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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma proposta para trabalhar a educação ambiental nas aulas de 

Biologia do ensino médio com o objetivo de contribuir na formação de cidadãos aptos a 

decidirem e atuarem nas problemáticas socioambientais, e sensibilizar os estudantes sobre a 

importância de conservar o ambiente em que vive, por meio de um conjunto de atividades no 

ensino de Biologia. A pesquisa buscou trabalhar o tema na perspectiva da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, de Ausubel, com abordagem metodológica problematizadora em 

relação à Educação Ambiental nos conteúdos de Biologia, por meio do uso de pesquisa e do 

método investigativo de modo a valorizar o conhecimento prévio dos estudantes e a despertar 

a curiosidade e a predisposição para o aprendizado. Entre os objetivos da presente 

investigação, está a elaboração de uma sequência didática, que foi aplicada em uma escola 

estadual, locus da pesquisa, situada na periferia da cidade de Várzea Grande, em Mato 

Grosso, na periferia da cidade, com turma do 1º ano do ensino médio. A metodologia foi 

baseada na pesquisa qualitativa, considerando os sujeitos colaboradores e a pesquisadora, o 

que facilitou a análise e a compreensão dos dados obtidos. Ao analisar os dados das atividades 

desenvolvidas durante a aplicação da sequência didática pode perceber ao final que os 

estudantes tiveram um avanço na compreensão da importância de cuidar do meio ambiente 

em que vive, dando significados às suas ações, como mudança de entendimento e postura que 

contribuiu na aprendizagem e na formação do sujeito crítico com a reorganização dos 

conhecimentos prévios e relacionando os com os novos conceitos. 

Palavras chaves: Meio Ambiente, Educação Ambiental, Ensino de Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a proposal to work on environmental education in the Biology classes of 

high school with the objective of contributing to the formation of citizens able to decide and 

act on socio-environmental issues, and to sensitize students about the importance of 

conserving the environment in which they live, through a set of activities in the teaching of 

Biology. The research sought to work on the theme from the perspective of Ausubel's Theory 

of Meaningful Learning, with a problematic methodological approach in relation to 

Environmental Education in the contents of Biology, through the use of research and the 

investigative method in order to value the students' prior knowledge. and to arouse curiosity 

and a predisposition for learning. Among the objectives of the present investigation, is the 

elaboration of a teaching sequence, which was applied in a State School, the locus of the 

research, located on the outskirts of the city of Várzea Grande, in the State of Mato Grosso, 

on the outskirts of the city, with a class from 1st year of middle education. The methodology 

was based on qualitative research, considering the collaborating subjects and the researcher, 

which facilitated the analysis and understanding of the data obtained. When analyzing the 

data of the activities developed during the application of the teaching-learning sequences, you 

can notice at the end that the students had an advance in the understanding of the importance 

of taking care of the environment in which they live, giving meanings to their actions, such as 

changing understanding and posture that contributed in the learning and training of the critical 

subject with the reorganization of previous knowledge and relating them to new concepts. 

 

Keywords: Environment, Environmental Education, Biology Teaching. 
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INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, há diversas iniciativas de atividades em Educação Ambiental, 

desenvolvido pela sociedade civil organizada, instituições públicas, privadas dentre outras, em 

busca de resolução de diversas problemáticas ambientais. As ações advêm, além de 

responsabilidade ambiental, da obrigatoriedade trazida pela Lei nº 9.795/99, que dispõe no 

artigo 2º que “a educação ambiental é um componente essencial e pertinente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidade do 

processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999, n p.).  

A educação ambiental é um campo epistemológico construído que vem ganhando 

espaço no que se propõem a atingir todos os cidadãos, por meio de um processo pedagógico 

participativo amplo que busca resolver as problemáticas socioambientais. “A Educação 

Ambiental (EA) deve ser desenvolvida com os objetivos de auxiliar os estudantes a 

construírem uma consciência global das questões relativas ao meio, para que possam assumir 

posições afinadas com os valores referentes à vida” (SATO, 1997, p. 8).    

Para que os estudantes possam compreender as problemáticas ambientais, e 

construir soluções por meio de atitudes que levem à participação da comunidade na 

manutenção do ambiente em que vivem, é necessário que se desenvolvam diversas iniciativas 

e atividades que possam contribuir com desenvolvimento de uma consciência crítica sobre 

essa problemática: 

Sem perceber a ligação intrínseca entre dilemas ambientais, exclusão social, e 

educação ambiental ainda é um desafio que carece constantemente de avaliação, 

revisão e inovação para que os cenários globais e locais consigam dialogar, tornando 

o ato pedagógico local de cada escola uma contribuição a toda sustentabilidade 

planetária (PEDROTTI-MANSILLA, 2010, p. 53). 

 

Dessa forma, entende-se que cabe à educação especialmente por meio da 

Educação Ambiental escolarizada, desenvolver conteúdos que proporcionem o conhecimento 

e a compreensão da necessidade de conservar e cuidar do ambiente em que vivem para que 

tenham uma melhor qualidade de vida. A educação ambiental na escola tem como objetivo 

contribuir na formação de cidadãos que possam estar aptos a decidir e atuar nas problemáticas 

socioambientais.  

É preciso levar em conta não apenas o conjunto das múltiplas dimensões das 

realidades socioambientais como também das diversas dimensões da pessoa que 

entra em relação com estas realidades, da globalidade e da complexidade de seu 



14 
 

“ser-no-mundo”. O sentido de “global” aqui é muito diferente de “planetário”; 

significa antes holístico, referindo-se à totalidade de cada ser, de cada realidade, e à 

rede de relações que une os seres entre si em conjuntos onde eles adquirem sentido. 

(SAUVÉ, 2005, p. 27). 

 

A mudança, na nossa ótica, está em construção por meio, de valores, conceitos 

habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade enfrentada. 

O foco nessa pesquisa se volta para a relevância dessas atividades, entretanto 

tendo como cenário de pesquisa a prática pedagógica que busca alternativas pedagógicas para 

trabalhar a Educação Ambiental junto ao conteúdo de biologia, conforme Franco (2015, p. 

605), “as práticas pedagógicas devam se estruturar como instâncias críticas das práticas 

educativas, na perspectiva de transformação coletiva dos sentidos e significados das 

aprendizagens”. Nesta perspectiva busca trabalhar com experimentos simples tais como 

observações e aula de campo, dentre outros, com métodos que tragam o estudante como 

participe do processo de ensino e aprendizagem. 

No aspecto de transforma e dar significado a aprendizagem da Educação 

Ambiental, baseamos nos Documento de Referência Curricular para Estado de Mato Grosso- 

DRC/MT e na Orientação Curricular de Mato Grosso, que traz a concepção que norteia a 

política educacional do estado, auxiliando a reflexão sobre a dimensão e a internalização da 

Educação Ambiental nas escolas do estado de uma forma permanente. 

A presente dissertação teve como objetivo geral sensibilizar os estudantes sobre a 

importância de conservar o meio ambiente, por meio de um conjunto de atividades 

pedagógicas (sequência didática) no ensino de Biologia. De forma a atingirmos o objetivo 

geral, elencamos os seguintes objetivos específicos: Evidenciar a concepção ambiental dos 

estudantes; Sensibilizar sobre o cuidado com o ambiente escolar; Promover atividades de 

educação ambiental de forma a evidenciar a importância da conservação ambiental; Aplicar 

para fim de testagem, uma sequência didática com tópicos em Educação Ambiental. 

Assim partimos do seguinte problema de pesquisa: Os estudantes ao 

(re)elaborarem a concepção de ambiente, se sensibilizam, refletindo na construção da 

responsabilidade ambiental e na conservação do ambiente urbano? 

Assim, como pesquisadoras julgamos importantes utilizar a Sequência Didática 

para o trabalho com a Educação Ambiental, pois, segundo Zabala (1998, p. 78), o assunto 

deve estar inserido num contexto que deverá identificar, além dos objetivos didáticos e do 

conteúdo, as variáveis metodológicas, relações interativas, organizações social e curricular. E 
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pode contribuir para construção do conhecimento por meio de um conjunto ordenado de 

atividades bem estruturadas e articuladas para a construção significativa do conhecimento. 

Nessa perspectiva, é necessário oportunizar situações em que os estudantes 

participem de forma efetiva do processo de ensino-aprendizagem, promovendo a sala de aula 

como um espaço formador, onde eles possam ser os protagonistas, aprender a pensar, elaborar 

e expressar melhor suas ideias, ressignificando concepções e saberes. Para Zabala, 

potencializar a autonomia e possibilitar que os alunos aprendam a aprender. 

Impulsionar esta autonomia significa tê-la presente em todos e cada uma das 

propostas educativas, para serem capazes de utilizar sem ajuda os conhecimentos 

adquiridos em situações diferentes da que foram aprendidos. Para poder alcançar 

esta autonomia será necessário que ao longo de todas as unidades didáticas os 

professores e os alunos assumam responsabilidades distintas, exercendo um controle 

diferente conforme os conteúdos tratados, com o objetivo de que no final os alunos 

possam aplicar e utilizar de maneira autônoma os conhecimentos que adquiriram. 

(ZABALA, 1998, P. 102) 

 

Nestes contesto para realçar os saberes pedagógicos o professor deve ser o 

mediador da construção do conhecimento, criando condições e práticas para que o estudante 

seja capaz de construir e mobilizar os seus saberes. Para Franco (2016, p. 545), o saber 

pedagógico só pode ser construir a partir do próprio sujeito, que poderá ser formado como 

alguém capaz de construção e de mobilização dos saberes. 

Pelo exposto, a Educação Ambiental deve ser vista com maior seriedade no 

contexto escolar no âmbito de responsabilidade social, política e econômica.  

“É inegável que o processo de construção do marco legal e político da Educação 

Ambiental no Brasil resultam de lutas do protagonismo efetivo de educadores 

ambientais e ecologistas, o que não é diferente do contexto histórico da construção 

das políticas públicas no Brasil” (GOMES, 2019, p 69). 

 

De modo geral, a Educação Ambiental não tem sido respeitada no cenário político 

brasileiro atual. “O processo de construção do Programa Nacional Escola Sustentáveis – 

PNES, era fundamental que os Estados Federativos empreendessem forças para a 

implementação da política de Educação Ambiental em seus territórios” (GOMES, 2019, p. 

67). E deve estar presente no plano de trabalho. Neste sentido a elaboração de uma sequência 

didática que busque maneiras e alternativas metodológicas para discutir questões Ambientais, 

considerando a Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel (1982, p. 

7), é de grande relevância, pois “aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação 

ancora-se em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende”.  
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Utilizando os conhecimentos prévios relevantes sobre Meio Ambiente dos alunos 

participantes da pesquisa, buscamos atribuir significados aos conhecimentos na Educação 

Ambiental. Conforme Moreira, nessa linha, “subsunçores podem ser proposições, modelos 

mentais, construtos pessoais, concepções, ideias, invariantes operatórios, representações 

sociais e, conceitos, existente na estrutura cognitiva de quem aprende” (MOREIRA, 2012, p. 

10). 

Dentro desta perspectiva foi elaborada a sequência didática (SD) sobre alguns 

tópicos em educação ambiental, com conceitos fundamentais e significados partindo da 

concepção prévia dos alunos, ponto de partida para as justificativas teóricas e de ensino 

aprendizagem. A construção da sequência didática (SD), baseada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa, é uma estratégia utilizada para ensinar em Biologia, bem como conceitos do 

contexto da Educação Ambiental partindo da problemática socioambiental em que o estudante 

está inserido. Faz-se necessário conforme Barcelos (2008), criar uma forma, uma maneira de 

intervenção, onde a temática ambiental esteja presente em todas as disciplinas, ou em maior 

número possível, e que seja parte integrante do fazer pedagógico cotidiano. 

Diante do exposto, no Capítulo I, explicitamos a fundamentação da sequência 

didática no ensino aprendizagem da biologia, permitindo refletir sobre a importância e 

estabelecendo a abordagem do conteúdo da Educação Ambiental. E apresentamos uma breve 

contextualização do papel da educação Ambiental no contexto socioambiental. 

No Capítulo II, trazemos a caracterização da área de estudos, os percursos 

metodológicos, descrevendo a metodologia aplicada na pesquisa para coletas de dados, e as 

etapas do desenvolvimento da sequência didática.    

No Capítulo III, evidenciamos os resultados e as discussões que advêm da 

aplicação da Sequência Didática, desenvolvida em três etapas. Para a análise dos resultados, 

utilizamos o modelo de categorização de Lucie Sauvé 2005, considerando os pontos sobre 

meio ambiente. Seguindo com as Considerações finais. O corpo do texto termina com as 

Referências que fundamentaram as discussões dos dados obtidos, os Apêndices e anexos.   
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CAPÍTULO I 

 

1. SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO APRENDIZAGEM DA BIOLOGIA 

 

Na dimensão histórica e social, é evidente que o ensino da Biologia contribuiu 

para a compreensão e atualização dos processos biológicos para os estudantes e sua 

importância no desenvolvimento tecnológico na vida moderna, e pelo mundo dos seres vivos. 

“A Biologia deve passar a ter funções de preparar os estudantes para enfrentar e resolver 

problemas, nos componentes biológicos, aumento da produtividade agrícola e na preservação 

do ambiente” (KRASILCHIK, 2008, p. 12).    

Segundo Castro e Carvalho (2002, p. 129) “a tarefa de ensinar um saber elaborado 

passa por um processo prévio em que os estudantes aprendam a pensar melhor, a 

problematizar, a valorizar o conhecimento e a se comprometerem com a busca investigativa”. 

Frente à preocupação com o ensino, há estudos realizados para facilitar e superar a 

dificuldade em relação ao processo de ensino aprendizagem, como: As Sequências de Ensino 

Aprendizagem (SEA) propostas por Méheut (2005), termo traduzido do Inglês Teaching-

Learning Sequences (TLS) e as Unidades de Ensino Potencialmente Significativos (UEPS) 

apresentados por Moreira (2001), que são propostas e que contribuem com o processo de 

aprendizagem dos conteúdos e conhecimento científico em sala. E conforme Dolz, Noverraz e 

Schneuwlv (2004, p.96), “sequência Didática (SD) é um conjunto de atividades escolar 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um conteúdo”. 

A compreensão destas evoluções e aplicações da ciência e da tecnologia 

influencia o uso da SD nas atividades práticas no ensino de Biologia por meio de 

investigação, desperta interesse pela Ciência levando o estudante a reconhecer a importância 

de aprender os conceitos biológicos do ponto de vista científico. De acordo com essa 

concepção, Krasilchik entende que os objetivos do ensino de Biologia são: “aprender 

conceitos básicos, analisar o processo de investigação cientificas e analisar as implicações 

sociais da ciência e da tecnologia” (KRASILCHIK, 2008, p. 12).  

O ensino da Biologia de modo em geral, tem a preocupação de como deve ser 

abordagem, a Educação Ambiental no Ensino Médio a partir da estruturação de uma SD, pois 

muitos estudantes têm a percepção que o ambiente tem a ver somente com ambiente natural. 
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 A Biologia tem várias dimensões devem ser consideradas no tratamento dos vários 

tópicos: Ambiental: motivando o aluno a analisar o impacto da atividade humana no 

meio ambiente e a buscar soluções para os problemas decorrentes; Filosófica, 

cultural e histórica: levando os estudantes a compreender o papel da ciência na 

evolução da humanidade e sua relação com a religião, a economia, a tecnologia, 

entre outras (KRASILCHIK, 2008, p. 20). 

 

É evidente, portanto, que se tenha um olhar diferenciado de cuidado com 

ambiente em que se vive como conquista coletiva, e social, que deveria ser apresentado desde 

cedo na educação escolar. Muitas vezes por falta de compreensão do real papel do ensino de 

Educação Ambiental na escola, o seu ensino, é superficial e equivocado por alguns 

educadores. Para Krasilchik (2008, p. 21), precisam também compreender, analisar e discutir 

a informação científica popularizada com base num conjunto de princípios éticos e morais, 

individual e socialmente construídos. 

 Neste contexto o ensino por investigação estruturado em uma SD, auxilia na 

discussão da Biologia na Educação Ambiental e vice-versa, com conjunto de atividades que 

proporcionem a interpretação e compreensão do ambiente através do método investigativo. 

Onde os participantes realizem a coleta de dados, utilizando-se múltiplos métodos como: 

entrevistas, observações, pesquisas bibliográficas e documentos, com foco em solucionar a 

problemática apresentada, tornando prazeroso o processo de ensino aprendizado em busca de 

conhecimento. 

No ensino de Biologia há a necessidade de uma conexão entre teoria e prática 

escolar, que auxilie os estudantes na compreensão dos conceitos. Deve partir das experiências 

cotidianas, que possam facilitar o entendimento. O método científico tem como objetivo 

permitir apropriação do conhecimento de forma que possibilite um nível novo de 

entendimento e compreensão. Para Lakatos e Marconi, 

“o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do cientista.” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 65). 

 

Contudo, o professor assume papel fundamental e essencial na vida acadêmica e 

na formação de cidadão crítico e consciente, estimulando os estudantes sempre estar em busca 

de novos conhecimentos. Conforme Luckesi (1994, p.166) revela que, a apropriação cultural, 

além de nos elevar a um patamar novo de compreensão da realidade, é um instrumento 

fundamental do exercício lógico do pensamento e do entendimento. Cada pessoa necessita de 

ser estimulado com conteúdos estimulantes e práticas criativa e reflexiva. 
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No ensino da Biologia, há necessidade constante de aguçar o interesse dos 

estudantes, a SD traz métodos e técnicas diferenciadas para que eles façam parte do processo 

de busca de novos aprendizados, com métodos e indicações do que fazer, e orientações gerais 

das atividades. Este método indica o que fazer, é o orientador geral da atividade. A técnica é a 

tática da ação. Ela resolve o como fazer a atividade, soluciona o modo específico e mais 

adequado pelo qual a ação se desenvolve em cada etapa (GALLIANO, 1986, p. 6). 

Principalmente na reorganização curricular conforme o contexto da Educação 

Básica que a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), determina a 

construção dos currículos, no Ensino Fundamental e Médio. O artigo 26 LDB afirma que:  

“Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela” (BRASIL, 1996, n. p.). 

 

As competências que regem o ensino aprendizagem da Biologia devem partir dos 

próprios professores, com base nos conteúdos propostos para formar pessoas capazes de 

enfrentar os problemas e as mudanças, nas quais se inserem como cidadãos.  

“O tratamento de novos temas exigirá do professor uma relação estreita com a 

comunidade, de forma que possam ser considerados assuntos relevantes que não 

alienem os estudantes do ambiente cultural onde vivem, mas que, ao contrário, 

permita-lhes entendê-lo e analisa-lo, contribuindo para a melhoria de vida de sua 

comunidade” (KRASILCHIK, 2008, p. 54). 

 

Com base no currículo de Biologia, a Educação Ambiental, tem alguns pontos 

considerados cruciais nos conteúdos de ensino que podem enriquecer a estrutura curricular e 

os conceitos da disciplina de Biologia do Ensino Médio.  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o currículo deve 

visar uma aprendizagem mais eficiente e atrativa para os alunos. Com objetivos específicos 

que devem discutir propostas e apresentar abordagens metodológicas dos conteúdos, 

competências e habilidades específicas que permitam lidar com os fenômenos naturais, tanto 

no cotidiano como na compreensão do universo. Krasilchik (2008, p. 28) afirma que no 

ensino de “Biologia devem incluir necessariamente, uma comunicação entre escola e 

comunidade, envolvendo os estudantes na discussão de problemas que estejam vivendo e que 

fazem parte de sua própria realidade”. 

No processo de ensino aprendizagem as propostas presentes nos livros didáticos 

não devem ser o único instrumento de ensino dos professores. Ao contrário, o livro didático é 
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um apoio pedagógico ao professor, mas esse, deve se valer de outros instrumentos de ensino 

também eficientes, capazes de responder perguntas e buscar informações úteis junto ao 

contexto.   

 

1.1.  Educação Ambiental  

 

A Educação Ambiental tem que ser abrangente, para que possa atingir toda a 

sociedade, não somente os estudantes. Conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 9.795, a 

Educação Ambiental é uma componente essencial e permanente da educação nacional, 

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

educativo. Este é um processo pedagógico participativo e permanente. Que construí para a 

construção de uma visão crítica sobre a problemática ambiental. Para Lourenço (2019, p. 10), 

a “Educação Ambiental é um processo de intervenção educativa que busca promover uma 

consciência crítica dos indivíduos ou grupos de pessoas, para problemas ambientais de sua 

realidade”.  

A abordagem da Educação Ambiental possibilita que os estudantes desenvolvam 

uma visão crítica e abrangente, e esta deve ser abordada em todo o currículo escolar e não 

ficando a cargo de somente um componente curricular no decorrer do ano letivo, para que 

possa ter uma compreensão que envolva os aspectos econômicos, social, políticos e cultural. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a Resolução n° 2 de junho 2012 que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, orientam em seu 

Artigo 3º que a Educação Ambiental visa à construção de conhecimento, ao desenvolvimento 

de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a 

equidade socioambiental, e a proteção do meio natural e construído. 

Para Dias (2001, p. 94), a “Educação Ambiental deverá desempenhar o importante 

e fundamental papel de promover e estimular a aderência das pessoas e da sociedade, como 

um todo, a esse novo paradigma”. Aliás, este não seria o papel apenas da Educação 

Ambiental, mas da Educação, como um todo.  

[...] a Educação Ambiental pretende provocar processos de mudanças sociais e 

culturais que visam obter do conjunto da sociedade tanto a sensibilização à crise 

ambiental e a urgência em mudar os padrões de uso dos bens ambientais quanto o 

reconhecimento dessa situação e a tomada de decisões a seu respeito. 

(CARVALHO, 2011, p. 158). 
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Há diversas iniciativas de atividades em Educação Ambiental, com o intuito de 

desenvolver uma consciência crítica e obter soluções dos problemas ambientais, buscando 

desenvolver atitudes que levem à participação da comunidade no cuidado com o meio 

ambiente em que vivem. Segundo Carvalho (2011, p. 181), “o desafio da Educação Ambiental 

é ir além da aprendizagem comportamental, engaja-se na construção de uma cultura cidadã e 

na formação de atitudes, isso supõe a formação de um sentido de responsabilidade ético e 

social considerando a justiça ambiental”. Para Branco a pessoa muda conforme o ambiente 

Os homens mudam conforme o ambiente em que estão, o que significa dizer que o 

ambiente determina o comportamento do sujeito, ou seja, as contingências 

ambientais precedentes possibilitam ao homem aprender o sentido das coisas através 

dos estímulos, o que pode fazê-los transformar informações em aprendizados. 

(BRANCO, 2003, p. 14). 

 

 Nesse mesmo pressuposto Lourenço (2019, p. 10) afirma que a “Educação 

Ambiental ajuda as pessoas refletirem sobre os diferentes problemas ambientais, 

reconsiderando suas concepções para melhoria da sua realidade social”. Para Sauvé, a 

Educação Ambiental não é uma:  

Forma de educação”, não é “ferramenta” para resolução de problemas ou de gestão 

do meio ambiente. É uma dimensão essencial da educação fundamental, base do 

desenvolvimento pessoal e social, relação com o meio em que vivemos, com essa 

“casa de vida” compartilhada. Visa introduzir dinâmicas sociais em redes mais 

amplas de solidariedade, promovendo abordagem colaborativa e crítica das 

realidades socioambientais. (SAUVÉ, 2005, p.317). 

 

A Educação Ambiental na escola deve buscar desenvolvimento de consciência 

crítica com o cuidado do ambiente que vive, por meio das problemáticas ambientais, de 

atitudes e cuidado com o Ambiente. Loureço (2019, p. 11) afirma que a Educação Ambiental 

deve proporcionar um enfoque holístico que possibilite ao indivíduo a compreensão do 

complexo ambiente natural e as interações entre o ser humano e suas transformações dos 

aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais do ambiente em que vivem. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental Escolarizada busca orientar as pessoas 

numa percepção e consciência ambiental, para mudar sua postura frente a questões cotidiana. 

As transformações mais perceptíveis são referentes poluições do ar, dos rios e água, matas e o 

consumo exacerbado. Para Fernandes et al. (2004, p. 01) entendem a “percepção ambiental 

como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo ser humano, ou seja, o ato de 

perceber o ambiente que está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo”. Já 

Masson (2004, p. 34), conceitua a percepção ambiental como sendo “um processo que 
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permite a interação do indivíduo com o meio onde ele vive”. Com isso é de fundamental 

importância que compreenda a interação do ser humano com a natureza 

Neste contexto a Educação Ambiental, traz alternativas de discussões e reflexões 

frente às problemáticas enfrentadas pela sociedade, proporcionando mudanças nas atitudes e 

comportamentos diários. Lourenço afirma que a  

“Educação Ambiental deve centrar-se na educação para promover a consciência 

ambiental em todos os ambientes de convívio humanos, visando gerar uma 

preocupação nas pessoas, que se torne um compromisso de fazer algo pelo meio 

ambiente tanto individual como coletivo”. (LOURENÇO, 2019, p. 11). 

 

Com isso o presente trabalho apresenta uma proposta de uma Sequência Didática 

(SD) em Educação Ambiental para ser trabalhado no componente curricular de Biologia, 

tornando a aprendizagem mais dinâmica, com metodologia diversificada, e interação dos 

estudantes com assunto trabalhado, buscando despertar uma visão crítica da problemática 

socioambiental do ambiente escolar com atividade investigativa aplicando método científico. 

 

1.2. Concepção da Educação Ambiental nos documentos de referência de Mato Grosso 

 

No Brasil, a Educação Ambiental vem sendo discutida desde década de 1980, 

sendo executado no âmbito educacional, buscando desenvolver uma consciência crítica sobre 

todas as problemáticas ambientais. Neste contexto, também a Educação Ambiental é 

mencionada nas diversas legislações educacionais, como na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, no Plano Nacional de Educação (PNE), nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica e na Política Nacional de Educação Ambiental. O Brasil tem instrumento para 

desenvolver a Educação Ambiental em ritmo abrangente, com participação de diversos órgãos 

e setores na implantação de trabalhos em Educação Ambiental. 

Em Mato Grosso, a Educação Ambiental é desenvolvida por diversas instituições 

de pesquisa, de acordo com Orientações Curriculares das diversidades Educacionais.   

Atualmente, a educação Ambiental de Mato Grosso apresenta uma realidade 

protagonizada por diversas instituições, pesquisadores e entidades não-

governamentais. Além de possuir leis, programas, projetos em parcerias, redes, 

comissões e coletivos educadores, que formam uma grande comunidade de 

aprendizagem na busca de fortalecer uma educação capaz de criar condições, para se 

compreender as complexas relações que se estabelecem no ambiente. (MATO 

GROSSO, 2010, p. 57). 
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Nesse mesmo contexto, essas iniciativas de atividades em Educação Ambiental, 

vêm sendo executadas pelo estado são orientados pela Lei nº 9.795/1999, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e, amparando-se no Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA) e Lei nº 10903 DE 07/06/2019, que dispõe sobre a Política 

Estadual de Educação Ambiental e revoga a Lei nº 7.888, de 09 de janeiro de 2003. 

A partir daí, o Estado desenvolveu instrumento e diversos trabalhos em Educação 

Ambiental, como projetos e política bem definida, para desenvolver conhecimento, atitudes e 

habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental. O PrEA orienta que 

o trabalho com EA nas escolas deve contar com a parceria de outras instituições 

governamentais, tais como Ministério da Educação (MEC), Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). (MATO GROSSO, 2010, p. 58).    

A Educação Ambiental deve estar sempre inserida na vida do cidadão e na prática 

social, para obter êxito na sensibilização, e conscientização dos alunos e da própria sociedade 

de seus atos e cultura que utilizam em seu dia a dia e resultam no equilíbrio entre o meio e o 

ser humano.  

1.2.1 Conceito de Educação Ambiental e Meio Ambiente 

 

As definições e conceitos de educação ambiental não são simples, pois possuem 

diversas abordagens tanto na linguagem comum como na científica, nesse sentido apresento 

algumas abordagens de acordo com alguns autores.  

De acordo com a Lei nº 9795/1999, que estabeleceu a Política Nacional de 

Educação Ambiental, em seu artigo 1º: . 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, n. 

p.). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, em seu artigo 2° 

traz como: 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 

prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 

em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 

essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental. (BRASIL, 1996, n. p.). 
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Nesta concepção, Sato (2005, pp. 99-118) conceitua Educação Ambiental como: 

A EA deve se configurar como uma luta política, compreendida em seu nível mais 

poderoso de transformação: aquela que se revela em uma disputa de posições e 

proposições sobre o destino das sociedades, dos territórios e das 

desterritorializações; que acredita que mais do que conhecimento técnico-científico, 

o saber popular igualmente consegue proporcionar caminhos de participação para a 

sustentabilidade através da transição democrática.  

 

As definições apresentadas nos baseiam frente à importância do estudo da 

Educação Ambiental no contexto escolar com um enfoque de nível global, e não segmentada 

pouco abrangente, envolvendo as pessoas e todas as áreas do conhecimento de forma 

integrada numa prática pedagógica que coloque os estudantes como agente participante do 

processo, na tentativa de solucionar os problemas ambientais. 

De acordo com algumas literaturas, o conceito de Meio Ambiente não deve ser 

restrito à Ecologia, abordando apenas os elementos naturais, mas deve abranger os aspectos 

sociais, levando em conta o papel do ser humano nessa construção. Apresento o compilado do 

autor. 

Para Faria (2013, p. 35), o Meio Ambiente é: 

O espaço no qual se desenvolvem as atividades humana e a vida dos animais e 

vegetais. É um sistema formado por elementos com os quais o ser humano interage, 

adaptando-se, transformando-os utilizando-os para satisfazer suas necessidades. 

Meio Ambiente é um conjunto que engloba todos os aspectos do ambiente que 

afetam ser humano, seja como individuo ou como parte dos grupos sociais.  

 

A Política Nacional do Meio Ambiente em seu art. 3º define o Meio Ambiente 

como: “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permitem, abrigam e regem a vida em todas as suas formas”.  Nesta percepção 

ampla, Silva (1997, pp.1-4) conceitua como a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as 

formas.  

Meio Ambiente não é só o Meio Ambiente físico, ar, a terra, a água, o solo. É 

também o ambiente em que vivemos a escola, a casa, o bairro, a cidade. É o planeta de modo 

geral. No entanto, o professor deve ser o mediador de transformação na escola, um 

instrumento de ação para conduzir os estudantes no processo ensino aprendizado frente à 

Educação Ambiental. 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de Estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido na Escola Estadual Marlene Marques, locus da 

pesquisa, situada na periferia do município de Várzea Grande, pertencente à baixada do Mato 

Grosso. A escola funciona em um prédio locado que não conta, em sua estrutura, com 

laboratórios e o prédio escolar não possui acessibilidade arquitetônica.  

A instituição oferta as etapas da Educação Básica: ensino fundamental e médio no 

período matutino e vespertino, no período noturno ensino médio e o EJA do ensino 

fundamental, totalizando 946 alunos atendidos pela unidade. 

O desenvolvimento da sequência didática sobre Educação Ambiental no ambiente 

urbano uniiu a intenção da pesquisadora de aliar a pesquisa a prática pedagógica, pois a 

mesma atua na referida escola. A pesquisa foi desenvolvida no ambiente escolar com a turma 

do 1º ano do ensino médio da disciplina de Biologia e consta no planejamento anual de 2019.   

 

2.2. Desenho do estudo 

 

Para a construção e desenvolvimento da sequência didática no trabalho, nos 

pautamos na perspectiva problematizadora em relação à compreensão da Educação 

Ambiental, por meio do uso da pesquisa qualitativa, no método investigativo, de modo a 

despertar a curiosidade nos estudantes e a predisposição para o aprendizado. 

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo. 

Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade 

ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de representações, 

incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as 

gravações e os lembretes. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem naturalista, interpretativa, para mundo, significa que seus pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas lhes atribuem. (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, pp.15-42). 
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A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico e estudo do tema relacionado 

com escolha dos conteúdos a serem trabalhado. Após a escolha passamos para a segunda 

etapa de levantamento das práticas relacionadas ao conteúdo estudado, e observações e aulas 

de campo adequadas para o assunto. No terceiro momento ocorreu a escolha dos materiais 

utilizados.  

Após a escolha dos autores que iriam nos basear teoricamente, ocorreu a quarta 

etapa, que foi o contato dos estudantes com os conteúdos; momento das teorias referentes ao 

tema, e as atividades, observações e aulas de campo escolhidas, onde os estudantes 

confrontaram os conhecimentos que possuem com as novas informações recebidas para que 

construíssem novos conhecimentos. Como nos cita Castro Carvalho (2002, p. 130): 

Há, portanto atividades conjuntas a serem efetivamente desenvolvidas, dados a 

serem levantados, organizados e interpretados, problemas reais a serem 

equacionados e testados. É preciso fazer com que os alunos pensem e discutam 

sobre os procedimentos de coleta de dados e de pesquisa laboratorial e sobre formas 

de registrar e expressar os resultados obtidos. O aluno é introduzido no 

conhecimento e no uso das ferramentas intelectuais inventadas pela ciência para 

melhor investigar a realidade: equipamentos, instrumentos, métodos e linguagens. 

Começa a aprender a “fazer saber”.  

 

As atividades foram seguidas de uma sequência metodológica para que o 

estudante acompanhe as aulas e desenvolvesse um relatório com as observações das aulas de 

campo a ser apresentado em forma de discussão na aula a fim de avaliar as observações e a 

aprendizagem. A metodologia foi baseada na pesquisa qualitativa, considerando os sujeitos da 

pesquisa e a pesquisadora.  

A prática pedagógica consistiu em elaboração da sequência didática (SD) que foi 

desenvolvida na Escola Estadual. Conforme Zabala (2018), a SD “é um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem 

um princípio e um princípio e um fim conhecido tanto pelo professor como pelos estudantes” 

(ZABALA, 1998, p. 18).  

Desta forma, os desenvolvimentos das atividades ao longo da sequência didática 

estavam relacionados com a Educação Ambiental e ao ensino de Biologia. Sendo aplicada 

conforme o planejamento anual da disciplina, no quarto bimestre ela abrangeu os seguintes 

conteúdos: Concepções de Meio Ambiente; Ambiente natural e construído; Impactos 

ambientais nos ambientes construídos; Conservação Ambiental; Relação sociedade x 

ambiente com aula de campo – espaço escolar (A escola como Ambiente Construído e suas 

problemáticas).  
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 A SD foi elaborada em quatro encontros composto totalizando de 9 horas-aula. 

Nas atividades, foi realizado levantamento das concepções sobre o conceito de meio ambiente 

com dinâmica, o questionário foi aplicado no início e no fim da pesquisa (entrada e saída), 

apresentação de um filme, roda de conversas, debate, aulas expositivas e aula de campo no 

espaço escolar. Como mostram os quadros 1 e 2. 

 

Quadro – 1 Atividades desenvolvidas na Sequência Didática de Educação Ambiental nas 

aulas de Biologia 

 

1º momento  1hora aula  Questionário de entrada, dinâmica de desenho para o 

levantamento das percepções do conceito meio ambiente 

e apresentação da proposta de trabalho. 

2º momento 2 horas aula  Dinâmica de imagem e debate referente às percepções do 

que é ambiente natural e ambiente construído, com a 

interferência humana. 

3º momento 2 horas aula 
Exibição do filme Hope ainda há tempo (8 min.), após a 

exibição do filme foi feita a observação e coleta de 

informações da ação do ser humano no meio ambiente, por 

meio de uma roda de conversa sobre ambiente natural e 

ambiente construído e as alterações causadas pelo ser 

humano, levantando os pontos positivos e negativos.    

4º momento 2horas aula Aula de campo-espaço escolar com observação e registro 

das problemáticas, reunião dos grupos e organização dos 

resultados. 

5º momento 2h aula  Apresentações dos resultados e aplicação do questionário 

de saída, representações do meio ambiente e as 

considerações finais dos estudantes sobre as atividades. 

Fonte: Elaboração pela autora (2021). 

 

 

 

Quadro 2 – Questionário de Entrada: concepção prévia dos estudantes sobre o tema. 
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Questionário 

01 
Como você define meio ambiente? Qual importância do mesmo para você? 

02 
Quais os principais problemas ambientais que você reconhece na sua comunidade? Cite 

alguns. 

03 
Para você quem são os responsáveis pela preservação e conservação do meio ambiente? 

04 
O que podemos fazer individualmente e em grupo para preservação e conservação do 

meio ambiente em que vivemos? 

05 
Você tem o hábito de pesquisar e realizar leituras sobre o meio ambiente? Onde você 

busca as informações? 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

2.3 Etapas de desenvolvimento da Sequência Didática 

 

No primeiro momento da SD houve da apresentação da proposta de trabalho a ser 

desenvolvido com a turma, e a verificação da percepção dos estudantes sobre o que é meio 

ambiente. Nesse momento utilizei organizadores prévios que serviriam de âncora para a nova 

aprendizagem e como orientadores para a abordagem dos conteúdos a serem trabalhados, 

conforme recomendado por Ausubel, e que também levam ao desenvolvimento de conceitos 

subsunçores que facilitam a aprendizagem subsequente (MOREIRA, 1982, p. 11). O 

conhecimento prévio e a percepção foram verificados por meio de questionário com cinco 

questões abertas e pelo desenvolvimento da dinâmica em que os estudantes participaram, 

identificando como os mesmos percebiam o meio ambiente. 

As pesquisadoras utilizaram do questionário com questões abertas, como 

instrumento facilitador, pois os estudantes encontraram dificuldade de organizar e expressar 

suas percepções. Para Ausubel esses organizadores prévios são materiais introdutórios 

apresentados antes do próprio material a ser aprendido. Os usos desses organizadores foram 

estratégia de manipular a estrutura cognitiva deles para que tivessem uma aprendizagem 

significativa ao final da SD (MOREIRA, 1982, p. 11). 
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Partindo deste pressuposto, utilizamos como instrumentos de coletas de dados 

questionário para levantar as concepções dos estudantes, que são os subsunçores 

(aprendizagem significativa), referentes ao meio ambiente em que vivem. Essas atividades 

não tiveram o objetivo de quantificar e classificar e sim de obter informações de como os 

estudantes percebem o meio ambiente. Para Moreira a experiência cognitiva não se restringe à 

influência direta dos conceitos aprendidos, abrange também as modificações significativa e 

relevante influenciada pelas novas informações servindo como ancoradouro da aprendizagem 

(MOREIRA, 2012, p. 11). 

A turma em que foi aplicada a SD é composta de 32 alunos com idades entre 14 a 

17 anos. Todos os alunos dedicavam-se exclusivamente à escola, não havendo, portanto, a 

figura do aluno trabalhador. A turma de 1º ano caracterizava-se por ser bastante agitada: e 

com muita conversa entre os estudantes. Há nesta turma uma minoria que não realiza as 

atividades propostas em sala, não faltam com frequência, mas há também alunos que 

produzem rapidamente tudo o que é proposto.  

O segundo momento, após o levantamento da percepção e conhecimento prévio 

dos estudantes, foi realizado por meio de uma dinâmica de imagem, onde os estudantes foram 

divididos em grupos. Na sequência, cada grupo recebeu seis fotos, uma cartolina e cola e 

foram orientados a organizar aquelas fotos que para eles representavam o Meio Ambiente. 

Após isso, os grupos apresentaram para turma de forma sucinta as suas organizações. 

Levantaram suas hipóteses para a organização de suas fotos na cartolina. Em seguida abriu-se 

um debate referente ao que era um ambiente natural e ambiente construído, para estruturar o 

debate foi utilizado um texto intitulado O Ambiente Natural e o Ambiente Modificado da 

autora Prof.ª Luana Polon (2018), o qual levou os estudantes a refletirem sobre a interferência 

humana no meio ambiente. 

O terceiro momento iniciou com a exibição do filme intitulado Hope - Ainda há 

tempo (MARGELIM, 2005)
1
, com orientação que os estudantes realizassem anotações dos 

assuntos tratados no filme. Após o filme, foi organizada uma roda de conversa onde a 

pesquisadora mediou a discussão cabendo aos estudantes apresentaram suas percepções sobre 

o filme, suas reflexões sobre a que destrói e o que ajuda a conservar o meio ambiente, os 

fatores que aumentam a responsabilidade deles a frente dessa problemática. Identificou no 

filme a relação do ser humano na antiguidade e compararam com a era global relacionando a 

destruição do meio ambiente com o consumismo. 

                                                             
1
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=atVb4M1WHoQ. Acesso em: mar. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=atVb4M1WHoQ
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No quarto momento ocorreu à aula de campo no espaço escolar, os estudantes 

foram conduzidos por todos os locais da escola, parte interna e externa, onde realizaram 

observações e anotações de todas as problemáticas de um ambiente construído. Após o 

retorno do campo, construímos grupos, que discutiram os dados levantados e escolheram as 

problemáticas a ser apesentadas para turma, discutiram sobre as possíveis soluções para 

resolver suas problemáticas. 

No quinto momento, os estudantes trouxeram todas as anotações e problemáticas 

levantadas na aula de campo no espaço escolar, apresentaram para turma seus resultados e 

conclusões.  

Para finalizar a SD, os estudantes responderam ao questionário de saída 

novamente a sua percepção referente ao meio ambiente. Nas observações e anotações dos 

estudantes durante todo o processo pedagógico descrito, foi possível verificar o 

aproveitamento que os estudantes obtiveram ao longo das atividades. 

Para a análise dos resultados, utilizamos o modelo de categorização de Sauvé 

(2005), para caracterizar a percepção do Meio Ambiente nos dados levantados. 

A caracterização e percepção de Meio Ambiente (MA) tendo como modelo a 

categorização de Lucie Sauvé se configura em sete categorias: como natureza, recursos, 

problema, sistema, meio de vida, biosfera e como projeto. Segundo a categorização da autora, 

corresponde a modos diversos de compreender o meio ambiente como: 

O Meio ambiente – natureza (para apreciar, para respeitar, para preservar). Na 

origem dos atuais problemas socioambientais existe essa lacuna fundamental entre o 

ser humano e a natureza, que é importante eliminar. É preciso reconstruir nosso 

sentimento de pertencer à natureza, a esse fluxo de vida de que participamos.  

O meio ambiente – recurso (para gerir, para repartir). Não existe vida sem os ciclos 

de recursos de matéria e energia. A educação ambiental implica uma educação para 

a conservação e para o consumo responsável e para a solidariedade na repartição 

equitativa dentro de cada sociedade, entre as sociedades atuais e entre estas e as 

futuras.  

O meio ambiente – problema (para prevenir, para resolver). Exige o 

desenvolvimento de habilidades de investigação crítica das realidades do meio em 

que vivemos e de diagnóstico de problemas que se apresentam. Tratasse, 

inicialmente, de tomar consciência de que os problemas ambientais estão 

essencialmente associados a questões socioambientais ligadas a jogos de interesse e 

de poder, e a escolhas de valores. 

O meio ambiente — sistema (para compreender, para decidir melhor). Pode ser 

apreendido pelo exercício do pensamento sistêmico: mediante a análise dos 

componentes e das relações do meio ambiente como “eco-sócio-sistema”. 

O meio ambiente — lugar em que se vive (para conhecer, para aprimorar). É o 

ambiente da vida cotidiana, na escola, em casa, no trabalho etc. Uma primeira etapa 

de educação ambiental consiste em explorar e redescobrir o lugar em que se vive. 
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O meio ambiente — biosfera (onde viver junto e em longo prazo). Leva-nos a 

considerar a interdependência das realidades socioambientais em nível mundial. 

 O meio ambiente — projeto comunitário (em que se empenhar ativamente). É um 

lugar de cooperação e de parceria para realizar as mudanças desejadas no seio de 

uma coletividade. É importante que se aprenda a viver e a trabalhar em conjunto, em 

“comunidades de aprendizagem e de prática”. (SAUVÉ, 2005, pp.317-318).  

 

Bardin (2011), foi utilizado na Análise de Conteúdos que prevê três fases 

fundamentais, conforme o esquema apresentado: pré-análise, exploração de material e 

tratamento dos resultados – inferência e a interpretação. Na Análise de Conteúdo de Bardin 

(2011), um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos. A análise qualitativa do trabalho deu-se pelas presenças de características 

particulares referentes ao conteúdo trabalhado.  De acordo com Bardin, na análise qualitativa, 

aceita se toda e qualquer forma de quantificação. “Caracterizando como fato a inferência 

fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem, etc.)” (BARDIN, 2011, p. 10). 

Enquanto o dado quantitativo deu-se pela frequência da sua aparição, em cada comunicação 

individual. 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados e as discussões da presente pesquisa advêm da aplicação da 

sequência didática em diálogo com a revisão da bibliografia, e serão apresentadas em três 

etapas. Inicia-se pelas respostas obtidas por meio do questionário de entrada, a segunda se 

refere ao desenvolvimento dos conteúdos trabalhado nas aulas e a terceira etapa, diz respeito 

aos resultados finais que vieram das apresentações dos estudantes e do questionário de saída. 

 

3.1. Etapa I - análise dos questionários  

 

Nesta etapa verificou a percepção dos estudantes sobre o que é o Meio Ambiente 

e seus conhecimentos prévios, por meio de um questionário com cinco questões aberta 

referentes ao assunto como mostra na figura 1. Os estudantes não estão identificados por se 

tratar de jovens, menor de idade. No Termo Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), o qual 

se encontra no anexo, foi pedida a autorização para o uso das imagens e resultado da pesquisa 

sem o identificá-los. 

 

Figura 1 – Sala de aula da E.E. Marlene Marques, aplicação do questionário de entrada, 

levantamento das percepções prévias referentes ao meio ambiente. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Inicialmente os estudantes foram orientados a responder individualmente o 

questionário (Quadro 2). As análises das questões e sua classificação foram feitas baseadas no 

modelo da categorização de Lucie Sauvé (2005, pp. 317-318). 

As análises das respostas dadas pelos estudantes seguiram o método de 

Caracterização de Sauvé (2005) considerando os pontos sobre meio ambiente. 

Ao analisar a primeira questão, ficou evidente (65,63% das respostas) que os 

estudantes veem o meio ambiente como natureza, mostrando que sua ideia central é onde 

vivem as plantas e os animais, e é de grande importância para sua sobrevivência, deve ser 

cuidado e preservado. Alguns têm dificuldade de se ver parte do meio ambiente, que para eles 

são restritamente recursos naturais em interação com as plantas e animais. Quando cita o meio 

ambiente como recurso os estudantes (18,75%), o classificam como importante para 

sobrevivência dos seres vivos, para respirar e gerir suas necessidades, utilizando com 

responsabilidade e cuidado. Na caracterização de meio ambiente como lugar onde vive 

(15,63%), o ponto central foi à relação entre meio ambiente e ser humano, envolvendo 

sociedade e a vida cotidiana, cidade, escola, saúde, sendo o espaço humano em equilíbrio com 

os outros seres vivos. Para Sauvé, a Educação Ambiental visa a: 

Induzir dinâmicas sociais, de início na comunidade local e, posteriormente, em redes 

mais amplas de solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das 

realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos problemas 

que se apresentam e das soluções possíveis para eles. (SAUVÉ 2005, p. 317).  

 

Na segunda questão, a percepção dos estudantes sobre as principais problemáticas 

ambientais foram as queimadas e o lixo, com o total de 71,86% das respostas, as quais para 

eles liberam gases poluentes na atmosfera. O desmatamento, poluições dos rios e da cidade 

aparecem em 15,65% das respostas. Enquanto o desperdício da água e água parada com 

12,5% das respostas.    

Sobre quem são os responsáveis por preservar e conservar o meio ambiente, os 

estudantes apontaram como responsáveis os seres humanos com 71,88%, 21,88% acreditam 

que os responsáveis são os governantes e agentes florestais, e 6,25% não responderam. Mas é 

possível saber, por meio das respostas obtidas, que os estudantes têm a percepção que todos 

os seres humanos são os principais responsáveis pela preservação e conservação do meio em 

que vive. 

Em relação à quarta questão, o que podemos fazer individualmente e em grupo 

para preservação e conservação do meio ambiente em que vivemos, os estudantes apontaram 
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as seguintes providências: Não jogar lixo nas ruas (50%), cuidar e preservar o meio ambiente 

(18,75%), debater o assunto meio ambiente (9,38%), fazer mutirão de limpeza (6,25%), não 

desmatar e queimadas (9,38%), não soube responder (6,25%). Assim como, ao andar pelo 

bairro onde os estudantes moram o lixo nas ruas é uma situação que faz parte de seu 

cotidiano. Percebe-se pelas respostas que alguns estudantes entendem que devem cuidar e 

preservar o meio ambiente, a necessidade de debate sobre assunto e a importância de mais 

consciências de suas atitudes.  

Apesar dos estudantes observarem à queimada e o lixo como a maior 

problemática ambiental é uma questão cultural presente em seu cotidiano, e que deve ser 

trabalhada no âmbito social. Conforme é citado pelo Batalhão de Emergências Ambientais 

(BEA) no site do Governo do estado de Mato Grosso
2
. O avanço das queimadas é 

preocupante, pois mostra que a população não está consciente dos riscos de colocar fogo, 

especialmente no período da seca. Mais de 90% das ocorrências são provocados por ação 

humana e intencional.  

Segundo dados do Instituto Centro de Vida (ICV)
3
, Mato Grosso no período de 

junho a outubro de 2019, foi o estado que mais acumulou focos de incêndio, com aumento de 

74% em relação ao mesmo período do ano anterior (2018). Os dados levantados nas questões 

mostram a presente preocupação dos estudantes referente à queimada e ao lixo, que também 

faz parte dessa realidade, devido a não realiza da coleta adequada, ficando acumulados nos 

quintais, terrenos baldios e ruas do bairro.  

Segundo dados do site da Prefeitura de Várzea Grande
4
,  o grande problema que o 

município tem enfrentado é a formação de bolsões de lixo pelos bairros da cidade. Por ser 

uma prática criminosa, causar transtorno para as comunidades, e afetar a saúde pública. 

Segundo a prefeitura, em um período de seis meses, foram recolhidas de vários bairros da 

cidade mais de 300 mil toneladas de lixo e entulhos. A prefeitura mantém a limpeza urbana 

regular nos bairros, mas o esforço deve ser de todas as partes, inclusive da população. 

Referente à quinta questão sobre o hábito de pesquisar ou realizar leituras sobre o 

meio ambiente que abarcam os locais onde os estudantes buscam informações, obtivemos as 

seguintes respostas: não leem e não pesquisam com 62,50% das respostas; os que leem e 

pesquisam na internet e TV com 18,75%; em revista, jornal, internet foram 9,38% e em livros 

                                                             
2
 Disponível em: http://www.mt.gov.br/-/8185483-queimadas-deixam-situacao-do-ar-critica-em-cuiaba>. Acesso 

em: mar. 2020.  
3
 Disponível em: https://www.icv.org.br/2019/10/queimadasmt2019/. Acesso em: mar. 2020. 

4
 Disponível em: http://www.varzeagrande.mt.gov.br/conteudo/18248. Acesso em: 14 mar. 2020. 

http://www.mt.gov.br/-/8185483-queimadas-deixam-situacao-do-ar-critica-em-cuiaba
https://www.icv.org.br/2019/10/queimadasmt2019/
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/conteudo/18248
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(não citaram se era didático) e internet um total de 9,28%. A escola foi pouco citada como 

fonte de informação pelos estudantes. Grande parte dos estudantes não busca informações 

sobre o meio ambiente e os que buscam o fazem através da mídia internet e televisão. 

A atividade inicial dos questionários apresentou as percepções de como percebem 

o meio ambiente, foi de suma importância, esse levantamento de conhecimento prévio na 

introdução do assunto referente Educação Ambiental. De acordo com a teoria de Ausubel 

deve-se primeiramente identificar os conceitos e as relações hierárquicas entre eles, para 

então, sequenciar os conteúdos, partindo dos conceitos mais gerais, para novas informações 

apresentada sobre o assunto (MOREIRA, 1982, p. 42). 

Ao analisar o questionário de entrada, ficou bastante evidente que os estudantes 

têm pouca familiaridade com a Educação Ambiental e pouco se preocupam em buscar 

informações referentes ao assunto apresentando dificuldades de relacionarem o meio 

ambiente em iteração com o ser humano. Fica evidente a necessidade de práticas educativas e 

da ação pedagógica sobre educação ambiental em todas as dimensões na escola, é um desafio 

envolver todos nestas questões, mais é o papel da educação tratar destas no cotidiano da 

escola. “Devem-se buscar maneiras e alternativas metodológicas que nos possibilitem 

incorporar em nosso fazer pedagógico a discussão sobre as questões ambientais”. 

(BARCELO, 2008, p.45). A educação ambiental é abrangente que deve e pode ser introduzida 

em todos os componentes curriculares de modo que se consiga desmitificar como é vista pelo 

estudante. 

 

3.2. Etapa II – Concepção de meio ambiente  

 

Essa etapa foi desenvolvida no decorrer de três encontros (duas aulas cada 

encontro), e foram trabalhados os seguintes conteúdos (Quadro 3): 

 

Quadro 3 – Conteúdos desenvolvidos na Sequência Didática de Educação Ambiental  

 

Concepções de Meio Ambiente 

Ambiente natural e construído 

Impactos ambientais nos ambientes construídos 
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Conservação Ambiental 

Relação sociedade x ambiente com aula de campo – espaço escolar 

(A escola como ambiente construído e suas problemáticas). 

                   Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

3.2.1.  Segundo momento: Dinâmica de Imagem – Ambiente Natural e Ambiente 

Construído  

 

Após o levantamento do conhecimento prévio, na aula seguinte deu-se início a 

introdução do conteúdo sobre a concepção de Ambiente Natural e Construído, por meio de 

uma dinâmica de imagens. A turma foi dividida em grupos e eles receberam um envelope 

com fotos que representavam o Ambiente Natural e o Construído, uma cartolina e cola, sendo 

orientados a organizar as fotos, de acordo com suas percepções de que é meio ambiente para 

eles, como mostra a figura 2.  

 

Figura 2 - Dinâmica de imagens os estudantes em grupos organizando as fotos, de 

acordo com suas percepções de meio ambiente 
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Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

Após essa organização, os grupos sucintamente explicaram para a turma suas 

representações de meio ambiente como mostra a figura 3 e debateram o assunto com os 

colegas.  

 

Figura – 3 Apresentações das organizações das fotos pelos grupos, dinâmica de imagem 

sobre Ambiente Natural e Construído 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

Na apresentação, somente um dos grupos utilizou todas as fotos, tanto as que 

representavam Ambiente Natural como as de Ambiente Construído, justificando que para eles 

todas representam sim o meio ambiente, pois nelas indicavam ambiente físico e biológico. 

Todos os outros grupos utilizaram só as fotos que representavam floresta com rios, parques, 
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cerrados e montanhas. Os grupos levantaram duas hipóteses uma por grupo que representou 

todas as fotos e outros pelos demais grupos, conforme apresentada no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Hipóteses dos grupos: Ambiente natural e o construído. 

 

O Ambiente é composto por espaços natural e construído com a 

interação do ser humano como exemplo a escola, bairros, 

Cidades, etc. 

O Ambiente é composto somente por florestas, parques, rios, 

matas sem a presença do ser humano e de construções. 

                       Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

 

A percepção da maioria dos estudantes referente a meio ambiente está 

representada no quadro 5. Onde Identificou Ambiente como recurso e natureza (fauna, flora ar 

e água), e que deve ser preservado da ação humana. 

 

Quadro 5 – Entendimento dos estudantes referente ao meio ambiente 

 

 ―O meio ambiente são os fatores que rodeiam o ser vivo, também gera o 

clima e o ar‖.  

―meio ambiente é floresta, rios preservados, árvores e não poluir‖. 

 ―o meio ambiente é repleto de árvores, mares, vegetação, animais, flores 

e florestas‖. 

              Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A proposta desta atividade foi a de ampliar a percepção referente ao Ambiente, no 

qual o ser humano como integrante que interage com o ambiente no qual está inserido. 

Para ampliar as percepções referentes ao assunto os grupos receberam um texto de 

suporte com o título: “Meio Ambiente Natural e Meio Ambiente Modificado”
5
 da Prof.ª 

Luana Polon (2018). Sobre o qual realizaram a leitura e iniciaram o debate, com as discussões 

                                                             
5
 Disponível em: < https://www.estudokids.com.br/o-ambiente-natural-e-o-ambiente-modificado/>. Acesso em: 

dez. 2018. 

https://www.estudokids.com.br/o-ambiente-natural-e-o-ambiente-modificado/
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e reflexões do assunto. Durante o debate os mesmos conseguiram caracterizar ambiente e 

perceber a interferência social, a partir disso foi possível à compreensão que todas as fotos 

referiam a meio ambiente tanto natural como construído, porque elas representavam a 

interferência humana individual e social.  

Durante o debate foi possível sanar dúvidas sobre o conceito de ambiente natural 

e ambiente construído e da importância da interação ser humano e natureza. Ao final do 

debate foi possível observar algumas mudanças de comportamento e de discurso referentes ao 

assunto. 

Essa atividade foi interessante porque durante o momento inicial muitos estavam 

preocupados em acertar a forma correta de organização das fotos, não analisando os 

significados de cada representação. Logo após a apresentação, os mesmos perceberam que a 

compreensão de ambiente é ampla.  “Educação Ambiental fomenta a sensibilização efetivas e 

a capacidades cognitivas para uma leitura do mundo do ponto de vista ambiental” 

(CARVALHO, 2011, p. 79). Dessa forma, estabelece uma relação mútua de mediação e 

compreensão da experiência individual e coletiva em relação ao meio ambiente. 

A atividade com debate proporcionou a participação dos estudantes 

desmistificando alguns conceitos ambientais e de sua prática. Segundo Branco (2003, p.20), 

as atividades de educação ambiental na escola devem ser para proporcionar o 

autoconhecimento, e socialização de conhecimento ambiental, despertando uma consciência 

capaz de modificar seu comportamento. Para Sato a: 

“Educação Ambiental é diálogo entre a natureza e a cultura. Não na exclusão ou 

privilégio de uma, mas na conciliação que responda aos problemas ambientais, aos 

problemas do desenvolvimento humano e finalmente aos problemas do processo 

educativo”. (SATO, 2004, p.108). 

 

Nesta perspectiva cabe um amplo debate referente à ação individual e coletiva de 

transformação da natureza e do próprio ser humano, em busca de uma reflexão da sua 

participação neste contexto. 

 

3.2.2 Terceiro momento - Filme Hope - Ainda há tempo (8 min) - ação do ser humano no 

ambiente  

 

No terceiro momento a aula iniciou com a exibição do filme Hope - ainda há 

tempo, de oito minutos. Os estudantes assistiram e realizaram anotações referentes à 
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mensagem passada pelo filme. Após o filme, iniciou-se a roda de conversa sobre o assunto 

abordado como mostra a figura 4. Os alunos se sentiram muito à vontade em discutir o 

assunto e ressaltaram que haviam pesquisado mais informações na internet sobre o assunto 

discutido na aula anterior. 

Figura 4 – Roda de conversa: sobre transformação que o ambiente vem sofrendo com a 

ação humana 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A utilização do filme foi uma estratégia para enriquecer o diálogo na roda de 

conversa. De acordo com Branco (2003, p. 74), o filme em sala de aula pode enriquecer o 

conteúdo trabalhado, que permite fixar ideias através das imagens, do som e das emoções e 

sentimentos.  

A partir das informações, e dos estudantes se sentirem à vontade, iniciaram o 

diálogo sem ser preciso incentivo da professora. Apresentaram uma visão crítica da ação do 

ser humano no ambiente, e da responsabilidade individual e coletiva. Demostraram 

preocupações referentes ao consumo de objetos, principalmente das embalagens descartáveis 

e de objetos de pouca durabilidade. Conforme Faleiro e Assis (2017, p. 138), a 

“conscientização ambiental vai desde pequenas ações da nossa própria casa, até programas 

maiores, como de incentivo de desenvolvimento sustentável e projetos ambientais, por 

empresas e governos”. 

 Nesta perceptiva é que se vê a importância da Educação Ambiental e divulgação 

das problemáticas ambientais. São essas discussões e debates que levam a escola terem papel 

de formação de visão crítica de como o ambiente está sendo usado no contexto individual e 

social. De acordo com Krasilckik (1996, p. 105), “o assunto apresentado por meio de uma 
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discussão, os conceitos ficam mais inteligíveis, e as aulas se tornam mais agradáveis e 

interessantes, desafiando a imaginação e a vivacidade dos estudantes”.  

Ao analisar a discussões na roda de conversa, ficou evidente que alguns 

estudantes estudam sobre meio ambiente, somente nas disciplinas de Biologia e Geografia, no 

qual se referia em seu falar, que isso o professor de geografia comentou em sua aula. 

Principalmente quando se referiam à degradação, poluição e da ação antrópica pelo 

consumismo o qual o filme tratou, sempre fazendo referência à geografia. De acordo com 

Branco (2003, p. 74), o filme deve estabelecer uma relação entre o estudante e o tema 

proposto, possibilitando aos participantes a reflexão de maneira agradável. Mesmo nessa 

referência, foi possível perceber um olhar crítico e reflexivo ao assunto discutido. Como 

afirma Moreira (2012, p. 6), a diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos 

significados a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo) resultante 

da sucessiva utilização desses subsunçores para dar significado a novos conhecimentos.  

Portanto, a escola por ser um ambiente de formação, é de extrema importância 

para trabalhar Educação Ambiental, tanto no ensino fundamental como no médio, como 

objetivo de formar cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Para Faleiro e 

Assis (2017, p. 142), a “temática ambiental deve ser abordada numa perspectiva 

multidisciplinar, não em uma área específica, para não ocorrer erro em debate isolado e 

tendencioso”. Deve permitir de forma ampla a reflexão do cidadão na sociedade e sua relação 

com o meio ambiente, aprimorando o tema abordado e discutido. Nesta perspectiva se busca o 

desenvolvimento dos estudantes no qual se torne consciente e atuante em suas práticas do 

cotidiano em cuidar do meio em que vivem. Vasconcelos (1989, p. 127) cita que uma das 

“melhores formas de atingir a família é por meio de seus filhos, daí a relevância da escola 

desenvolver trabalhos participativos, significativo e que realmente envolvam os estudantes e 

que eles entendam o que está sendo proposto”. Desta maneira eles têm argumento e ajudam os 

pais a entender a proposta da escola. 

3.2.3 Quarto momento – aula de campo em espaço-escolar as problemáticas do ambiente 

construído 

 

Na aula de campo no espaço escolar, os estudantes se dividiram em grupos e 

foram orientados a observar e anotar como o ambiente escolar é organizado e utilizado. 

Nestas observações foi realizada um levantamento das principais problemáticas percebida na 

parte interna e externa da escola (figura 5).  
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Figura 5 – Aula de campo no espaço-escolar para levantamento das problemáticas do 

ambiente construído 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Essa atividade de aula de campo no espaço escolar para abranger as perspectivas 

dos estudantes referentes às problemáticas ambientais presentes no ambiente escolar, 

representando ambiente construído, onde pudessem perceber a relação e a interferência do ser 

humano no meio ambiente. Para Krasilchik,  

As vantagens da atividade são duplas, beneficiam os estudantes que passam a 

ampliar o seu olhar e sensibilidade para a sua comunidade, para, em conjunto 

elaborarem propostas de mudanças visando a preservação do ambiente e a melhoria 

da qualidade de vida. (KRASILCHIK 2009, p. 85). 

 Nessa relação da sociedade e natureza, abordada na aula de campo, foi importante 

para repensarem suas ações, pois, com “isso favorece a compreensão dos problemas 

socioambientais na escola, bem como contribui para a formação de cidadãos críticos e 

participativos em busca da melhoria da qualidade de vida” (SANTO; CAMPIANI, 2005, p. 2 

apud VIVEIRO;  DENIZ, 2009). 
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Com as informações levantadas, os grupos se reuniram e discutiram sobre os 

resultados, organizaram as respostas, nesse momento foi possível esclarecer algumas dúvidas 

sobre a ação do ser humano no meio ambiente construído. A quadro 6 traz as problemáticas 

levantadas e escolhidas pelos estudantes. 

 

Quadro 6 - As problemáticas levantadas pelos estudantes na aula de campo no espaço 

escolar 

 

―Desperdício de água nos bebedouros da escola‖. 

―A grande quantidade de papel e cascas de balinha jogada na sala de 

aula‖. 

―A falta de rampa de acesso entre: os pisos superiores da escola, 

cantina para pegar o lanche e no acesso ao campo para os 

cadeirantes‖. 

―O vandalismo por parte de alguns alunos em destruir as portas, 

cadeiras, mesas e em jogar papel e outros objetos nos vasos dos 

banheiros para entupi-los‖. 

―Na área verde presença de muito entulho, lixos e queimadas‖. 

 ―Falta de ar condicionado em algumas salas‖. 

                 Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Ao serem questionados sobre a ação antrópica foi possível observar uma mudança 

de concepção, eles relataram algumas consequências de suas ações no ambiente escolar e a 

preocupação com essas ações e o bem estar do ambiente. Conforme Silvino e Sobrinho (2019, 

p.09) “cabem ressaltar que não é por falta de conhecimento que o ambiente é degradado, e 

sim pelo estágio de desenvolvimento existente nas relações que o ser humano estabelece com 

a natureza, ao desmatar, queimar, poluir e desperdiçar os recursos naturais dentre outros 

fatores”. E, com essas atitudes, a sociedade torna se responsável pelos problemas ambientais. 

Ao final, foi solicitado que os grupos se reunissem e organizem todas as 

informações levantadas no decorrer das aulas em sala e no campo e que elaborassem possíveis 
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soluções para as problemáticas e apresentassem para os seus colegas em de aula e para os 

gestores.  

3.3. Etapa III – O ambiente construído e a diferenciação progressiva  

No quinto momento os alunos tiveram a oportunidade de apresentar para a turma 

os resultados e a conclusão dos grupos, decorrentes das aulas anteriores e validação de suas 

hipóteses levantadas no segundo encontro e o resultado da aula de campo, como mostra a 

figura 6.  

 

Figura – 06 Os estudantes compartilhando os resultados das atividades da SD e as 

problemáticas do ambiente construído 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

A partir dos dados levantados pelos estudantes no decorrer das aulas, iniciaram as 

apresentações, retomaram a aula de dinâmica da imagem e as hipóteses foram confrontadas 

com os conhecimentos e resultados levantados e validaram as hipóteses. Neste momento, os 

estudantes puderam compreender que a escola é um ambiente construído e como ela está 

organizada e sendo utilizada. E que a práticas individuais e a coletivas influenciam nessa 

organização, daí a importância de todos se preocuparem com esse funcionamento. 

 De acordo com a Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel (1982), 

novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas à medida que conceitos relevantes 

estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcione, 

dessa forma, como ponto de ancoragem para as novas ideias e conceitos.  

Na apresentação dos resultados finais dos grupos, concluiu-se que a problemática 

relacionada com infraestrutura escolar não tem como ser resolvidas, pois o prédio é alugado e 
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depende da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, a responsável pela instituição 

de ensino, e responsável financeira da unidade escolar. Em relação comportamento dos 

estudantes sugeriu algumas soluções como traz no quadro 7:  

 

Quadro 7 – Soluções das problemáticas levantadas na aula de campo no espaço escolar 

 

Realizar palestras sobre o desperdício de água e produção de lixo. 

Buscar parcerias com alguma entidade para ministrar palestra sobre 

vandalismo. 

E que a escola trabalhe o assunto nas aulas com todos os estudantes e realize 

um documento de responsabilidade para os pais referente às atitudes de seus 

filhos. 

Referente aos entulhos e queimadas que a escola realizasse a limpeza, e instale 

placa para sensibilizar no local. 

       Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

De acordo com Silvino e Sobrinho (2019, p. 9), essas temáticas devem ser 

trabalhadas em todos os níveis e espaços, dentro e fora da escola, para que possam fazer 

leitura do mundo a sua volta, e colaborar na construção de um meio ambiente saudável, de 

uma sociedade ambientalmente mais justa, sustentável e com igualdade social. 

Ao término das apresentações percebemos que os estudantes construíram novos 

conceitos de meio ambiente e educação ambiental na escola. E que não é um assunto que deve 

ser trabalhado em só uma disciplina, mas de forma ampliada que alcance todos na escola. 

Silvino e Sobrinho afirmam que a: 

Educação Ambiental deve estar em todos os espaços de formação do indivíduo, em 

família, na escola e nos ambientes de socialização e o poder público é o responsável 

em oferecer essa modalidade educativa, tendo em vista, a sua importância no 

contexto vivenciado atualmente. (SILVINO E SOBRINHO, 2019, p. 08). 

 

Finalizando a pesquisa e a SD, os estudantes responderam o questionário de saída 

(figura 7), o mesmo que foi aplicado no primeiro encontro representado no quadro 2.  

 

Figura 7 – Finalização das Atividades da SD questionário de saída 
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      Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para finalizar os estudantes foram orientados a responderem o questionário com 

questões abertas (quadro 2). 

Após as análises de cada uma das respostas, registramos que 71,87% dos 

estudantes vê o Ambiente como o lugar onde vivemos de acordo com a caracterização de 

Sauvé, onde destacam que é o ambiente da vida cotidiana, respeitando a relação com o meio 

em que vive. Conforme Carvalho (2011, p. 181), “nesse sentido, a Educação ambiental deve 

ter um ideal de convívio solidário dos sujeitos como parte dessa teia de relações naturais, 

sociais e culturais de olhar, perceber, usar e pensar o ambiente”. Neste pressuposto, 12,50% 

caracterizaram o Ambiente como Recurso e 12,50% como Natureza, classificando como o 

local de onde retiramos os recursos para atender nossas necessidades. E como natureza 

classificando com florestas, animais e nascente que devemos preservar. Conforme Sauvé 

(2005, p. 320), a relação com Ambiente é eminentemente contextual e culturalmente 

determinada. “Portanto, é mediante um conjunto de dimensões entrelaçadas e complementares 

que a relação com o meio ambiente se desenvolve. Uma educação ambiental limitada a uma 

ou outra dessas dimensões fica incompleta e alimenta uma visão enviesada”. E Faria (2013, p. 

35) afirma que por isso mesmo, não devemos separar o ser humano do ambiente. Formamos 

um único sistema. Proteger o meio ambiente é proteger a nós mesmos. É garantia da nossa 

sobrevivência neste planeta. 

Sobre as principais problemáticas ambientais, foram citadas as queimadas/lixo 

(poluição) e desmatamento com 87,5% das respostas e com 12,50% os desperdícios de 

água/água parada, sendo problemas de grande gravidade para o ambiente e sociedade. 

Conforme Faria (2013, p. 102), “para atuarem de modo comprometido com o bem-estar de 
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cada um e da sociedade, deve considerar os aspectos socioambientais locais e globais”. Para 

tanto, além de informações e conceitos, é necessário que a escola esteja preparada para 

trabalhar com atitudes, com formação de valores, com ensino e aprendizagem. 

Os estudantes apontaram em 90,62% das respostas, que o responsável pela 

preservação e conservação do Ambiente é o ser humano, e 6,62% acreditam que os 

responsáveis é o Estado, para 6,62% é a Polícia Ambiental. Faria (2013, p. 104) “afirma que a 

atividade humana gera impactos ambientais que repercutem nos meios físico-biológicos e 

socioeconômicos, afetando os recursos naturais e a saúde humana”. 

Com relação à abordagem do que podemos fazer individualmente e em grupo para 

preservação e conservação do meio ambiente em que vivemos 46,87% dos estudantes 

afirmam que devem ser criados grupos para debater o assunto e para cuidar e preservar. Já 

40,62% que não poluam (lixo) e nem realizem queimadas e 12,5% realizem mutirões de 

limpeza. Para Branco (2003, p. 24), a “Educação Ambiental deve preocupar-se, inicialmente, 

com a ação ser humano e suas causas, reflexo de seu conhecimento de mundo; portanto, trata 

de mudança de valores, de costume”. Essas mudanças de hábitos e de atitude são 

comportamentos que a Educação Ambiental vem tentando despertar na sociedade.  

Sobre o hábito de realizarem pesquisas ou leitura sobre ambiente 62,5% dos 

estudantes responderam que buscam informações na internet/jornais (TV)/livro e escola, já 

37,5% responderam que não realizam pesquisas. Ao comparar com as respostas do 

questionário de entrada podem-se observar avanços no interesse por pesquisar o assunto e já 

mais alunos citaram a escola como meio de informação. O que é essencial, já que a escola não 

só informa, ela forma os estudantes. 

As atividades desenvolvidas pela SD foram oportunas para despertar o interesse 

dos estudantes em debater a relação ser humano e o Ambiente em que vivem, e perceberem a 

importância de trabalhar a Educação Ambiental e o estudo dessas relações com um olhar mais 

crítico para mudanças de comportamento. Para Branco (2003, p. 71), a “natureza ou meio 

ambiente não são objetos a serem conhecidos e respeitados, mas sim parte do sujeito agente”. 

Daí a necessidade de as pessoas pensarem em educação, especialmente ambiental, a partir do 

autoconhecimento.  

Nas aulas houve participação efetiva dos grupos, seja para desenvolver as 

atividades de debate como nas pesquisas referente o assunto trabalhado, os estudantes relatam 

ter gostado das atividades principalmente quando fizeram algo para mudar a realidade do 
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local onde estão inseridos, e também de terem sido ouvidos e respeitados em suas opiniões. O 

Objetivo da atividade foi a de levar os estudantes sentirem-se parte integrante do processo 

ensino aprendizagem e ao mesmo tempo compreender a relação do ser humano com o meio 

ambiente, para modificar suas atitudes. Para Faria (2013, p.102), a “escola deve ser um espaço 

construído de tal modo que reflita o respeito pela natureza, é um lugar de resultado de 

trabalho coletivo, que busca um bem comum”. Assim, a escola deve ser um exemplo de 

convívio do ser humano com meio ambiente de forma harmônica.  

A aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação entre conhecimentos 

prévios e os conhecimentos novos, e essa interação é não literal. Nesse processo os novos 

conhecimentos adquiridos ganham significados para o estudante e o conhecimento prévio fica 

mais elaborado em termos de significado com maior estabilidade cognitiva (MOREIRA, 

2000, p. 8). 

A cognição, segundo Ausubel (1982, p. 95), é “o processo pelo qual estabelece 

relações de significado relevante, é uma estrutura hierárquica de conceitos que são abstrações 

da experiência do indivíduo”. A estrutura cognitivista é onde os primeiros significados 

constituem na ancoragem, no processo de armazenamento de informações e organização do 

conhecimento, ou seja, o processo mediante os quais se adquire e utiliza o conhecimento. 

“Quando os estudantes formulam uma pergunta relevante, apropriada e 

substantiva, eles utilizam seu conhecimento prévio de maneira não arbitrária e não literal isso 

é evidencia de aprendizagem significativa”. (MOREIRA, 2000, p. 8).  

Moreira (2012, p. 8) afirma que “as condições para que ocorra a aprendizagem 

significativa é essencial duas condições, a primeira é o material de aprendizagem deve ser 

potencialmente significativo, e a segunda o aprendiz deve apresentar uma predisposição para 

aprender”. 

A primeira condição implica, que o material de aprendizagem (livros, aulas, 

aplicativos,...) tenha significado lógico (isto é, seja relacionável de maneira não 

arbitrária e não literal a uma estrutura cognitiva apropriada e relevante), e a segunda 

o aprendiz tenha sua estrutura cognitiva ideias-âncora relevantes com as quais esse 

material possa ser relacionado. Quer dizer, o material deve ser relacionável à 

estrutura cognitiva e o aprendiz deve ter o conhecimento prévio necessário para 

fazer esse relacionamento de forma não arbitrária e não literal. (MOREIRA, 2012, p. 

8).  

 

Para Moreira (2012, p. 9) “é importante enfatizar que o material só pode ser 

potencialmente significativo, pois o significado está nas pessoas, não nos materiais”. O 

estudante que atribui o significado aos materiais de aprendizagem e muitas, e pode não ser 



49 
 

aqueles aceitos no contexto do assunto de ensino. Espera-se que os estudantes tenham 

aprendidos novos conhecimentos, vinculado aos materiais de aprendizagem os significados 

aceitos no assunto. Mas é o estudante que deve querer relacionar os novos conhecimentos aos 

seus conhecimentos prévios. 

Subsunçores são os conhecimentos prévios especialmente relevantes para a 

aprendizagem de outros conhecimentos. Ausubel dá ênfase aos conceitos estruturantes de 

cada disciplina, que devem ser identificados e ensinados aos estudantes, e, uma vez 

aprendidos significativamente, servirão de subsunçores para novas aprendizagens 

significativas (MOREIRA, 2012, p.10). 

Ao final de todas as atividades foi evidente a mudança de percepção dos 

estudantes referentes ao ambiente e suas interações com ser humano. Consolidou-se a 

intepretação de relações na qual o ser humano é parte do ambiente em que vive. Conforme 

Branco (2003, p. 71), “após aplicar as atividades sugeridas, pode ser que surjam pessoas 

interessadas em dar continuidade às discussões e multiplique atingindo um número cada vez 

maior de pessoas interessadas em cuidar do ambiente e do ser humano”. 

Portanto, a SD é uma estratégia de ensino que aceita uma ampla diversidade de 

abordagens didáticas e adaptações de recursos metodológicos para a prática docente. A 

abordagem da SD desenvolvida pelas pesquisadoras objetivou ensinar conteúdos e conceitos 

com atividades de pesquisa em educação ambiental, levando em conta as concepções dos 

conceitos científicos a partir da ótica dos alunos. 

O pressuposto didático, nesta perspectiva, orienta a conexão entre as atividades de 

ensino em Educação Ambiental e o papel do professor durante o desenvolvimento de 

materiais de ensino-aprendizagem das atividades na busca da construção de novo 

conhecimento.  
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4. CONCLUSÕES 

O ensino de Biologia no nível Médio é composto de um conjunto de conceitos e 

conteúdos a serem ministrados em pouco tempo de aula para esse componente curricular, e se 

tem o objetivo de ensinar os conceitos básicos, analisar os processos de investigação científica 

e social da ciência e suas tecnologias, com uma dimensão considerável de assunto a ser 

abordado. Com isso, cabe ao professor dar prioridade aos conteúdos e introduzir novos 

tópicos nas discussões, principalmente relacionados a interações do ser humano com ambiente 

em que vive. 

A Educação Ambiental deve ser trabalhada de forma interdisciplinar, de acordo 

com dados obtidos. A forma que foi trabalhada também se mostrou eficaz, por essa razão 

pode ser trabalhar com os assuntos da atualidade sem a necessidade uso de muito recurso 

financeiro, utilizando o próprio espaço escolar para abordar o assunto, que é o engajamento 

para a melhoria do ambiente em que estão inseridos.   

Os professores deverão desenvolver métodos como os empregados nessa 

pesquisa, considerando que a Educação Ambiental deve transcender o convencional, de uma 

forma sustentável para abranger a interação do ser humano, ambiente e as necessidades 

futuras. Como educadores temos a responsabilidade de ajudar na sensibilização, na percepção 

e na construção de uma sociedade crítico-reflexiva, capaz de perceber as problemáticas 

ambientais para os alunos tenham uma participação ativa na busca da conservação, da 

preservação e da resolução de problemas socioambientais.  

A Unidade de Ensino Potencialmente Significativos que visa facilitar a 

aprendizagem significativa utilizada na estruturação da nossa Sequência Didática em 

Educação Ambiental mostrou-se eficiente da forma que foi elaborada, com o 

desenvolvimento de métodos ativos, dinâmicos com os quais os estudantes assumem o 

protagonismo de todo o processo de ensino. Com a SD testada foi possível desenvolver os 

conteúdos de forma articulada com a disciplina de Biologia, o que permitiu aos estudantes 

relacionar o conteúdo com o seu cotidiano, auxiliando para a percepção de problemas 

socioambientais, na revisitação de seus conceitos prévios promovendo uma reconciliação 

integrativa, como defendida por Ausubel na Teoria Aprendizagem Significativa. 

A pesquisa nos auxiliou a perceber que quando os estudantes são os protagonistas 

da ação educativa, estes questionam produzem e, assim ao não trazer tudo pronto e já 

introduzir conceitos considerando seus subsunçores, proporcionou um ensino aprendizado 
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com maior significado para os mesmos, promovendo reorganização de conhecimentos prévios 

para relaciona-los aos novos conceitos. 

Ao analisarmos os conhecimentos dos estudantes por meio dos questionários 

comparando o de entrada e de saída e o desenvolvimento durante as atividades propostas, 

concluímos que os conceitos de Educação Ambiental por meio da estrutura cognitiva que 

serve de subsunçores não eram os mesmos, e notamos uma mudança de percepção dos 

mesmos à medida que os novos conceitos foram acrescentados. Foram notáveis os avanços 

durante a roda de conversa e o comportamento durante a aula de campo, com olhar crítico 

frente às problemáticas evidenciadas no ambiente construído.  

A Educação Ambiental deve ser encarada por professores e pelos estudantes como 

conteúdo de grande importância como qualquer outro, e devemos nos preocupar com a 

consciência ética sobre toda forma de vida que compartilha este planeta, o que irá implicar em 

atitudes, valores, ações e consciência ambiental com foco em todo meio ambiente em que se 

encontra inserido. 

Consideramos que a Sequência Didática é um recurso metodológico viável para 

trabalhar a Educação Ambiental, e contribui como um instrumento voltado à facilitação da 

aprendizagem dos estudantes, auxiliando no desenvolvimento cognitivo, pois observamos 

mudança na percepção referente ao meio ambiente e, no final, os estudantes conseguiram se 

ver como parte integrante do meio ambiente. 
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APÊNDICE 1 

 

TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

TÍTULO DA PESQUISA: 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO 

NOME DOS RESPONSÁVEIS.   

PESQUISADORAS: MARIA LUCIA PAIÃO e Prof. Drª DÉBORA E. PEDROTTI 

MANSILLA. 

 

Prezado (a) Senhor (a)________________________________________________________. 

Convidamos seu filho (a) para participar da pesquisa intitulada Sequência didática: em 

educação ambiental no ensino médio que está sendo desenvolvida pela pesquisadora Profa. 

Maria Lucia Paião, do Curso de Pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia e rede nacional (PROFBIO), da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a 

orientação da Professora Dra. Débora E. Pedrotti Mansilla, ambos responsáveis por todo o 

processo de coleta e analise de dados. Esse documento, chamado Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido, visa assegurar o direitos de seu filho como participante e é elaborado em 

duas vias, uma deverá ficar com o Senhor(a) e outra com a pesquisadora.  

Objetivos:  

Sensibilizar os estudantes da importância de conservar o meio ambiente, por meio de um 

conjunto de atividades pedagógicas (sequencia didática) no ensino de Biologia. 

 Evidenciar a concepção ambiental dos estudantes; 

 Sensibilizar sobre o cuidado com o ambiente escolar; 

 Promover atividades de educação ambiental de forma a evidenciar a importância da 

conservação ambiental; 

 Aplicar uma sequência didática com tópicos em educação ambiental. 

 

Procedimentos: 

A prática pedagógica será desenvolvida na escola e o tempo destinado ao desenvolvimento do 

projeto será de 7 (sete) aulas, os estudantes participaram no primeiro momento respondendo 

um questionário para levantamento de suas concepções sobre o conceito de meio ambiente, na 

segunda momento pedagógicos: Problematização inicial, será divido em 3 (três) etapas na 
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primeira terá a duração de 3 (três) aulas os alunos irão assistir vídeos informativos, 

participarão de debates, leituras e realizaram pesquisas referentes ao assunto. Na segunda 

etapa com duração de duas aulas, ocorrerá a aula de campo que será realizada no espaço da 

escola para identificar as problemáticas registando em fichas para compartilhar as 

informações em sala para que escolham as que serão trabalhadas, na terceira etapa em uma 

aula será construído um painel educativo contemplando os métodos pedagógicos citados.   

Solicitamos o seu consentimento para que seu filho colabore respondendo os questionários de 

pesquisa e participe das atividades, descrita acima que faz parte do desenvolvimento da 

sequência didática. Conforme Dolz, Noverraz e Schneuwlv (2004, p.96), o conceito de 

sequência didática como “um conjunto de atividades escolar organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um conteúdo”. O estudante irá responder os seguintes questionários 

sobre meio ambiente: Como você define meio ambiente? Qual importância do mesmo para 

você? Quais os principais problemas ambientais que você reconhece na sua comunidade? Cite 

alguns. Para você, quem são os responsáveis pela preservação e conservação do meio 

ambiente? O que podemos fazer individualmente e em grupo para preservação e conservação 

do meio ambiente em que vivemos? Você tem o hábito de pesquisar e realizar leituras sobre o 

meio ambiente? Onde você busca as informações? A partir da resposta deles, esta pesquisa 

trabalhará para verificar quais suas percepções referentes o assunto abordado no questionário, 

e realizara as adequações necessárias nas abordagens das aulas seguintes.  

 

Desconfortos e riscos: 

Com base na Resolução nº 466 de 2012, ressaltamos que toda pesquisa contém algum tipo de 

risco em potencial, adentro de qualquer dimensão sejam elas física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, ou ser decorrentes dela. Nesta 

pesquisa, os riscos consistem em constrangimento pela pouca familiaridade com a proposta 

didática, desconforto em compartilhar suas opiniões. Ressaltamos, no entanto, que todas as 

providências e cautelas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam 

causar o constrangimento ou desconforto a eles será tomada pela pesquisadora, irá realizada 

uma dinâmica de quebra gelo no início de cada atividade de acordo com o tema para desinibi-

los, conversar em particular, feedbacks do assunto para sanar suas dúvidas e dificuldade, se 

ainda sentir constrangido em expor suas opiniões abrirá um diálogo para que fale de suas 

dificuldades, e possa se expressar, ressaltar sempre seus pontos positivos na participação. 

 

Benefícios: 
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Benefícios nessa perspectiva oportunizaram situações em que os estudantes participem do 

processo de ensino-aprendizagem, promovendo as atividades considerando a sala de aula e 

seu exterior como espaço formador, onde possam aprender a investigar, pensar, elaborar, 

reelaborar e expressar melhor suas ideias, e ressignificar concepções e saberes. Construa uma 

visão abrangente que englobe a realidade cotidiana da sociedade.  Para que se tornem 

multiplicadores na busca pela sensibilização sobre a importância de conservar e preservar o 

ambiente que vivem, não só, as plantas, os animais ou recursos naturais, mas também 

patrimônios públicos, e identificando-se, como parte integrante da natureza e interpretando os 

processos pessoais como elementos fundamentais, a respeito da relação do ser humano com o 

meio ambiente.  

Buscando a qualidade do processo educativo, iremos relacionar as problemáticas ambientais 

por meio da Educação Ambiental aplicada na sala de aula e em outros espaços escolares.  Isso 

é necessário e importante quando contamos que o papel da escola também é o de, contribuir 

com os estudantes na formação da sua visão crítica frente às inúmeras problemáticas 

socioambientais que a sociedade vem enfrentando cotidianamente.  

E também sua autorização para apresentar as fotos e os resultados deste estudo em eventos da 

área de Educação Ambiental e Ecologia e publicar em revistas científica nacional e/ou 

internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome e do seu filho, serão 

mantidos em sigilo absoluto. 

A manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa seja pessoa ou grupo 

de pessoas, durante todas as fases da pesquisa, exceto quando houver sua manifestação 

explicita em sentido contrário, mesmo após o término da pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa e desenvolvimento da sequência didática, o 

Senhor (a) poderá entrar em contado com a pesquisadora responsável pelo trabalho, telefone 

65 99284-3794 ou E-mail: mluciapaiao@gmail.com, ou com comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal de Mato Grosso UFMT, situado na Sala Localizada na Faculdade de 

Medicina. Bloco CCBS I - 1º Andar - Av. Fernando Correa da Costa 2367. Boa Esperança. 

Cuiabá- MT. CEP: 78060-900. Tel. (65) 3615 - 8254. E-mail: cepsaude@ufmt.br. O mesmo 

deverá ser contactado em caso de eventuais dúvidas ou denúncias quantos às questões éticas. 

 

_________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

mailto:mluciapaiao@gmail.com
mailto:cepsaude@ufmt.br
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Considerando, que fui informado (a) seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais 

riscos e o incômodo que esta possa acarretar, e da relevância do estudo proposto, de como 

será a participação do meu filho(a): ____________________________________________, 

declaro o meu consentimento que participe da pesquisa, como também concordo que os dados 

obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e 

publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento. 

 

Várzea Grande-MT, ____de _________de __________________. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante ou responsável legal 

 

Contato com a Pesquisadora Responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora no Telefone: (65) 99284-3794 ou para CEP-Saúde na Faculdade de 

Medicina, Bl. CCBS I - 1º andar no endereceço:  Av. Fernando Correa da Costa nº 2367, 

bairro: Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP: 78060-900. Tel. (65) 3615-8254. E-mail: 

cepsaude@ufmt.br.  

 

 

 

 

  

mailto:cepsaude@ufmt.br
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APÊNDICE 2 

 

TERMOS DE ASSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – TALE. 

 

 

Convido você ____________________________________________, estudante a participar 

como voluntário (a) da pesquisa intitulada Sequência didática: em educação ambiental no 

ensino médio que será desenvolvida pela pesquisadora Prof.ª Maria Lucia Paião, do Curso 

de Pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino de Biologia e rede nacional (PROFBIO) 

da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a orientação da Professora Dra. Débora E. 

Pedrotti Mansilla, ambos responsáveis por todo o processo de coleta e analise de dados. Esse 

documento, chamado Termo de Assentimento Livre Esclarecido, visa assegurar seu direitos 

como participante e é elaborado em duas vias, uma deverá ficar com você e outra com a 

pesquisadora.  

 

Objetivos:  

Sensibilizar os estudantes da importância de conservar o meio ambiente, por meio de um 

conjunto de atividades pedagógicas (sequencia didática) no ensino de biologia. 

 Evidenciar a concepção ambiental dos estudantes; 

 Sensibilizar sobre o cuidado com o ambiente escolar; 

 Promover atividades de educação ambiental de forma a evidenciar a importância da 

conservação ambiental; 

 Aplicar uma sequência didática com tópicos em educação ambiental. 

 

Procedimentos: 

A prática pedagógica será desenvolvida na escola e o tempo destinado ao desenvolvimento do 

projeto, será de 7 (sete) aulas. Os estudantes participarão no primeiro momento respondendo 

um questionário para levantamento de suas concepções sobre o conceito de meio ambiente, na 

segunda momento pedagógicos: Problematização inicial, será divido em 3 (três) etapas na 

primeira terá a duração de 3 (três) aulas onde os alunos irão assistir vídeos informativos, 

participaram de debates, leituras e realizaram pesquisas referentes ao assunto. Na segunda 

etapa, com duração de duas aulas, ocorrerá a aula de campo que será realizada no espaço da 

escola para identificar as problemáticas registando em fichas para compartilhar as 
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informações em sala, para que escolham as que serão trabalhadas, na terceira etapa em uma 

aula será construído um painel educativo contemplando os métodos pedagógicos citados.   

Solicitamos a sua colaboração para responder os questionários de pesquisa e participar das 

atividades, descrita acima que faz parte do desenvolvimento da sequência didática. Conforme 

Dolz, Noverraz e Schneuwlv (2004, p. 96), o conceito conhecido, “Sequência didática é um 

conjunto de atividades escolar organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 

conteúdo”. Você irá responder os seguintes questionários sobre meio ambiente: Como você 

define meio ambiente? Qual importância dele para você? Quais os principais problemas 

ambientais que você reconhece na sua comunidade? Cite alguns. Para você, quem são os 

responsáveis pela preservação e conservação do meio ambiente? O que podemos fazer 

individualmente e em grupo para preservação e conservação do meio ambiente em que 

vivemos? Você tem o hábito de pesquisar e realizar leituras sobre o meio ambiente? Onde 

você busca as informações? Para verificar quais suas percepções referentes o assunto 

abordado no questionário e realizara as adequações necessárias nas abordagens das aulas 

seguintes.  

 

Desconfortos e riscos: 

Com base na Resolução nº 466, de 2012, ressaltamos que toda pesquisa contém algum tipo de 

risco em potencial, dentro de qualquer dimensão seja ela física, psíquica, moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual do ser humano, ou ser decorrentes dela. Nesta pesquisa, os riscos 

consistem em constrangimento pela pouca familiaridade com a proposta didática, desconforto 

em compartilhar suas opiniões. Ressaltamos, no entanto, que todas as providências e cautelas 

para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar o constrangimento ou 

desconforto a eles será tomada pela pesquisadora, que irá realizada uma dinâmica de quebra 

gelo no início de cada atividade de acordo com o tema para desinibi-los, conversar em 

particular, feedbacks do assunto para sanar suas dúvidas e dificuldade, se ainda sentir 

constrangido em expor suas opiniões abrirá um diálogo para que ele possa se expressar, 

ressaltando seus pontos positivos na participação.  

Serão previamente informados dos objetivos de cada atividade da pesquisa e os métodos de 

coleta dos dados. 

 

Benefícios:  

Esta pesquisa oportunizara situações em que os estudantes participem do processo de ensino-

aprendizagem, promovendo as atividades considerando a sala de aula e seu exterior, como 
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espaço formador, onde possam aprender a investigar, pensar, elaborar, reelaborar e expressar 

melhor suas ideias, ressignificando concepções e saberes, para assim construir uma visão 

abrangente que englobe a realidade cotidiana da sociedade.  Para possa tornem-se 

multiplicadores na busca pela sensibilização sobre a importância de conservar e preservar o 

ambiente que vivem, não só, as plantas, os animais ou recursos naturais, mas também 

patrimônios públicos, e identificando-se, como parte integrante da natureza e interpretando os 

processos pessoais como elementos fundamentais, a respeito da relação do ser humano com o 

meio ambiente. 

E também sua autorização para apresentar as fotos e os resultados deste estudo em eventos da 

área de Educação Ambiental e Ecologia e publicar em revista científica nacional e/ou 

internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo 

absoluto. 

A manutenção do sigilo e da privacidade de sua participação na pesquisa seja pessoa ou 

grupo, durante todas as fases da pesquisa, exceto quando houver sua manifestação explícita 

em sentido contrário, mesmo após o término da pesquisa. 

Fica garantia a plena liberdade de você decidir sobre sua participação, podendo retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo algum. Esclarecemos que sua 

participação no estudo é voluntária e, portanto, você não é obrigado (a) a fornecer autorização 

e as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador (a). Caso 

decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 

sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento 

que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa e desenvolvimento da sequência didática, você 

poderá entrar em contado com a pesquisadora responsável através do telefone (65) 99284-

3794 ou pelo e-mail: mluciapaiao@gmail.com, ou com CEP Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade Federal de Mato Grosso, situado na   Faculdade de Medicina, Bloco CCBS I - 

1º andar, no endereço Av. Fernando Correa da Costa, nº 2367, bairro: Boa Esperança, CEP: 

78060-900, Cuiabá- MT. Tel. (65) 3615 - 8254. E-mail: cepsaude@ufmt.br. Esse mesmo 

endereço pode ser contatado em caso de eventuais dúvidas ou denúncias sobre as questões 

éticas. 

 

_________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

mailto:mluciapaiao@gmail.com
mailto:cepsaude@ufmt.br
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Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de 

como será minha participação, nos procedimentos, declaro o meu consentimento em participar 

da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados 

para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei uma 

via desse documento. 

 

Várzea Grande-MT, ____de _________de __________________. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do estudante participante 

 

 

Contato com a pesquisadora responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora 

no Telefone: 99284-3794 ou para CEP-Saúde: Local: Faculdade de Medicina. Bloco CCBS I - 1º 

andar - Av. Fernando Correa da Costa nº 2367, Boa Esperança. Cuiabá- MT. CEP: 78060-900, 

Tel. (65) 3615 - 8254. E-mail: cepsaude@ufmt.br  

 


