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RESUMO 

As ações de Educação Ambiental realizadas atualmente pelas organizações se preocupam 

essencialmente em tratar e minimizar os impactos que estas causam ao meio ambiente no 

entanto nem sempre esta atinge a ideia de Educação Ambiental critica que seria promover não 

só a mudança de comportamento interno à organizacao e sim pensar e apoiar junto a 

sociadade a construçao de um “novo” comportamento de preservaçao do meio ambiente. 

Desta forma a Educação Escolar pode ser considerada de importancia fundamental. Este 

presente estudo tem por objetivo analisar as açoes de educação ambiental presentes nas 

escolas de ensino fundamental da cidade de São Paulo e verificar se estas realmente podem 

ser consideradas legitimamente educativas.   

 

INTRODUÇAO 

As organizações estão buscando internalizar Educação Ambiental no processo 

produtivo, reduzindo os impactos ambientais através de ações como preocupação na 

eliminação de resíduos, selos verdes, certificações, análise do ciclo de vida dos produtos, 

dentre outras ações, educando e mudando atitudes, com a participação e colaboração dos 

membros da empresa. 

Estas práticas educativas são eficazes para tratarem os processos e os desgastes atuais 

em relação ao meio ambiente, no entanto existe a necessidade de uma Educação Ambiental 

eficientemente crítica: na qual se adota um enfoque complexo que se debruce em uma analise 

critica das raízes como das causas dos problemas, e trabalhe a mudança cultural e a 

transformação social de modo simultâneo (PHILIPE, 2004); isto é considerado: o 

enfrentamento pedagógico da crise. 

Desta forma, a educação ambiental, o bom comportamento e a disciplina são 

adquiridas enquanto jovem e educar não se simplifica apenas no ato do aprendizado e a 

aquisição de conhecimento.  

Educaçao é socialização, prepara o individuo para viver em sociedade. A socialização 

é algo abrangente, além de teoria e prática, utilizamos o aprendizado para relacionamento 

interpessoal e para convivência com o meio ambiente.  

A educação ambiental tenta despertar em todos a consciência de que o ser humano é 

parte do meio ambiente, e qual tipo de relação este estabelece com a natureza e dos problemas 

ocasionados por esta relação. Desta forma pretende-se estimular percepções de como um 

simples lixo jogado no chão da rua terá resultado negativos ao ecossistema, e mais, que este 

ato individualista irá afetar uma coletividade. Assim sendo, a prática de socializar valores 



ambientais em crianças e adolescentes são necessárias para uma qualidade de vida tão 

comentada atualmente e também para o futuro global.  

Rachel Carson escreveu em seu livro Primaveras Silenciosas, publicado em 1962 “A 

contaminação global é um fato da vida moderna”; esta autora não estava se referindo somente 

a contaminação do solo e dos alimentos que consequentemente são impuros pelos 

agrotóxicos, neste livro a referencia são as grandes tragédias futuras. O fato de não existir 

preocupação com o futuro da população e utilizamos sem pensarmos os recursos naturais; 

estes podem acabar, pois são finitos e como seriam repostos? O passado não deve ser visto 

como algo separado do presente, e em consequência o futuro também. Precisamos do passado 

para nos embasarmos, utilizarmos como exemplo e aprendizado, tanto positivo como negativo 

e fazer com que sirva de base para propostas atuais e futuras à respeito da educação dentre 

estes a educação ambiental. 

No Brasil, em teoria, a educação ambiental não se restringe a proteção e ao uso 

sustentável de recursos naturais, incorporando assim fortemente o conceito e a proposta de 

uma sociedade sustentável. Mais do que uma disciplina, a educação ambiental brasileira ela 

incorpora o processo em sua complexidade e completude, ou pelo menos esta é a proposta. 

Desde 1999, a Educaçao Ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar de forma articulada, em todos os níveis do processo educativo, em 

caráter formal e não formal.   

 Passados quinze anos da homologação desta lei muitas escolas aderiram a esta 

proposta, realizando em seus espaços, atividades que visem a relação do individuo com o 

meio ambiente. Algumas praticas encontradas na literatura são:  

·  Jardins em escola para o aluno poder fazer a manutenção.  

. Convívio com animais da própria escola ou de algum polo próximo, desde que seja 

relativamente constante.  

·  Visitas a parques ecológicos.  

·  Reciclagem feita pelos alunos. 

·  Reutilizar de forma artística este material reciclado. 

·  Realização da Pegada Ecológica 

 

 OBJETIVO 

 Esta presente pesquisa tem por objetivo, fazer um levantamento de 30 escolas do 

ensino fundamental da cidade de São Paulo e verificar quais as prartica realizadas por estas 

instituições relacionadas a Educaçao Ambiental.  



 Desta forma o estudo pretende verificar se estas praticas realmente são realizadas, 

como elas são elaboradas, e o quanto estas compõe um real processo educativo de aquisição 

de conhecimento e de socialização.  

 

 METODOLOGIA 

Num primeiro momento pretende-se realizar um levantamento por meio eletronico 

(internet, consulta em sites e por email), consultas telefonicas e entrevistas presenciais o que 

existe nas diretrizes curriculares (Ministerio da Educacao) do Ensino fundamental sobre a 

tematica Educaçao Ambiental, e se estas atividades relacionadas a Educaçao Ambiental estão 

contempladas no Plano de Ensino das escolas.  

 Será realizado uma pesquisa teórica a respeito do processo educativo, quando esta 

pode ser considerado de socialização, considerando que neste processo os seres humanos 

devem a partir do conhecimento adquirido realizar reproduções desta na sociedade.  

Por fim, com este embasamento teórico pretende-se verificar se a atividade escolares 

de educação ambiental sustentam este processo.  

Adotando-se uma política de educação ambiental voltada para a sustentabilidade na 

infância, teremos maiores possibilidades de o indivíduo crescer sem realizar grandes danos à 

natureza. 
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