
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A DIDÁTICA USADA POR 

PROFESSORES, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

PEREIRA, A.M¹.; SACCHELLI, J¹.; JUI, T.B¹.; PEREIRA, C, M².; 

¹ Acadêmicas do curso de Ciências Biológicas da FAP- Faculdade de Apucarana.        

²Docente da FAP – Faculdade de Apucarana 

  

RESUMO 

A Educação Ambiental tem o objetivo de preparar a sociedade para compreender 

a dimensão do meio ambiente, entendendo a relação entre o homem e a 

natureza. O presente artigo a partir da pesquisa bibliográfica tem por objetivo 

analisar a didática dos professores ao ministrar aulas sobre a educação 

ambiental, pois diante dos problemas ambientais do mundo, é muito importante 

que as novas gerações possam ter em seus currículos escolares a dimensão 

ambiental porque a escola é um lugar ideal para que esse processo aconteça. 
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ABSTRACT 

Environmental education aims to prepare society to understand the scale of the 

environment, understanding the relationship between man and nature. This article 

from the literature review is to analyze the teaching of teachers to teach classes 

on environmental education since before the world's environmental problems, it is 

very important that new generations can have in their school curricula the 

environmental dimension because school is an ideal place for this process to 

happen. 
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Lima (2004), a escola é um espaço privilegiado para 



estabelecer conexões e informações, como uma das possibilidades para criar 

condições e alternativas que estimulem os alunos a terem concepções e posturas 

cidadãs, cientes de suas responsabilidades e, principalmente, perceberem-se 

como integrantes do meio ambiente. A educação formal continua sendo um 

espaço importante para o desenvolvimento de valores e atitudes comprometidas 

com a sustentabilidade ecológica e social. 

A Educação Ambiental deve contribuir na construção de uma sociedade 

democrática onde os indivíduos devem se envolver ativamente na solução de 

problemas ambientais. A sociedade deve exigir do professor uma participação 

mais significativa e reflexo crítica quanto a organização dos conteúdos a serem 

ensinados. Isso demanda um aprofundamento do conhecimento por parte do 

professor para que seja possível a realização de um trabalho contextualizado em 

bases locais, partindo da realidade do público alvo. 

A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999, pela Lei N° 

9.795 – Lei da Educação Ambiental, onde em seu Art. 2° afirma: "A educação 

ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. É importante lembrar que 

o Brasil é o único país da América Latina que possui uma política nacional 

específica para a Educação Ambiental. 

 Dias (2001), quando se fala em Meio Ambiente, a tendência é 

“pensar nos inúmeros problemas que o mundo enfrenta com relação à questão 

ambiental: lixo, poluição, desmatamento, espécies em extinção e testes nucleares 

são, dentre outros, exemplos de situações lembradas”. Isso se deve 

principalmente ao fato de a mídia veicular uma grande quantidade de informações 

sobre os problemas ambientais, no entanto para que se possa compreender a 

gravidade desses problemas e vir a desenvolver valores e atitudes de respeito ao 

Meio Ambiente é necessário que antes de tudo se saiba quais as qualidades do 

ambiente, dessa natureza que se quer defender e porque as pessoas protegem 

aquilo que amam e valorizam. 

Esse resumo estendido tem como objetivo analisar a importância da didática dos 

professores ao ministrarem suas aulas voltadas à educação ambiental, onde tem 

por objetivo preparar a sociedade para compreender a dimensão do meio 



ambiente, entendendo a relação entre homem e natureza, com contribuição de 

relevância social onde expõe a importância de se ministrar esse conteúdo para 

que no presente e futuro tenhamos seres pensantes e que saibam cuidar do meio 

em que vivem. 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 

De acordo com Chalita (2002), a educação constitui-se na mais poderosa 

de todas as ferramentas de intervenção no mundo para a construção de novos 

conceitos e consequente mudança de hábitos. É também o instrumento de 

construção do conhecimento e a forma com que todo o desenvolvimento 

intelectual conquistado é passado de uma geração a outra, permitindo, assim, a 

máxima comprovada de cada geração que avança um passo em relação à 

anterior no campo do conhecimento científico e geral.  

Segundo Carvalho (2006), a Educação Ambiental constitui-se como uma 

estratégia para se alcance as mudanças desejadas na atual educação. A 

Educação Ambiental tem assumido nos últimos anos o grande desafio de garantir 

a construção de uma sociedade sustentável, em que se promovam, na relação 

com o planeta e seus recursos, valores éticos como cooperação, solidariedade, 

generosidade, tolerância, dignidade e respeito à diversidade. 

De acordo com Santos (2007), uma das formas que pode ser utilizada 

para o estudo dos problemas relacionados ao meio ambiente é através de uma 

disciplina específica a ser introduzida nos currículos das Escolas, podendo assim 

alcançar a mudança de comportamento de um grande número de alunos, 

tornando-os influentes na defesa do meio ambiente para que se tornem 

ecologicamente equilibrados e saudáveis. Porém, a autora ressalta que estes 

projetos precisam ter uma proposta de aplicação, tratando de um tema específico 

de interesse dos alunos, e não longe da proposta pedagógica da escola. 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A Educação Ambiental surgiu como um processo educativo, de formação 

da cidadania, com princípios que rompem com a ideia de que as causas dos 



impactos ambientais residem apenas, entre outros fatores, na expansão 

demográfica, na agricultura intensiva e na crescente urbanização e 

industrialização. 

No entanto, Educação Ambiental está cada vez mais consolidada como 

política pública no ensino formal decorrente de exigência e mobilização da 

sociedade. 

Neste contexto, a escola brasileira, inseriu em seu currículo os chamados 

“temas transversais” (BRASIL, 1998), com o intuito de promover um tratamento 

didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma 

importância das áreas convencionais. Os temas transversais dizem respeito a 

conteúdos de caráter social, que devem ser incluídos no currículo do ensino 

fundamental, de forma transversal, ou seja: não como uma área de conhecimento 

específica, mas como conteúdo a ser ministrado no interior das várias áreas 

estabelecidas. 

Dentro desta perspectiva, pode-se considerar que este milênio está exigindo dos 

educadores o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes voltadas 

ao pensar, reformular e transformar a prática pedagógica com vistas a mudanças 

significativas no contexto escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entendemos que o papel principal da educação ambiental é contribuir 

para que as pessoas adotem uma nova postura com relação ao seu próprio lugar. 

O trabalho pedagógico, então, deve se concentrar nas realidades de vida social 

mais imediatas. O conhecimento da realidade é produzido a partir das 

experiências dos indivíduos e suas trajetórias pessoais. Através da educação 

ambiental tem-se o desenvolvimento de uma conscientização focada no interesse 

do aluno pela preservação e construído de forma coletiva. 

A Educação Ambiental é extremamente importante para podermos dar 

condições melhores de vida às futuras gerações.  
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