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Resumo: O presente trabalho é resultado das ações do PIBID inserido em uma escola 
Estadual na cidade de Santana do Ipanema-AL. A educação ambiental (EA) nos últimos anos 
vem conquistando o seu espaço tornando- se um elemento importante e fundamental para o 
processo educacional e apresentando a percepção sobre Meio Ambiente (MA), mostrando 
como é possível a inter-relação entre o homem e o meio, assim ambos podendo contribuir 
um para com o outro, pois desta forma ajuda a compreender como os indivíduos percebem e 
interpretam o meio ao seu redor principalmente no espaço de sala de aula ressaltando que é 
de grande importância porque a sala de aula também é considerada MA. O objetivo deste 
trabalho principal foi detecta e analisar o conceito de percepção dos alunos do ensino 
fundamental de Ciências do 8º ano da instituição, sobre o Meio Ambiente e a Educação 
Ambiental sendo investigada por a aluna bolsista do programa institucional de bolsa de 
iniciação a docência-PIBID do curso de Ciências Biológicas. Justificativa: Este trabalho 
surgiu da inquietação de refletir sobre qual percepção os alunos possuíam sobre MA e EA. A 
metodologia incidiu na forma de pesquisa ação e observação em sala de aula, e perguntas 
aleatórias no momento da explanação do assunto quanto ao conceito de Meio Ambiente e 
Educação Ambiental, percebendo que os alunos conceituavam os temas como algo muito 
vago pensando que as temáticas significavam apenas florestas, poluição de rios e 
desmatamento. Os teóricos utilizados são CASCINO (1999, p. 35); REIGOTA (2002); 
(BRASIL, 1996); Carvalho (2008, p. 91). O resultado foi satisfatório notou-se que os alunos 
compreenderam o conceito do conteúdo discorrido e apreenderam que o espaço onde 
estudam também é meio ambiente, se sensibilizando que é necessário à preservação da 
limpeza na escola internamente onde estudam e nas outras partes que a constitui desta 
forma após ser explicado o conceito de MA, os alunos começaram a contribuir com a higiene 
da sala, deixando a mesma limpa sempre sem jogar lixo no piso do âmbito escolar. Conclui-
se que após a execução do trabalho os alunos possuem uma compreensão correta de 
Educação Ambiental e percepção sobre Meio Ambiente, por fim não se conscientizando do 
que cada tema explica, mas bem melhor se sensibilizando sobre os determinados assuntos 
abordados, pois antes não possuíam esta compreensão.  
 
Palavras-chave: Meio ambiente, Sensibilizando, Pesquisa-ação. 
 
 
Abstract: This work is the result of PIBID actions inserted in a State school in Santana do 
Ipanema-AL. Environmental education (EE) in recent years has gained its space turning it 
into an important and essential element in the educational process and presenting the 
perception of the Environment (MA), showing how it is possible the interrelationship 
between man and the environment, and both can contribute toward one another, because in 
this way helps to understand how people perceive and interpret the environment around 
mainly within the classroom noting that it is of great importance because the classroom is 
also considered MA. The main objective of this study was to detect and analyze the concept 
of perception of elementary school students of the institution of the 8th grade Science on 
the Environment and the Environmental Education being investigated by the scholarship 
student of institutional program initiation grant the docência- PIBID the course of Biological 
Sciences. Rationale: This work arose from concern to reflect on perception which the  
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had about MA and EA. The methodology focused on the form of action research and observation in the 
classroom, and random questions when the subject explanation on the concept of Environment and 
Environmental Education, realizing that students conceptualized themes as something very vague 
thinking that the thematic meant only forests, pollution of rivers and deforestation. The theorists are 
used CASCINO (1999, p. 35); Reigota (2002); (BRAZIL, 1996); Carvalho (2008, p. 91). The result was 
satisfactory, it was noted that students understand the concept of discoursed content and seized the 
space where they study is also the environment, is raising awareness that is necessary to maintain the 
cleanliness in the school house where they study and other parts that constitute this shape after being 
explained the concept of MA, the students began to contribute to the room of hygiene, leaving it clean 
always without littering the floor of the school environment. In conclusion, after the execution of the 
work the students have a correct understanding of environmental education and awareness on 
Environment finally not aware of what each theme explains, but better if raising awareness about 
certain issues addressed because they did not have before this understanding. 
 
Key words: Environment, Raising awareness, Action research. 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho é resultado das ações do PIBID inserido em uma escola Estadualna cidade 

de Santana do Ipanema-AL. A educação ambiental nos últimos anos vem conquistando o seu espaço 

tornando- se um elemento importante e fundamental para o processo educacional e apresentando a 

percepção sobre Meio Ambiente, mostrando como é possível á inter-relação entre o homem e o meio, 

assim ambos podendo contribuir um para com o outro, pois desta forma ajuda a compreender como os 

indivíduos percebem e interpretam o meio ao seu redor principalmente no espaço de sala de aula 

ressaltando que é de grande importância porque a sala de aula também é considerada Meio Ambiente. 

Justificativa deste trabalho surgiu da inquietação de refletir sobre qual percepção os alunos 

possuíam sobre meio ambiente e educação ambiental. De acordo com, Reigota (2002) o primeiro 

passo da educação ambiental (EA), deve ser, justamente, conhecer as percepções de meio ambiente 

das pessoas envolvidas no processo educativo. É notório que na grande maioria dos trabalhos e 

projetos voltados a EA realizados hoje em dia é na perspectiva de que conceito os individuo têm de 

meio ambiente (MA), pois a EA mostra o real sentido ,sentimento do que significa percepção 

ambiental o que é meio MA. 

Meio ambiente tem varias vertentes cada individuo tem uma percepção sobre o assunto onde 

para muitos ,MA é apenas rios , florestas, árvores ,diante este pensamento notou-se que ,vários 

alunados da rede estadual pesquisada tem este conceito formulado sobre o assunto ,onde os autores 

,Gonçalves (1990), Brügger (1999) e Soffiati (2002) conceitua que  MA é sinônimo ao de Natureza, ao 

de ambiente e ao de meio, tendo essa definição uma dimensão mais  abrangente,  abarcando  tanto  os  

elementos  físicos  naturais  do  biótico  e  do  abiótico, quanto os elementos humanos – político, 

econômico, social, cultural, dentre outros. 
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Assim fez se necessário explanar o conteúdo para os alunos, explicando as, mas variadas 

vertentes do assunto, em ambos os lados, como parte física natural, física estrutural, entre outras, 

assim mostrando que a o espaço de sala de aula é também meio ambiente, faz se necessário preserva 

o local, pois este é um dos espaços físicos estruturais. Segundo Reigota (2002), MA é o lugar 

determinado ou percebido, no qual os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em 

interação. Essas relações são dadas como, por exemplo, um espaço ocupado pelo homem com 

interligação com o meio. 

As teorias que enfocam os estudos de percepção entendem de forma clara e explicita que duas 

pessoas não veem a mesma realidade, nem dois grupos sociais fazem a mesma avaliação do MA, pois 

cada indivíduo tem uma forma de pensar e raciocinar diferentemente do outro (TUAN, Yi-Fu 1980). O 

objetivo deste trabalho principal foi detecta e analisar o conceito de percepção dos alunos do ensino 

fundamental de Ciências do 8º ano da instituição, sobre o Meio Ambiente e a Educação Ambiental 

sendo investigada por a aluna bolsista do programa institucional de bolsa de iniciação a docência-

PIBID do curso de Ciências Biológicas. Exemplificando o que é MA, nas variadas vertentes e como 

estudá-los na EA, assim sensibilizando os mesmo para que preservem seu MA ao qual estão inseridos. 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

A metodologia incidiu na forma de pesquisa ação e observação em sala de aula, e perguntas 

aleatórias no momento da explanação do assunto quanto ao conceito de Meio Ambiente e Educação 

Ambiental, percebendo que os alunos conceituavam os temas como algo muito vago pensando que as 

temáticas significavam apenas florestas, poluição de rios e desmatamento. 

Os alunos mantinham seu espaço de MA, a sala de aula com papeis jogados no piso da mesma, 

plásticos de balas de mastigar no piso, restos de pipoca entre outros no âmbito de sala de aula como 

também nas estruturas da escola, mesmo tendo lixeiro dentro da sala como fora, os mesmos não 

possuíam a sensibilização de manter seu meio limpo, preserva os mesmo. 

A percepção de EA, para o alunado era que é a mesma estudava MA, de modo que a área 

estudada era rios, lagos, poluição nos rios, isso seria MA para estes indivíduos, onde estes não 

possuíam a sensibilização de manter preservado, limpo, este MA ao qual eles tinham em mente que, 

se eles não jogassem lixo nestes ambientes citados, mas outras pessoas iriam jogar e assim não faria 

efeito nenhum. 
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Então foi mostrado através de uma palestra na sala com os alunos do ensino fundamental de 

Ciências do 8º ano que o espaço que os mesmo convivem seja na sala de aula, nas outras partes da 

escola, nas ruas, em casa, rios, lagos, e outros, todo esse mundo é o MA, e é preciso preservá-los 

sempre, por que, de acordo com Cascino o ambientalismo não é apenas e tão somente uma leitura da 

realidade ecossistêmica, restrita ou até mesmo da ecologia, nem si quer apenas dos parâmetros 

biológicos da existência humana ou natural, o ambientalismo como tal carrega todos esses elementos 

revolucionários, construídos pela História recente da humanidade (CASCINO, 1999, p. 35). 

 

 

Resultados e Discussões 

 

O resultado foi satisfatório notou-se que os alunos compreenderam o conceito do conteúdo 

discorrido e apreenderam que o espaço onde estudam também é meio ambiente, se sensibilizando que 

é necessário à preservação da limpeza na escola internamente onde estudam e nas outras partes que 

a constitui desta forma após ser explicado o conceito de meio ambiente os alunos começaram a 

contribuir com a higiene da sala, deixando á mesma limpa sempre sem jogar lixo no piso do âmbito 

escolar. Segundo Coimbra, (1985, p.204), conjunto de elementos físico-químicos, ecossistemas 

naturais com os sociais em que está inserido o Homem, individualmente e socialmente em um 

processo de interação que atenda ao desenvolvimento de suas atividades, à preservação dos recursos 

naturais e das características essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade definidos. 

Comentando com os alunos e explicando o conteúdo, foi expresso que, de qualquer forma, o 

termo meio  ambiente  tem  sido  utilizado  para  designar  um espaço onde seus componentes bióticos 

e abióticos e suas interações vivem ,mostrando que um ser vive ,se desenvolve, ocorre a troca de 

energia e assim  interagi  com o meio , sendo transformado e transformando o MA.  No caso do ser 

humano, ao  espaço  físico  e  biológico  soma-se  a um espaço sociocultural que vai interagir com os 

componentes elementar  do seu ambiente. E, ao transformar o ambiente, o homem também muda sua 

própria visão a respeito da natureza e do meio em que vive. Pois tudo se transforma conforme seu 

habitat, seu MA, e tudo se modifica com o MA, (BRASIL, 1996). 

Discutindo com o alunado, foi explicado que EA é um processo de educação perante o seu 

espaço, seu meio de convívio, meio ao qual estará constantemente inserido, visitando. Por fim, de 

acordo com odocumento de Tbilissi, segundo Carvalho (2008, p. 91) postula que o processo da 

educação ambiental deve proporcionar, entre outras coisas, a construção de valores e a aquisição de 

conhecimentos, atitudes e habilidades voltadas para a participação responsável na gestão ambiental. 

Berna (2001, p.30) cita um dos princípios básicos da EA, mostrando que o educador ambiental  

este deve   procurar, provocar os pensamentos do alunado ,colocando  os em  situações  que  sejam 

formadoras, como por exemplo, diante de uma agressão ambiental ou conservação ambiental, isto 

dentro de qualquer MA seja o espaço de sala de aula ou outros demais,  apresentando  os  meios  de  

compreensão  do  meio  ambiente.  Uma vez que o meio ambiente está em toda a nossa volta.  
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Se sair desta realidade, a educação ambiental não teria razão de ser tal qual. Entretanto, mais 

importante que dominar informações sobre um rio, lagos ou ecossistema de determinada região é usar 

o meio ambiente local como um motivador, instigador para acréscimo do conhecimento humano 

coletivo e individual. 

 Reportando para a pesquisa para os alunos e mostrando como também sensibilizando os 

mesmo diante a EA, como o MA, foi explanado que segundo Gadotti (2000, p.96) se reportarmos a EA 

como preservação da natureza apenas estaria mostrando apenas um lado da EA, por tanto é preciso 

considera, educação ambiental como muito além do conservacionismo do apenas preservar, mas 

também cultivar. Trata-se de uma mudança radical de mentalidade em relação à qualidade de vida, 

que está diretamente ligada ao tipo de convivência que mantemos com a natureza e que implica 

atitudes,valores e ações. Trata-se de uma opção de vida por uma relação saudável e equilibrada, com 

o contexto, com os outros, com o ambiente mais próximo, a começar pelo ambiente de trabalho, 

doméstico, de estudo este sendo o dos alunos pesquisados o ambiente escolar. 

 

 

Conclusão 

 

 Após a execução do trabalho os alunos possuem uma compreensão correta de Educação 

Ambiental (ED) e percepção sobre Meio Ambiente (MA), por fim não se conscientizando do que cada 

tema explicado, mas bem melhor se sensibilizando sobre os determinados assuntos abordados, pois 

antes não possuíam esta compreensão. 

 Por fim os alunos agradeceram por esclarecer o que significava EA e MA, pois segundo os 

mesmos após explicar todo o contexto estes iriam preservar, cultivar e manter deste modo não 

jogando lixo no seu MA, seja o da escola, ruas, suas casas, como outros demais que existem, assim 

ampliando seu espaço como riquecendo o local tipo o da escola fazendo trabalhos para expor em sala 

dentro das varias visões do tema. 
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