenso entre a 
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comunidade internacional que a educação ambiental deve estar presente em todos 

os espaços que educam o cidadão, sejam esses espaços formais ou não formais”. 

No Brasil foram criadas muitas leis para institucionalização de práticas 

ambientais. Como mencionamos anteriormente a Lei que define a Política Nacional 

de Educação Ambiental (9.795/99), aponta finalidades e objetivos para a construção 

de atitudes e condutas compatíveis com a “questão ambiental” e a vinculação de 

processos formais de transmissão e criação de conhecimentos e práticas sociais. 

Nesse sentido, as preocupações referentes às problemáticas 

socioambientais influenciaram também estados e municípios, os quais 

desenvolveram iniciativas locais para o desenvolvimento de atividades, planos e 

projetos tendo em vista (re)educar as comunidades, procurando sensibilizá-las e 

impulsioná-las para a transformação de atitudes nocivas, buscando a adequação de 

posturas favoráveis ao equilíbrio ambiental. 

No município de Mossoró foi criada a Lei nº 2573, de 14 de Dezembro de 

2009, que dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental, que segue 

orientações de pontos indicados na PNEA, mas foram acrescentados artigos 

adequando-se ao contexto local. Dentro das diretrizes da política municipal do 

ensino EA criou-se os Núcleos de Educação Ambiental (NEA) nas escolas 

municipais que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de valores e 

atitudes que possibilitem o entendimento da realidade para uma atuação lúcida e 

responsável com a questão ambiental, através do espírito de iniciativa e colaboração 

de todos que participam do processo de ensino/aprendizagem (MOSSORÓ, 2009). 

É notório que em nosso país foram instituídas diversas leis direcionadas à 

proteção do meio ambiente. Mesmo assim, é perceptível diante de tantas leis que 

obrigam a educação ambiental em diversos espaços, é perceptível que avançamos 

pouco nessa área, basta olharmos que práticas ambientais da cidade são 

consideradas precárias, como por exemplo, a questão do tratamento adequado dos 

resíduos sólidos que não tem uma coleta seletiva e adequada na cidade. Outro 

exemplo é a poluição do Rio Apodi/Mossoró, que ao longo do seu curso recebe os 

resíduos do esgotamento sanitário sem nenhum tratamento. Este poderia ser um 

cartão postal da cidade. Durante muitos anos foi á única fonte de recursos hídricos 

que permitia a sobrevivência de comunidades ribeirinhas e fonte de renda para 

economia local. 
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O Rio Apodi/Mossoró exerceu um papel importante na história de Mossoró, 

tanto em aspectos econômicos e também sociais,  e até hoje é lembrado nos meios 

de comunicação local em datas pontuais como dia do meio ambiente. Normalmente  

as matérias abordam a poluição do rio, especialmente exaltando os seus aspectos 

cênicos, esquecendo, inclusive, a sua importância como recurso hídrico 

indispensável para garantir no futuro, não muito distante, o abastecimento de água 

para uma cidade que tem o seu crescimento sempre apresentado como um dos 

seus pontos mais fortes. 

Embora algumas instituições como a UERN, Universidade Federal Rural do 

Semi-Àrido (UFERSA) e outras, já tenham desenvolvido projetos de recuperação e 

monitoramento do Rio Apodi/Mossoró, pouco foi feito até o momento. Então, fica a 

pergunta: por que este rio continua poluído? A resposta está no fato da sociedade 

não estar comprometida com os recursos naturais. Para que isso ocorra, primeiro é 

necessário que o homem adote valores e atitudes sustentáveis de modo a preservar 

não apenas o rio, mas tudo que envolve o meio ambiente. Outro fator que podemos 

apontar é a falta de fiscalização rígida dos esgotos sanitários clandestinos que 

correm para o rio e as construções nas suas margens. 

A Prefeitura Municipal de Mossoró tem uma parceria com as entidades 

Associação Comunitária Reciclando para a Vida (ACREVI) e Associação dos 

Catadores de Materiais Recicláveis de Mossoró (ASCAMAREM), para a realização 

do processo de coleta seletiva em alguns bairros, essa é uma boa alternativa para a 

sensibilização da população, mas ainda é insuficiente, tendo em vista que a 

população não participa ativamente da campanha de coleta e muita matéria-prima 

ainda está sendo conduzida para o Aterro Sanitário Municipal, para onde são 

levadas diariamente cerca de 160 toneladas de resíduos sólidos, sendo 87% de 

matéria orgânica, e ainda, 13% de materiais recicláveis. Isso determina um tempo de 

vida útil menor para o aterro que foi construído para receber os resíduos orgânicos 

da cidade durante o período de 15 anos. 

Dessa forma, é preciso adotar novos valores para ter uma boa convivência 

com o meio que vive e assim também contribuir para o bem comum da sociedade, 

conforme Sato (2003, p.19,) “A educação ambiental deve integrar conhecimentos e 

aptidões, valores, atitudes e ação. Deve converter cada oportunidade em 

experiências educativas de sociedades sustentáveis”. 
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A autora reflete que não podemos pensar individualmente, mas sempre 

coletivamente. Neste processo da educação ambiental não pode prevalecer o ditado 

popular que “eu faço a minha parte”, mas todos são convidados a mudar suas 

atitudes para construção de um mundo mais igualitário. Portanto, é possível termos 

um convívio sustentável com o meio ambiente, mas isso depende da tomada de 

consciência de cada cidadão, na medida em que este deve perceber-se como parte 

integrante do ecossistema e que é possível manter uma convivência harmoniosa 

com a natureza. Acredita-se que, a partir dessa concepção, a sociedade se tornará 

cada vez mais exigente de seus direitos e obrigações. 

 

1.3 - Conceituando a educação ambiental 

 

Atualmente as discursões sobre a educação ambiental se tornam cada vez 

mais necessárias devido à urgência que o mundo inteiro está sentindo em mudar 

seu relacionamento com a natureza, pois ao longo tempo o homem tratou de 

explorar os recursos naturais como se fossem  algo inesgotável, e também poluir o 

meio ambiente sem se preocupar com as consequências dos seus atos. De acordo 

com Reigota (1996, p.21), isso ocorre por que o homem contemporâneo vive 

profundas dicotomias e dificilmente se considera um elemento da natureza, mas 

como um ser observador ou explorador da mesma. 

Nesta afirmação, o autor enfatiza que o homem precisa internalizar que 

também compõe o meio ambiente, já que a percepção que se tem de meio ambiente 

se restringe à fauna e flora. Ele também discorda dos conceitos descritos por 

ecologistas e biólogos que definem o meio ambiente sob dois aspectos: espaço 

abiótico físico e químico (sem vida) e meio biótico (com vida). As inquietações do 

autor são interessantes porque são estas concepções que fazem com o homem 

sinta-se como um ser á parte do próprio espaço que ocupa. Reigota (2002, p.14), 

define o meio ambiente como: 

 
O lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais 
estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam 
processos de criação cultural e tecnológicas e processos históricos e sociais 
de transformação do meio natural e construído. 

 

Conforme o autor é necessário que o homem estabeleça uma relação de 

interação com a natureza, mas para isso se concretizar é imprescindível que 
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educação ambiental seja propagada como instrumento de um processo de 

integração do homem com o meio que vive, tomando como base técnicas de 

sensibilização da consciência, na qual o sujeito adquira novos valores e, 

consequentemente, mude suas atitudes. Dessa maneira, estará melhorando sua 

qualidade de vida e preservando recursos para as gerações futuras. Reigota (2002, 

p.11) define a educação ambiental como uma ferramenta que: 

 

[...] deve procurar estabelecer uma “nova aliança” entre a humanidade e a 
natureza, uma razão que não seja sinônimo de autodestruição, e estimular a 
ética nas relações econômicas, políticas e sociais. Ela deve se basear em 
no diálogo entre gerações e culturas em busca da tripla cidadania: local, 
continental e planetária. 

 
Essa nova aliança requer compromisso de toda a sociedade, de forma que 

todos têm de se unir com o mesmo propósito, partindo do princípio que as ações 

individuais na sua localidade afetam todo um coletivo. Por isso o autor defende a 

internalização do ser como parte que compõe o meio ambiente, assim estando em 

interação possibilitará a realização dos objetivos da educação ambiental. 

A questão ambiental está se tornando cada vez mais urgente e importante 

para toda a humanidade, pois o futuro depende do tipo da relação do homem com a 

natureza e o uso que a humanidade faz dos recursos naturais disponíveis. À medida 

que a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza, surgem cada 

vez mais conflitos. O modelo de sociedade construído com a industrialização 

crescente e a consequente transformação do mundo em um grande centro de 

produção, distribuição e consumo de bens. De acordo com PCNs, (2000, p.20): 

 

De onde se retirava uma árvore, agora se retira centenas. Onde moravam 
algumas famílias, consumindo água e produzindo detrito, agora moram 
milhões de famílias, exigindo imensos mananciais e gerando milhares de 
toneladas de lixo por dia. Sistemas inteiros de vida vegetal e animal são 
retirados do seu equilíbrio. 

 

Ao observar-se a realidade local, Mossoró se enquadra bem nesta citação, 

no sentindo que a cidade  localizada na região semiárida de clima quente se tivesse 

arborização em toda área do município, e não apenas em alguns canteiros nas 

principais avenidas da cidade, poderia melhorar as condições climáticas, 

amenizando o calor. Embora o município tenha algumas ações educativas como 
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plantação de árvores nas escolas públicas, essas não são suficientes, e também 

ocorrem em datas pontuais como Dia Árvore e Semana do Meio Ambiente. 

Alguns aspectos que se apontam como elementos que contribuem para os 

problemas ambientais da cidade são: falta de saneamento básico, tratamento 

adequado dos resíduos sólidos, e também as construções de condomínios e lojas à 

beira do Rio Apodi/Mossoró, maior fonte de recursos hídricos da região, hoje não é 

explorado por estar poluído. 

A educação ambiental dialógica visa despertar no educando uma reflexão 

crítica a respeito das questões que envolvem a problemática ambiental. Induzindo 

uma reflexão, a compreensão do problema é o primeiro enfoque que irá auxiliar na 

busca de soluções cabíveis ao problema ambiental do planeta. Para tanto, cabe a 

instituição escolar assumir seu papel e adotar práticas que permitam ao aluno 

pensar e questionar sobre as ações que tem adotado. Tais medidas irão nortear o 

aprendizado do educando e incentivá-los a terem atitudes que favoreça na 

recuperação da crise ambiental. Segundo Sato (2003, p. 23): 

 
A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 
classificação de conceito, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 
modificando atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-
relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A 
EA também está relacionando com prática das tomadas de decisões e a 
ética que conduzem para melhoria da qualidade de vida. 

  

Na concepção da autora, a educação ambiental visa à formação de atitudes 

pautadas em desenvolver a sensibilidade dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo com o intuito de estabelecer a apreensão do conhecimento de que o fato 

da existência da vida na terra depende dos recursos naturais. Portanto, a construção 

desses conceitos  poderão ser atingidos através da educação ambiental, pois é ela 

possibilita as pessoas incorporarem novas maneiras de pensar e agir. 

Embora muitos pensem que é uma disciplina específica que objetiva o 

ensino de conceitos a respeito do meio ambiente, esta ultrapassa esse pensamento 

arcaico, pois seus conceitos podem ser trabalhados em todas as disciplinas, de 

maneira interdisciplinar, abrangendo os mais variados conteúdos das diversas áreas 

de conhecimento. A educação ambiental embora tenha várias concepções se ancora 

sempre no agir (processo) e se concretiza por mudanças de comportamentos e 

hábitos, pela absorção de uma nova filosofia de vida frente à sensibilização 

adquirida. 
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A educação ambiental vai além dos conceitos sobre problemas ambientais. 

Ela traz consigo valores e por isso não há como pensar educação ambiental 

desvinculada de valores, como cooperação, solidariedade, respeito mútuo, 

responsabilidade individual e coletiva, participação e comprometimento. Ao estimular 

esses valores, a escola necessita propiciar condições para que se estimule no aluno 

o espírito crítico, a capacidade de fundamentar, de fazer escolhas e solucionar 

problema. A escola é um ambiente privilegiado de formação do sujeito, diante dessa 

questão Penteado (2000, p.54) enfatiza a comunidade escolar como espaço 

formativo acerca dos valores dos educandos: 

 

[...] O desenvolvimento da cidadania e a formação da consciência ambiental 
tem na escola um local adequado para sua realização através de um ensino 
ativo e participativo, capaz de superar os impasses e insatisfações vividas 
de modo geral pela escola na atualidade, calcados em modos tradicionais. 

 

Neste sentindo, a autora enfatiza a uma formação que deve ser baseada em 

um modelo de diálogo contextualizado com a realidade vivida pelo sujeito, 

despertando o senso crítico e construindo a consciência ambiental, expandindo a 

possibilidade da população em um processo decisório, como uma forma de 

fortalecer sua corresponsabilidade na fiscalização e no controle dos agentes de 

degradação ambiental. 

Mas o modelo de educação atual é o de transmissão do saber, onde o aluno 

apenas recebe informações e acumula os conteúdos para depois comprovar por 

meio de uma avaliação, que esse método não comunga com os princípios da 

educação ambiental. Conforme Reigota (2002, p.35), “a educação ambiental aponta 

para propostas pedagógicas centradas na conscientização, mudança de 

comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e 

participação dos educandos”.  

Esse processo ocorre de forma eficiente quando o educador estabelece o 

diálogo com o educando, onde os saberes dos sujeitos envolvidos devem ser 

compartilhados. Dessa forma a educação ambiental no processo comunicativo 

baseia-se no ato de ensinar e aprender, não comportando a fragmentação do 

conhecimento em disciplinas. 
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CAPITULO II: COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 2.1 A relação da comunicação com a educação ambiental 

 

             A comunicação e a educação nasceram e cresceram juntas, tornando-se 

dependentes uma da outra para que pudesse ocorrer, para entendermos um pouco 

dessa relação no processo de sensibilização da conscientização a acerca da 

problemática ambiental refletiremos como ambas se completam no processo 

educativo. 

  Observando a trajetória da educação, a comunicação sempre foi um elemento 

primordial para sua concretização, desde o homem primitivo já havia essa 

necessidade de se comunicar desenhando seu cotidiano através da linguagem 

rupestre, na qual mostrava o homem como predador da natureza. Mesmo que de 

forma inconsciente ele também estava transmitindo a sua cultura através da 

comunicação para as futuras gerações. 

Ao longo do tempo, os progressos da sociedade moderna e os recursos 

comunicacionais também foram evoluindo através da oralidade, escrita e até os 

meios de comunicação atuais que, por sua vez, ocupam um espaço enorme em 

nosso cotidiano. Diferente dos outros meios de comunicação, como jornal, televisão 

e internet, surgidos no auge do desenvolvimento econômico e consequentemente da 

indústria do consumo. 

O rádio no Brasil, primeiro e único meio que surgiu com caráter educativo, 

implantado por Edgard Roquette Pinto, tinha como meta levar a cultura para todos 

os brasileiros, por acreditar que este meio poderia ser um instrumento de 

transformação educativa. Conforme Ferraretto (2001, p.97), 

 

O rádio é jornal de quem não sabe ler, é o mestre que não pode ir á escola; 
é divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas esperanças; o 
remédio do enfermo; o guia dos são. Desde que o realizem com espírito 
altruísta e elevado. (FERRARETTO, 2001, p.97), 

 

Entretanto, essa ideia não obteve muito sucesso, pois os associados da 

época estavam na elite da sociedade, e com crescimento econômico logo 

perceberam o potencial desse meio para a publicidade, passando assim a ser 

explorado comercialmente. Atualmente apenas as rádios educativas desempenham 
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um papel educativo, priorizando informações sobre os direitos humanos, englobando 

os aspectos econômicos, sociais e culturais, contribuindo na efetivação da 

cidadania. 

Ainda existe, por parte do meio acadêmico, a noção equivocada de que a 

educação e comunicação estariam situadas em áreas distintas do conhecimento. 

Apesar disso, ambas lidam com a informação e interação entre os indivíduos de 

forma que, unidas ao mesmo propósito, faz com que os limites entre informação e 

conhecimento diminuam. Todo processo educativo utiliza de recursos 

comunicacionais, desde a oralidade até a escrita, conforme Santos: 

 

[...] a frase comunicação é um ato pedagógico e a educação é um ato 
comunicativo (...) sintetiza a complexidade e ao mesmo tempo as inter-
relações entre comunicação e educação. Essa cumplicidade entre os dois 
campos ultrapassam as instituições de ensino para penetrar no campo dos 
grandes meios de comunicação de massa, engendrada no contexto das 
práticas associativas e comunitárias. (SANTOS apud PERUZZO, 2001, 
p.260), 

 

Conforme a autora, a comunicação e a educação se completam dentro do 

processo educativo seja ele formal ou não-formal, no qual possibilita a formação de 

cidadãos comprometidos com preservação e conservação da natureza, dessa forma 

comunicação e educação devem caminhar do mesmo lado para construção de 

sujeitos empenhados com a sustentabilidade do meio ambiente. 

A comunicação, como processo de interação humana, é o alicerce do 

processo educativo vendo que entre educador e educando ela deve ser interativa e 

dialógica para que a comunicação aconteça, para que ocorra o diálogo. Assim, a 

comunicação torna-se mediadora do diálogo, do conhecimento e da cultura. 

Infelizmente, na escola ainda predominam a comunicação vertical e o discurso 

pedagógico, respaldados e legitimados no saber do “professor como todo poderoso” 

do conhecimento e o aluno sendo colocado como um depositário de informação. 

 

[...] aquele que é “enchido” por outro de conteúdos cuja inteligência não 
percebe; de conteúdos que contradizem a forma de estar em seu mundo, 
sem que seja desafiado, não aprende. (FREIRE, 1983, p. 28). 

 

Para o autor, esse método condiciona os indivíduos a seres passivos, é 

preciso que o educador estabeleça o diálogo com o educando, promovendo 
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questionamentos sobre a problemática ambiental local, assim instigando o 

reconhecimento de suas ações nesse processo de exploração dos bens naturais. 

A escola deve ser um espaço de formação e não apenas de informação. No 

entanto, o modelo educacional vigente comunga com o conservadorismo quando 

apenas se transmite o conhecimento. Conforme Penteado (1983, p.55) “(...) os 

professores estão habituados a um modo mais tradicional (conservador) de ensinar, 

trabalhando apenas com a informação, (...)”. Esse pensamento arcaico, no qual não 

há trocas de experiências entre educando e educador, onde se exerce a fórmula de 

transmissão do saber, conforme Freire (op. cit. p.51) “(...) a única coisa a fazer é 

simplesmente narrar fatos que devem ser memorizados.” 

O ensino da educação ambiental perde sua essência quando é aplicado do 

seguinte modo: o educador apenas transmite o conhecimento acerca dos principais 

problemas em que a natureza sofre com a ação predadora da humanidade. 

Genebaldo  Dias, discorda desse modelo educativo e afirma que a educação 

ambiental. 

 

[...] É um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade 
tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, 
valores, habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos a 
agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros.( DIAS, 2004, 
p.523) 

 

Como vimos, os autores discordam desse modelo educacional, onde não há 

diálogo entre professor e aluno. Neste sentindo, o ensino da educação ambiental 

não concretiza seu objetivo primordial, com indivíduos conscientes do seu papel no 

ambiente em que habitam. É preciso construir uma nova perspectiva de ensino para 

as questões ambientais, um modelo que deve ser desenvolvido a partir de uma 

comunicação entre professor e aluno. 

Freire e Penteado comungam do mesmo pensamento. Ambos criticam o 

modelo atual de educação e propõem métodos em que os sujeitos sejam ativos no 

processo educativo e não apenas recebedores de informações, é como se alunos 

fossem incapazes de refletir sobre o que foi informado. 

Como afirma Freire (1993, p.77), “a tomada consciência, como operação 

própria do homem, resulta, como vimos, de sua defrontação com o mundo, com a 

realidade concreta, que se lhe torna presente de objetivação.” Exige que o homem 

se defronte com sua própria realidade e faça uma leitura crítica das mudanças que 
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acontecem em habitat, através do modelo centrando no diálogo, no qual se 

desprende do caráter de sujeitos passivos e se tornam ativos e participativos. 

A educação sob a perspectiva de Freire se fundamenta num mundo da 

comunicação, onde o homem está em relação com os outros homens e com a 

natureza. Segundo o mesmo: “Educação é comunicação, é diálogo, na medida em 

que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que 

buscam a significação dos significados”. (FREIRE,1979, p. 69). Neste sentido a 

comunicação não é apenas fundamental nas relações humanas, mas para inter-

relação de seus elementos básicos que permitem autonomia ao processo educativo 

de práticas socioambientais. 

A educação ambiental realizada na escola, um espaço de múltiplas 

convivências e culturas distintas, pode condicionar o educando a participar da 

promoção de melhoria de qualidade de vida. A educação ambiental permite ao 

mesmo pensar-nos diversos problemas causados por suas ações, de modo a 

construir uma postura cidadã e formar sujeitos mais comprometidos com seu 

espaço, com sua vida, com seus limites dentro do planeta terra, a partir dessa 

compreensão os sujeitos mudem suas atitudes, assim é  imprescindível ao educador 

discuta  a crise ambiental  no município de Mossoró, podendo ser abordado diversos 

aspectos como a precariedade no falta de tratamento adequado dos resíduos 

sólidos, pouca arborização, a poluição do rio, entre outros. 

É com base na situação existencial dos indivíduos e dos grupos, no 

conhecimento de suas necessidades, de seus desejos e de suas representações, 

que podemos captar o sentido que a vida tem para eles em condições determinadas. 

Sem perceber a realidade social e tentar encontrar meios de trabalhar com ela, a 

prática educativa reduz-se a uma farsa  onde educador e educando, cada qual em 

seu mundo, fingem que trocam informações. Nesse método, o ensino da educação 

ambiental se reduz informes, no qual o aluno recebem os conteúdos, e não motivado 

ter um senso crítico do que esta sendo informado,  essa forma de ensino não 

comunga com os objetivos da educação ambiental, que visa á formação de sujeitos 

ativos e participativos na sociedade. 
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2.2 Breve reflexão da educação ambiental no semiárido 

 

No tópico anterior, discutimos sobre o atual modelo de ensino no qual os 

autores comungam da corrente de uma educação baseada numa relação de diálogo 

entre educando e educador, para formação de sujeitos conscientes e críticos da 

problemática ambiental, no entanto ainda há uma parcela de educadores partilha do  

modelo de educação conservador (depositário) em que apenas se transmite o 

conhecimento, reflexo de uma cultura de ensino conservador, e esse é um fator 

negativo para concretização de um mundo voltado para sustentabilidade. 

A educação ambiental desenvolvida no semiárido deve buscar a 

contextualização do ensino e a aprendizagem com a cultura do povo, além de 

considerar e divulgar as potencialidades e limitações do semiárido. Neste sentido, o 

educador deve desenvolver a educação no semiárido, a qual não deve ser 

construída sobre valores e concepções equivocadas sobre a realidade da região, 

reproduzindo uma ideologia preconceituosa do semiárido como espaço de pobreza e 

miséria, negando todo o potencial dessa região e do seu povo. Vale ressaltar que as 

poucas vezes em que as belezas naturais dessa região são expostas nos meios de 

comunicação, são quando servem de cenários de filmes e novelas. 

Considera-se insuficiente essa forma de representação da região nordeste, 

principalmente no que se refere à questão ambiental, por que as matérias exibidas 

em sua maioria estão relacionadas às políticas públicas, como por exemplo, 

construção de barragens, agricultura familiar, entre outros. Entretanto, dentro desses 

assuntos abordados os problemas do meio ambiente não são expostos de forma 

que mostrem os danos que a construção de uma barragem podem causar.   

A Educação Ambiental contextualizada no semiárido, objetivando a 

preservação dos recursos naturais, deve mostrar possibilidades para os sujeitos de 

técnicas de preservação e utilização racional dos recursos naturais. Dever expor a 

importância da mudança de atitude para garantir a melhoria da qualidade de vida 

das gerações presentes e futuras. Seguindo o modelo da educação dialógica, com 

interação entre professor e aluno numa troca de experiência que proporcione ao 

sujeito conhecer a história de sua região, que envolve diretamente os aspectos 

sociais e culturais do sujeito, e assim possam valorizar e se estimular para melhorar 

sua realidade local, onde o que era sempre seca e dificuldades econômicas passem 

a ser observados por novos ângulos. 
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O processo educacional das situações que atinge o semiárido de acordo 

com Braga (2004, p.35): “a educação para convivência exige um agir comunicativo, 

isto é, agir orientado por uma racionalidade comunicativa; ou seja, a - fala e ação - 

dos seres humanos entre si e com a natureza”. Nesse sentido, o educador pode 

utilizar as inúmeras ações que podem ser desenvolvidas nessas áreas como 

palestras, oficinas, reuniões com a população, dentre outras, que além de 

divulgarem princípios da sustentabilidade, possam difundir a construção de uma 

sociedade que viva em harmonia com o meio ambiente, e assim formar cidadãos 

ativos e críticos na sociedade, pois os permite interceder em questões que afetam 

diretamente o seu cotidiano. 

Trazendo tais questões para o município de Mossoró, pode-se afirmar que 

as práticas da educação ambiental e os fatores de desenvolvimento econômico 

estão em campos diferentes, de modo que esta cidade não está se desenvolvendo 

de forma sustentável, podem ser observadas tais práticas, com a implantação de 

grandes empreendimentos como hotéis, lojas de carros entre outros localizados às 

margens do rio. Mesmo o Brasil possuindo uma legislação voltada para a 

preservação do meio ambiente, é senso comum o pensamento de que a lei não é 

cumprida com rigor. Assim, o que prevalece é o empreendedorismo de forma que 

contribui mais ainda para o fortalecimento da sociedade de consumo. 

Trazendo tais questões para o município de Mossoró, pode-se afirmar que 

as práticas da educação ambiental e os fatores de desenvolvimento econômico 

estão em campos diferentes, de modo que esta cidade não esta se desenvolvendo 

de forma sustentável, podem ser observadas tais práticas, com a implantação de 

grandes empreendimentos como hotéis, lojas de carros entre outros localizados às 

margens do rio. Mesmo o Brasil possuindo uma legislação voltada a para 

preservação do meio ambiente, é senso comum o pensamento de que a lei não é 

cumprida com rigor. Assim, o que prevalece é o empreendedorismo de forma que 

contribui mais ainda para o fortalecimento da sociedade de consumo. 

Podem-se constatar isso de forma empírica com observações in loco nas 

próprias empresas, se fôssemos aqui elencar quais as empresas estão preocupadas 

com as causas ambientais acabaríamos nos restringindo a uma pequena parcela, 

tendo em vista que são poucas as iniciativas que fazem singelas ações, como 

sacolas com mensagens para reduzir o lixo e a implantação do sistema da coleta 

seletiva, como se tais ações resolvessem todo o problema. A grande maioria do 
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comércio da cidade ainda nem despertou para o potencial do marketing ambiental 

expondo assim a realidade da cidade, que também pode ser uma estratégia do 

processo da educação ambiental. 

É preciso que o poder público adote métodos de sustentabilidade, se 

desprendendo dessa ideia de que o desenvolvimento sustentável é símbolo de 

atrasos, pois esse discurso é reflexo do modelo de geração de lucro imediatista, 

sendo necessário mudar esta concepção arcaica. Segundo Sato (2003, p.21) nos 

princípios n° 8, da Agenda 21, recomenda que “Para alcançar o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria na qualidade de vida das pessoas, os Estados devem 

reduzir e eliminar os sistemas de produção e consumo insustentável e estimular as 

politicas demográficas apropriadas”. 

Essa recomendação se refere à falta de planejamento urbano, que tem por 

finalidade evitar os futuros problemas. Observando a realidade local percebemos 

que ainda há uma precariedade nesse sentido, pois a cidade tem se desenvolvido 

de forma desordenada. De acordo com Pedro Jacobi (2003, 1996) “isso implica a 

necessidade de se multiplicarem as práticas sociais baseadas no fortalecimento do 

direito ao acesso à informação e à educação ambiental em uma perspectiva 

integradora.” O autor enfatiza o acesso á informação como elemento importante 

para disseminar ações socioeducativas para problemática ambiental local.   

 

 2.3 Formação e informação cidadã 

 

Na sociedade do conhecimento e da comunicação de massas em que 

vivemos, os recursos comunicacionais tornaram-se instrumentos indispensáveis do 

processo educativo. Vivemos a era da informação e a todo momento somos 

bombardeados com notícias de todos os lugares do mundo. Os educadores se veem 

diante de um grande desafio de como trabalhar estas informações, no caso das 

questões relacionadas a degradação do meio ambiente, como inserir tais 

informações como instrumento provocador para debates em suas aulas, assim 

estimulando a auto reflexão e senso crítico sobre essas ações. 

Para Penteado (2000, p.53): informação e vivencia participativa são dois 

recursos importantes do processo de ensino-aprendizagem voltado para o 

“desenvolvimento da cidadania” e da “consciência ambiental”. Seguindo o 

pensamento da autora, a informação é instrumento de grande potencial no processo 
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educativo, mas é preciso usar estas como forma de estimular o senso crítico dos 

educandos fazendo perceber sobre a degradação do município de Mossoró, desse 

modo, saindo assim dos velhos métodos em que apenas se transmite informes dos 

elementos que degradam a natureza. 

A construção da consciência de cidadãos comprometidos com causas 

ambientais exige que o sujeito entenda que faz parte do meio ambiente, que 

também compõe o conjunto de elementos do ecossistema e dessa forma, adote 

novos valores e compromissos em disseminar maneiras de usufruir dos recursos 

naturais sem atingir a natureza. 

Para Pedrinho Guareschi (2005, p.41) os pensadores da educação, diante 

da possiblidade de acesso quase infinito às informações, concordam que a grande 

tarefa da educação é preparar os jovens para que consiga selecionar, fazer 

perguntas, conseguir discernir o que querem. 

Nessa perspectiva, o papel do educador mediante esta gama de 

informações voltadas para o consumo desenfreado dos bens naturais, com base no 

modelo dialógico, e usá-las como elemento fomentador de debates das questões 

ambientais que atingem a região semiárida, esta que é mostrada na mídia como 

sinônimo de miséria, fome e seca. 

Apropriando-se dessas informações os educadores devem inserir assuntos 

referentes aos principais fatores que contribuem para a destruição e poluição do 

meio ambiente em Mossoró. Esta cidade, como outras em âmbito nacional, vive 

atualmente o processo de desenvolvimento econômico, sendo ainda mais oportuno 

criar e estimular reflexões sobre as problemáticas causadoras dos conflitos 

ambientais, tendo como principal foco o Rio Apodi/Mossoró, que apresenta um 

quadro marcado por altos índices de poluição. 

Importante ressaltar também o trabalho com os resíduos sólidos através do 

processo de reciclagem. Essa alternativa é fundamental nesses tempos em que 

vivemos a cultura do descartável e passamos por constantes transformações como 

resultado dos progressos tecnológicos e econômicos. Esses fatores têm sido 

decisivos para destruição dos recursos naturais e também afetam os valores 

humanos, como afirma Morais (2004, p.29 ), “em meio a uma sociedade de consumo 

individualista e mesmo egoísta, toda voltada para a lucratividade irresponsavelmente 

predatória, parece inviabilizadora a solidariedade responsável”. Renato Macedo, 

(2011, p.43) enfatiza que:  
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A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas e inter-
relação em suas perspectivas sistêmica, em seu contexto social e histórico. 
Aspectos primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente 
(...) devem estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito humanos, 
valendo-se de estratégias democráticas e de interação entre as culturas. 

 

É importante que o homem tenha consciência da importância da 

conservação do ambiente para sustentação da qualidade de vida. Através de tal 

conhecimento, o mesmo poderá pensar a natureza como um bem comum a todos os 

habitantes do planeta terra. Além do mais, poderá desenvolver interações com o 

ambiente, tendo consciência de sua responsabilidade em mantê-lo como um 

patrimônio que seja apropriado à digna existência humana. 

A educação ambiental para formação objetiva contribuir com o manejo 

sustentável dos recursos naturais, pois além do poder local de ação, existe o poder 

da união de cada indivíduo como cidadão atuante, consciente e participante das 

decisões individuais e coletivos. 

Está nas mãos do educador apropriar-se das informações disponíveis não 

apenas em seu material didático, mas buscar unir esses conteúdos transmitidos 

pelos meios de comunicação sobre as ações predatórias do homem no meio em que 

habita. Como por exemplo, matérias jornalísticas, revistas, vídeos, músicas e 

fotografias. Tais recursos podem servir de instrumentos educativos por possuírem 

uma linguagem lúdica e de fácil assimilação dos conteúdos. 

Por meio da troca de experiências entre educandos e educadores, sendo 

esta uma condição básica para aquisição do conhecimento, educar-se é envolver-se 

em uma rede de interações. A proposta de Freire baseia-se no respeito pelo outro, 

não visa acomodação ou ajustamento, mas enfatiza a integração que torna o 

homem sujeito de suas ações e o afasta da condição de objeto, de dominado, sem 

vez e sem voz. Enquanto, a adaptação é um conceito passivo, na qual a integração 

implica engajamento no sentido de mudar, de transformar a realidade, criticando-a 

para ser capaz de mudá-la. 
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CAPITULO III: CONTEXTUALIZANDO O PROJETO 

 

3.1 Aplicação do projeto 

 

Como apresentado anteriormente, os processos comunicativos dentro da 

educação ambiental são fundamentais, por isso a compreensão da importância da 

intercomunicação humana nos processos educacionais, que podem ocorrer em 

qualquer lugar, a qualquer momento; que transformam e levam as pessoas a 

aprender não apenas conteúdos, mas valores, sensibilidades, comportamentos e 

práticas em múltiplos e diferenciados caminhos. 

Neste sentido, o ensino da educação ambiental não pode ser tecnicista, se 

resumindo apenas a informes sobre degradação da natureza, de forma que o uso 

desse método é pouco eficaz para construção de um sujeito comprometido com a 

cidadania. De acordo com Freire (1983, p. 52) “o papel do educador não é de encher 

o educando com conhecimento, de ordem técnica ou não, mas sim o de 

proporcionar, através da relação dialógica educador-educando, educando-educador, 

a organização do pensamento correto em ambos.” 

Freire enfatiza o modelo dialógico para formação de sujeitos conscientes, 

onde professores adotam uma nova linguagem para disseminar questões acerca da 

crise ambiental, que esta seja contextualizada nos âmbitos global e local. Mesmo 

sendo obrigatório o ensino da educação ambiental na escola, percebemos que ainda 

há uma deficiência por parte dos professores em trabalhar esta problemática em 

sala de aula. Podemos elencar alguns fatores que contribuem para este pensamento 

que ainda é reflexo do modelo conservador atual de ensino. 

O primeiro refere-se à formação docente nos cursos de licenciatura que não 

oferta a disciplina que aborda a educação ambiental. Esse fator negativo contribui 

com índices de professores que tem uma concepção dessa disciplina como 

conteúdo da ecologia ou em disciplinas específicas como geografia, ciências, 

biologia, entre outras, um aspecto que afeta a educação ambiental que perde sua 

interdisciplinaridade e o sentindo da transversalidade. O segundo fator que aumenta 

a dificuldade é a falta de qualificação e capacitação dos educadores que precisam 

passar por uma reciclagem em sua formação e adotar novas metodologias de 

ensino. 
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Essas dificuldades de ensino são notadas claramente através das atitudes 

que se presencia quase diariamente em nosso cotidiano, como por exemplo, o 

desperdício de água, jogar o papel da bala no chão, ações como essas se tornaram 

corriqueiras em nosso dia a dia. Presenciamos tais erros em diverso ambientes até o 

mesmo dentro da escola. 

Partindo de tais dificuldades, o CEMAD através do projeto “Divulgando a 

educação ambiental na construção de saberes no exercício da cidadania na escola 

pública”, esse projeto de intervenção da educação ambiental nas Escolas Públicas 

de Mossoró-RN, tinha por objetivo colocar os professores em situações formadoras 

de visões, tais como: visão física, visão cultural e visão político-econômica da região 

semiárida, mostrando através da educação ambiental a possiblidade de levar 

estudos positivos, alternativas e técnicas de exploração de recursos ambientais 

capazes de proporcionar a melhoria na qualidade de vida da comunidade escolar, 

sem causar danos ao meio ambiente.  O Projeto teve duração de  dois anos e atuou 

em cinquenta escolas públicas na cidade de Mossoró. 

Tomando como base a educação ambiental como instrumento da formação 

de indivíduos ativos e participativos no processo de construção de uma sociedade 

sustentável, nosso estudo tem como objetivo principal investigar o uso dos recursos 

comunicacionais nas ações desenvolvidas por este projeto nas escolas públicas da 

referida cidade, a fim de saber até que  ponto esses recursos contribuíram neste 

processo de formação dos professores. 

Para entendermos o porquê do uso dos recursos comunicacionais neste 

processo de qualificação dos professores, é necessário contextualizar como foi a 

execução do projeto. No primeiro momento o “Novos Talentos” foi apresentado a 

Secretaria de Educação do Município e esta entrou em contato com algumas 

escolas, em seguida as instituições de ensino procuravam o CEMAD, órgão 

responsável pelo projeto. Professores comuns a mais de uma escola passaram a 

conduzir as informações sobre a existência do projeto para outras instituições, 

inclusive Estaduais, que passaram a solicitar as intervenções de formação dos 

“Novos Talentos”. 

As atividades do projeto eram divididas em dois dias. No primeiro momento 

foram realizadas palestras, exibição de vídeos, produção de cartazes pelos alunos, 

peças de teatro e músicas, com conteúdo voltado para as questões ambientais da 

região semiárida, mostrando os aspectos do bioma caatinga sempre expondo os 
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danos e as soluções para os problemas ambientais emergem como em todo o 

planeta. Professores e alunos participavam de oficinas específicas. 

Nas oficinas com os alunos foram usados recursos comunicacionais como 

vídeos, fotografias, revistas, jornais que retratassem problemáticas ambientais de 

modo global, nacional e local. Com os vídeos foram exibidos matérias jornalísticas 

contextualizando o cenário da crise ambiental no âmbito global, e para debater as 

questões em nível local, foi exibido o documentário sobre o estado de degradação 

do Rio Apodi/Mossoró. Através da fotografia foram expostas imagens que retratam a 

fauna e a flora do bioma Caatinga, estes não são contemplados no material didático 

distribuído gratuitamente pelo Governo Federal, pois se encontram apenas animais 

de outras regiões, tais como elefantes, leões, girafas e plantas de outras realidades 

que não é da região semiárida. Esse aspecto também é fortalecido pela mídia 

através dos desenhos animados que mostram elementos que não são típicos em 

nosso país.  

Figura 1: Oficinas de formação com os alunos na Escola  Municipal Dinarte Mariz. 

                                     
Fonte: CEMAD                                                         

  Após esse momento, os alunos produziram cartazes com suas percepções 

do meio ambiente atual e sobre o futuro que eles almejam. É possível identificar nos 

cartazes a divisão que o homem faz de si próprio com a natureza, ideia de um meio 

ambiente natural com fauna e flora e construído com prédios e outros elementos. 

Neste sentindo o pensamento defendido por Reigota é reforçado, pelos oficineiros, 

de que o homem precisa internalizar o fato de que também compõe este 

ecossistema nos aspectos naturais e culturais. Essa visão desmistifica a concepção 

ligando os termos “meio ambiente natural” ao “meio ambiente construído” e ao 

próprio homem, dentro de uma nova realidade que envolve um novo olhar do aluno 

e a construção de novos conhecimentos adquiridos. 
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A capacitação dos professores era executada de forma dialógica onde os 

educadores explanavam suas dúvidas e dificuldades a respeito de trabalhar o tema 

meio ambiente em diferentes áreas do conhecimento em suas disciplinas, 

principalmente no que se refere às características da fauna e flora da caatinga. Os 

ministrantes das oficinas mostravam através de recursos comunicacionais, tais como 

a oralidade, cartilhas, vídeos, fotografias, teatro e músicas, formas de inserir a 

educação ambiental de forma dinâmica no ensino, objetivando a formação de 

cidadãos críticos e capazes de serem agentes ambientais comprometidos com a 

sociedade local e global. 

                             Figura 2: Formação dos educadores 

 

                                Fonte: CEMAD 

         No segundo dia de atividades do projeto, foram realizadas aulas de campo na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão – RDSPT, 

localizada entre as cidades de Macau e Guamaré, incluindo trilhas terrestres e 

aquáticas pelas dunas, restinga, caatinga e manguezal daquela área de 

conservação. Na oportunidade, os professores e alunos conheceram as diferenças 

entre esses vários ecossistemas. Através dessa vivência os professores e alunos 

comprovaram tudo que foi discutido na teoria e dessa forma observando que é 

possível viver em harmonia, usando os recursos naturais de forma sustentável. 
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Figura 3: Atividades na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão 
 

 

Fonte: CEMAD 

 

           Ao final dessas ações, o resultado esperado é que professores e alunos 

tenham adquirido uma nova perspectiva da preservação do meio natural e com isso 

a adoção de novos métodos de trabalhar o tema meio ambiente de modo que sejam 

atividades integradas entre os sujeitos e o ambiente escolar e a comunidade. 

Sabemos que não são apenas dois dias de ações que vão conseguir transformar 

essa realidade de forma imediata, mas é um primeiro passo para este processo de 

construção de uma sociedade sustentável, no qual os educadores tem um papel 

essencial na formação de indivíduos comprometidos com a cidadania. 

O processo de ensino utiliza-se da comunicação oral, escrita e audiovisual, 

enfim uma série de possibilidades pode ser usada e isso vai depender do educador 

usar a sua criatividade. Isso também se aplica a educação ambiental que não tem 

método ou técnica específica ou disciplina direcionada. A comunicação neste 

sentindo deve servir como instrumento multiplicador desses conceitos, através de 

uma linguagem simples e adequada à realidade do sujeito, assim como a 

sensibilização da consciência sobre as questões ambientais da localidade e a partir 

disso, desenvolver alternativas para a resolução desses problemas. 
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3.2 Percurso Metodológico 

   

          O projeto “Novos Talentos” atendeu a cinquenta escolas públicas de ensino 

fundamental e médio ao longo dos seus dois anos e para esse estudo foram 

escolhidas cincos instituições constituindo-se duas de ensino médio e três de ensino 

fundamental. Foi considerado o aspecto da localização das escolas e proximidades, 

sendo que quatro estão em distâncias relativamente próximas, duas estão a poucos 

metros do Rio, e todas estão situadas no bairro que se desenvolveu nas 

proximidades do Rio Apodi/ Mossoró, um dos principais recursos hídricos da cidade, 

hoje em desuso em virtude da sua poluição. 

A metodologia de investigação para este estudo foi o da pesquisa empírica, 

qualitativa e quantitativa. Adotou-se dois critérios para descobrir nossas 

inquietações, o primeiro foi uma visita in loco as escolas escolhidas, a fim de 

identificar que ações as instituições escolares têm desenvolvido sobre a 

problemática ambiental. O segundo ponto foi a aplicação de questionários com 

questões fechadas e semiabertas com os educadores, com intuito de descobrir até 

que ponto os recursos comunicacionais usados pelo projeto contribuem na 

capacitação dos educadores. 

O questionário é estruturado da seguinte maneira: a primeira parte contém 

questões sobre a qualificação do professor e a segunda parte está relacionada às 

questões de recursos comunicacionais como ferramentas pedagógicas neste 

processo de ensino da educação ambiental. Optou-se por trabalhar com professores 

porque estes têm um período maior na escola e também por serem os principais 

responsáveis pela formação de cidadãos críticos e conscientes dos deveres e 

direitos com a sociedade. 

Consideramos que a vivência teórica unida a prática possibilita aos sujeitos 

uma visão concreta, criando uma nova concepção de mundo. Tomando como base 

esse critério, foram entrevistados apenas professores que participaram de toda a 

programação das atividades do projeto. Assim, das cinco instituições pesquisadas 

foram entrevistados 21 educadores, sendo cinco do Ensino Médio e 16 do Ensino 

Fundamental. 

As escolas pesquisadas serão identificadas com suas iniciais: Escola 

Estadual Maria Stella Pinheiro da Costa, (EEMSPC); Escola Estadual Aida Ramalho 

Cortez Pereira (EEARCP); instituições de ensino médio. Escola Ambulatório Padre 
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Dehon (EAPD); Escola Estadual João Paulo II (EEJP) e Escola Municipal Dinarte 

Mariz (EMDM); ensino fundamental. 

 

3.3 Análise de dados 

 

Questionados sobre a qualificação profissional dos 21 educadores 

entrevistados, identificamos poucas variações nas respostas. Todos são graduados 

em licenciatura em instituições públicas, sendo que 85% têm sua formação em 

Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia, e ensinam há mais de quatros anos. 

Tomando-se por base esses dados, presume-se que todos estudaram a educação 

ambiental durante a sua vida acadêmica, então todos são conhecedores das regras 

dos Parâmetros Curriculares Nacional os quais determinam que a educação 

ambiental deve ser ministrada de forma transversal em todas as disciplinas e que 

deve remeter o aluno à reflexão sobre os problemas que afetam a sua vida, a da sua 

comunidade, a de seu país e a do planeta. Essa reflexão deveria proporcionar 

oportunidades para que o aluno possa rever valores e mudar comportamentos 

referentes á sua realidade local e global. 

Como são indicados, nos primeiro e no segundo gráfico abaixo  

comparamos as idades dos educadores com o tempo de ensino e compreendemos 

que todos estejam atualizados com as leis que determinam o ensino da educação 

ambiental de forma transversal integrando todas as disciplinas. 

 

Gráfico 1: Idade dos educadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Dados levantados pela autora 
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Gráfico 2: Tempo de ensino dos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Dados levantados pela autora 

 

É importante ressaltar também que 98% dos educadores ensinam de acordo 

com sua formação, e buscaram se qualificar com uma pós-graduação. 

Consideramos importante esse aspecto, já que a educação passa por constantes  

transformações  devido aos progressos científicos e tecnológicos. 

A segunda parte do questionário indica sobre os recursos comunicacionais e 

seu uso como ferramenta pedagógica na disseminação da educação ambiental. 

Considerando a utilização desses recursos como alternativas para dinamizar o 

ensino/aprendizagem tanto dos conteúdos de ensino comuns da escola, como 

também assuntos relacionados ao meio ambiente, usando a comunicação como 

instrumento da educação dialógica, assim promovendo a ética cidadã na formação 

dos alunos. 
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Gráfico 3: Acesso á informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Dados levantados pela autora 

 

Com relação aos questionamentos se assistem algum tipo de programa 

educativo que envolva as questões ambientais e qual tipo do canal de emissora, 

constatou-se que 95% assistem em canais abertos e educativos, pois os educadores 

podem usar conteúdos selecionados que envolvam temática ambiental desses 

programas para promover debates, uma vez que as crianças e adolescentes têm 

acesso a um grande número informações que tratam dos mais variados assuntos. 

Muitas vezes esses assuntos são apresentados de forma fragmentada, 

descontextualizada e até carregados de intencionalidades como é o caso das 

propagandas que incentivam o consumismo, essas informações podem servir de 

ferramenta na assimilação de um determinado assunto ser abordado em sala de 

aula. 

A fim de compreendemos como os educadores têm usado os recursos da 

tecnologia de informação como instrumento pedagógico, que podem contribuir no 

ensino/aprendizagem de todas as áreas de conhecimento, constatou-se que 59% 

usam como suporte junto ao material didático, principalmente recursos audiovisuais, 

pois possuem uma linguagem que atrai a atenção dos alunos. Como indica o gráfico 

quatro. 
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Gráfico 4: Utilização dos recursos midiáticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Dados levantados pela autora 

 

Com relação aos recursos comunicacionais utilizados pelo projeto “Novos 

Talentos” na capacitação dos educadores 64% responderam que contribui de forma 

positiva para as discussões da problemática ambiental em seu cotidiano de sala de 

aula, e 36% consideram insuficientes já que ações aconteceram apenas uma vez, 

entendem que seria necessário oferecer uma continuidade, vale ressaltar essa 

continuação seria dada por eles juntamente com alunos que participaram das 

atividades do projeto, assim os mesmos trabalhando a educação ambiental de forma 

integrada e transversal de modo que envolvam a comunidade escolar.  

Outro questionamento dirigido nesta pesquisa foi sobre o material didático 

disponibilizado pelo projeto, contendo vídeos, músicas, fotografias e textos com 

conteúdos que abordam a problemática ambiental no âmbito global, nacional e local, 

constatamos que 95% dos educadores não tiveram a acesso a esse material e 5% 

declararam que receberam e usam esses recursos para o planejamento das aulas. 

Ressaltamos que essa questão de algumas escolas não ter acesso ao material das 

oficinas não pode ser elemento determinante para que a educação ambiental seja 

trabalhada de forma transversal como prevê os Parâmetros Curriculares Nacional. 

Ao questionarmos que ações foram desenvolvidas após atuação do projeto 

nas escolas, todos declararam que desenvolveram ações com a problemática 

ambiental da cidade. Entretanto identificamos que, das cinco escolas, três 

desenvolveram atividades que denominamos de “pontuais” por que foram 

executadas apenas em um momento e não houve uma continuidade. Como por 
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exemplo, a rádio ambiental na EEMSPC, que durante as atividades do projeto foi 

executada uma oficina de produção de roteiros radiofônicos, mas que atualmente 

esta desativada. 

Na EEAPD, os professores executaram apenas um relatório para descrever 

como foram as atividades do projeto. Destacamos dois pontos negativos: o primeiro 

que essa prática confirma que educadores não executam o ensino da educação 

ambiental de acordo com recomendações dos temas transversais e que avaliando 

as práticas ambientais por meio de descrição, caracterizando tal ato como reflexo do 

modelo conservador, na concepção de Penteado (2000, p.32) “o professor vem 

atestando o desinteresse, o enfado, a desatenção de crianças e adolescentes 

quando colocam diante das exigências do estudo calcados apenas no ensino 

livresco”. Esse é um fator preocupante, pois o conhecimento é avaliado em métodos 

arcaicos que não condizem com os fundamentos da educação ambiental que visam 

a mudança da relação do homem com a natureza. 

Na instituição EEJPII de ensino fundamental após atuação do projeto, a 

comunidade escolar de forma integrada realizou um trabalho sobre os resíduos 

sólidos nas ruas do bairro, e também plantaram árvores em frente à escola, onde se 

estabeleceu um acordo entre as turmas: cada dia uma turma era responsável por 

cuidar das plantas. Conforme Penteado (2000, p.53): “Agir assim é experimentar 

comportamentos sociais em relação ao meio ambiente que permitem constatar suas 

características e as reações dele à nossa atuação. Sabemos que “aprende-se a 

participar”, participando”. Mas, atualmente não desenvolve nenhuma atividade com a 

temática, são discutidas apenas em disciplinas especificas. Na EEARCP essa 

instituição apresenta um aspecto que peculiar que deve ser ressaltado: um esgoto 

que passa por dentro da escola, esse é um problema que há anos a comunidade 

tem reivindicado para que seja resolvido, entretanto fica apenas nas promessas, 

demostra-se mais uma vez que o poder público não prioriza as questões que 

envolvem o meio ambiente e bem estar comum de todos. Após atuação do projeto 

nesta escola foi produzido um documentário abordando a problemática dentro da 

escola, no qual os professores e alunos trabalharam de forma integrada os 

conteúdos da educação ambiental em suas respectivas disciplinas e ao afinal foi 

exposto para toda comunidade escolar e que hoje ainda é usado como instrumento 

pedagógico para trabalhar a temática. 
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Ressaltamos que as duas instituições EMDM e EEMSPC trabalham o ensino 

da educação ambiental desenvolvem de forma transversal, já desenvolviam projetos 

dentro da ambiente escolar. Como na EMDM, na qual os professores trabalham de 

forma interdisciplinar a educação ambiental, como redução do lixo escolar, através 

do processo de reciclagem, maneiras de reuso da água. Outro aspecto que 

destacamos nessa escola são valores que estão vinculados a educação ambiental, 

foi possível identificar isso na forma do acolhimento dos educadores em colaborar 

com a pesquisa, na satisfação deles em demonstrar os trabalhos desenvolvidos com 

o meio ambiente. Essa escola tem dois pontos importantes: ela está situada próximo 

ao rio e os educadores exploram bastante esse ambiente para ensinar de forma 

prática sobre a  degradação ambiental e tem um Núcleo de Educação Ambiental 

(NEA) do município que desenvolve ações com a comunidade escolar. De acordo 

com os educadores, a intervenção do projeto contribuiu no aprofundamento de 

novas estratégias de ensino da EA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa propomos questionamentos pertinentes ao campo 

comunicacional e educacional, pois os educadores necessitam mudar sua visão em 

relação ao ensino da educação ambiental, apenas em disciplinas especificas que já 

abordam questões relacionadas à degradação do meio ambiente, como por 

exemplo, geografia, biologia e ciência, as quais são decorrentes do modelo 

conservador do ensino, em que se transmitem conhecimentos específicos de 

determinadas áreas. Essa é uma realidade precária não apenas nas questões que 

envolvem os problemas ambientais, mas a própria função da educação como um 

todo deve favorecer a formação de sujeitos conscientes, críticos e comprometidos 

na construção de sociedades sustentáveis. Compreendemos que conscientização é 

um processo de construção e reconstrução social que deve ser feito através uma 

educação dialógica, sendo também interventora social com a capacidade de 

influenciar na reflexão do público receptor. 

Considera-se dois pontos importantes ao final da pesquisa: o primeiro é que 

os recursos comunicacionais contribuem positivamente na capacitação dos 

professores e podemos observar os resultados concretos através das ações que 

foram desenvolvidas após a intervenção do projeto no ambiente escolar. Entretanto, 

o segundo aspecto identificado é que os educadores ainda tem dificuldade em 

discutir a problemática ambiental de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacional, isso pode ser constatado através das formas com que as escolas têm 

trabalhado a educação ambiental. Apenas duas escolas, uma de nível médio e outra 

de ensino fundamental, trabalham a educação ambiental de forma constante e 

integrada, usando modelo da educação dialógica. 

As demais instituições executam o ensino da educação ambiental em 

momentos pontuais, como no dia da árvore, semana do meio ambiente, e como foi o 

caso do projeto, desenvolveram atividades, mas não houve uma continuidade no 

processo educativo. Destacamos também o uso das mídias pelos educadores, pois 

com uma linguagem simples e acessível aos educandos, servem de instrumentos 

para a promoção de debates a respeito da crise ambiental, como por exemplo, uma 

matéria jornalística, desenhos animados, vídeos, músicas, entre outras tecnologias 

da informação. 
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Com esta pesquisa, esperamos ter contribuído de forma significativa para a 

discussão sobre os recursos comunicacionais dentro do processo educativo de 

práticas ambientais e para a construção de uma sociedade sustentável. 
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APÊNDICE 

Questionário 

 

Nome da Escola:_______________________________________________ 

1. Qual o seu sexo? 

( ) Feminino   ( ) Masculino 

 

2. Qual sua idade 

( ) Entre 19 e 25 anos 

( ) Entre 26 e 33 anos 

( ) Entre 34 e 41 anos 

( ) Entre 42 e 49 anos 

( ) 50 anos ou mais 

 

3. Há quanto tempo você trabalha como professor (a)? 

( ) Menos de 1 ano. 

( ) Entre 1 e 2 anos. 

( ) Entre 2 e 4 anos. 

( ) Mais de 4 anos. 

 

4. Qual o tipo de sua formação? 

( ) Ensino superior em universidade pública (Licenciatura) 

( ) Ensino superior em universidade pública (Bacharelado) 

( ) Ensino superior em universidade particular (Licenciatura) 

( ) Ensino superior em universidade particular (Bacharelado) 

( ) Cursando ensino superior em universidade particular (Licenciatura) 

( ) Cursando ensino superior em universidade particular (Bacharelado) 

 

5. Você ensina na disciplina de sua formação? 

Sim ( ) Não ( ) 

 

6. Você possui pós-graduação? 

( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Não possu 
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7. Qual o principal meio de comunicação você usa para ter acesso à Informação? 

Rádio ( ) Televisão ( ) Jornal ( ) Revista ( ) Internet ( ) 

 

8. E como você trabalha estas informações em suas aulas? 

 

9. Assiste algum tipo de programa educativo que trabalha com a questão ambiental? 

Sim ( ) Não ( ) 

Se assiste especifique: TV aberta ( ) TV Educativa ( ) TV Fechada ( ) 

 

10. Quais os recursos mais utilizados em suas aulas? 

( ) Apenas material didático 

( ) Mídias (jornais, revistas e internet) 

( ) Material audiovisual (filmes, documentários, TV escola) 

( ) Todas as opções anteriores 

 

11. Na sua opinião, os recursos comunicacionais usados pelo projeto Novos 

talentos, foram suficiente para disseminação da educação ambiental na escola? 

Sim ( ) Não ( ) 

 

12. O Projeto Novos Talentos deixou algum material didático na escola? 

( ) sim ( ) não Como está sendo usado?  

______________________________________________________________ 

 

13. A escola desenvolveu alguma atividade como resultado da atuação do Projeto 

Novos Talentos. 

( ) sim ( ) não 
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