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TÍTULO DO TRABALHO 

A gestão organizacional do processo da conscientização ambiental por meio da 

educação formal   

 

RESUMO 

O meio ambiente vem sofrendo significativas mudanças desde a época dos 

primitivos, diante disso, a educação ambiental é a solução encontrada para diminuir 

ou corrigir esses danos causados pelo ser humano. Tal pratica pode ser realizada 

tanto de uma maneira formal quanto não formal, sendo que o modo formal é aquele 

que ocorre no ambiente escolar. O Governo tem o dever de assegurar, por meio da 

legislação ou de outras técnicas, que as unidades escolares concretizem as práticas 

de educação ambiental. Em razão disso, será realizada uma pesquisa com intuito de 

analisar de maneira sistêmica a gestão do processo de conscientização e métodos 

que são utilizados nas escolas. Serão feitos estudos de casos em uma escola 

pública, em uma escola estadual e em uma privada na região de Pradópolis-SP.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Desde que o homem tornou –se nômade e iniciou o processo de urbanização 

no planeta, se aglomerando e construindo cidades, diversos acontecimentos 

contribuíram negativamente para o desgaste dos recursos finitos e também para 

vários desastres ambientais em decorrência das atividades industriais do século XX. 

Junta-se a isso o crescimento descontrolado da população, tecnologia insuficiente e 

consumismo em exagero. 

Para tentar amenizar tais problemas se faz necessário que as pessoas criem 

consciência ecológica.  A educação ambiental surge, como uma ferramenta para 

modificar a relação que existe entre as pessoas e o meio ambiente. Essa educação 

pretende formar pessoas capazes de realizar ações transformadoras e capazes 

também de desenvolver o mundo sem gerar danos ao ambiente, podendo ser ela 

ser transmitida de uma maneira formal ou não formal.  

A educação ambiental não se trata apenas de entender qual o problema atual e 

como isso evoluiu historicamente até chegar aos dias de hoje. É realizar um 

diagnóstico da situação em que se encontra o mundo, e a partir daí, estabelecer 

metas e objetivos para diminuir e evitar os processos de degradação do ambiente. 
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Porém, não é uma nova consciência que garante boas ações, é necessário que 

realmente a educação ambiental se concretize e que principalmente sejam formadas 

novas atitudes, novos valores, novas formas de tratar o meio ambiente para 

consequentemente gerar ações diferentes. 

Para isso, o Governo Federal, em âmbito estratégico deve criar meios e fazer 

com que o Estado, os municípios, as organizações empresariais, as instituições de 

ensino, os alunos, se insiram em um processo contínuo, onde cada um saiba sua 

responsabilidade no alcance da mudança de comportamento da sociedade por meio 

da educação ambiental. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo central deste trabalho é analisar de maneira sistêmica a gestão e o 

processo de formação da consciência ambiental por meio da educação ambiental 

formal e comparar as metodologias utilizadas em escolas públicas, estaduais e 

privadas. 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa que será realizada neste trabalho é de natureza exploratória, para 

que se obtenha conhecimento acerta do assunto estudado. Será 

predominantemente de abordagem qualitativa e descritiva. Será feito também 

estudos de casos para tentar identificar as premissas abordadas no levantamento 

teórico. Além disso, um estudo de caso nada mais é que uma investigação baseada 

na experiência. É a análise de um acontecimento atual, dentro do seu contexto real.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Na primeira parte da pesquisa já estão sendo feitos levantamentos teóricos 

para uma melhor familiaridade com o tema. Na segunda parte da pesquisa será 

realizado um estudo de caso, em três escolas, sendo uma municipal, uma estadual e 

uma privada, realizando entrevistas com o auxílio de um roteiro semiestruturado. 

O público alvo serão pessoas que estão no cargo de direção, vice-direção ou 

coordenação nas escolas, que são pessoas capazes de contribuir para que seja 

possível atender aos objetivos esperados na pesquisa. 

O lócus da pesquisa serão escolas na região de Pradópolis/SP, sendo elas 

uma municipal, uma estadual e uma privada. 
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Percebe-se que há existência de uma legislação que regulamenta as atividades 

voltadas para a Educação Ambiental nas escolas públicas. O sistema de ensino já 

está consolidado e pode ser utilizado como parte integrante da estrutura para se 

transmitir esses novos valores. Porém pretende-se ainda com a pesquisa, 

compreender de que maneira isso é praticado nas escolas municipais, estaduais e 

privadas, e espera identificar possíveis diferenças nas abordagens e métodos 

utilizados nas escolas estudadas, e a maneira como é o processo de 

conscientização nas escolas podem ser diferentes, o interessante na pesquisa é 

identificar em que se diferenciam. 

Outro resultado esperado também é entender o sistema de ensino e como 

funciona à gestão do processo de conscientização formal, começando pelas 

iniciativas do governo até a chegada às escolas com as práticas realizadas pelos 

educadores em salas de aulas. É através dessa compreensão, que será possível 

afirmar se existem possíveis falhas nesse processo e onde realmente estão as 

falhas. 
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