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1. Introdução
O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de cunho cientifico,
atende à última exigência do currículo do curso de Pedagogia da Universidade Federal
de São Carlos.
O interesse pelo tema abordado surgiu com a realização de Estágios
Supervisionados na educação infantil. No decorrer dessa experiência de formação,
vivenciando momentos de orientação, pela professora, às crianças sobre a importância
de preservar o meio ambiente, passei a refletir sobre a importância de a educação
ambiental ser trabalhada nesse nível de ensino, quando as crianças estão iniciando uma
efetiva relação com o meio que as cercam e também estão iniciando uma formação
crítica e pessoal.
Nesse sentido, chegado o momento de optar pelo tema do Trabalho de Conclusão de
Curso, optei por investigar como a educação ambiental tem sido trabalhada na educação
infantil.
As questões propostas para realização do trabalho foram as seguintes: a) Os
professores consideram importante a inclusão da educação ambiental no currículo da
educação infantil? O que e de que forma a educação ambiental vem sendo trabalhada na
educação infantil?
Para tentar responder às questões propostas, foram estabelecidos os seguintes
objetivos:
•

Identificar as concepções das professoras de educação infantil sobre
educação ambiental;

•

Identificar as formas de abordar educação ambiental na educação infantil.

A pesquisa foi realizada dentro de uma abordagem qualitativa, a partir da
interpretação dos dados fornecidos por sete profissionais da educação infantil, sendo
seis professoras e uma coordenadora pedagógica. O instrumento de coleta foi a
entrevista, realizada a partir de um roteiro com questões que buscaram responder às
questões e objetivos estabelecidos.
Os resultados obtidos e analisados, com base na pesquisa qualitativa, possibilitam
uma interpretação crítica sobre o tema em pauta.
A organização deste relatório se apresenta estruturada em três capítulos.
No primeiro capítulo uma abordagem sobre educação ambiental, educação
ambiental na educação infantil e um breve histórico da educação ambiental.
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O segundo capítulo apresenta a metodologia do trabalho, descrevendo a maneira
como ele foi realizado, o perfil dos participantes, os instrumentos utilizados, a
realização da coleta e análise dos dados.
No terceiro capítulo, com base na discussão dos dados, apresentamos os resultados
encontrados e assim, tentamos fornecer informações sobre como a educação ambiental
vem sendo trabalhada na educação infantil e importância de inseri-la no seu currículo.
O trabalho é finalizado com as considerações finais, as quais tratam um pouco
sobre a importância do trabalho e também alguns pontos interessantes encontrados
durante a pesquisa e em seus resultados.
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1. Educação Ambiental.
O sistema econômico vigente, capitalismo1, e os avanços tecnológicos causados
por ele trouxeram alguns malefícios para o meio ambiente, de forma que o próprio ser
humano passou a destruí-lo. Com o passar dos anos, esse descaso e a destruição do meio
aumentaram e na busca de uma forma de conter esse estrago, após discussões, encontros
e conferências, pensou-se na educação ambiental, para conscientizar e formar cidadãos
que valorizem o meio. Segundo Dias:
“Muitas vezes, à educação foi dada a incumbência de ser o agente de
mudanças desejáveis na sociedade, e a ela se acoplaram as educações [...].
Dentre elas, nenhuma tem apelo tão premente e globalizador quanto a EA
[...], e um efeito tão devastador quando falha no seu objetivo de
desenvolvimento da consciência crítica pela sociedade em relação à
problemática ambiental e aos seus aspectos socioculturais, econômicos,
políticos, científicos, tecnológicos ecológicos e éticos.” (p 24).

Para que se faça da educação ambiental um mecanismo favorável ao meio devese rever a educação em si. A educação ambiental não deve ser feita apenas de
informações, deve ser crítica, deve incomodar, provocar o ser humano, para que esse
crie um sentimento em relação ao meio, crie uma consciência para uma transformação
social.
“A formação de uma atitude ética e política é a grande contribuição que a
educação ambiental pode dar num mundo em crise como o que vivemos. Não
se restringindo apenas à transmissão de informações ou à inculcação de
regras de comportamento, a educação ambiental está engajada na construção
de uma nova cultura”. (CARVALHO, 2004).

Segundo Sauvé
“[...] o conceito da EA foi sempre limitado à proteção dos ambientes naturais
(a seus problemas ecológicos, econômicos e valores estéticos), sem
considerar as necessidades dos direitos das populações associadas com esses
ambientes, como parte integral dos ecossistemas.”

Sauvé enfatiza a necessidade da educação ambiental para o desenvolvimento
sustentável :
“[...] o DS é o objetivo mais decisivo da relaçao dos “homens” com o
ambiente. Isso reorienta a EA (UNESCO, 1995-b) e apresenta um
“remodelamento” de todo processo educativo para encontrar esse fim.
(UNESCO, 1992)”.

1

O capitalismo surge com a Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra em meados do século
XVIII e expandiu-se pelo mundo no século XIX.
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Também traça algumas concepções para ambiente e para cada diferente
concepção há uma diferente forma de trabalhar no processo educativo.
Tabela 1 - A tipologia das concepções
sobre o ambiente na EA (SAUVÉ,
1992, 1994)
Ambiente

Relação

Características

Metodologias

Como
natureza

para ser
apreciado
e
preservado

natureza como
catedral, ou
como um útero,
pura e original

• exibições;
• imersão na
natureza

Como
recurso

para ser
herança biofísica • campanha
dos 3 Rs;
gerenciado coletiva,
qualidade de
vida
• auditorias

Como
problema

para ser
resolvido

ênfase na
poluição,
deteriorização e
ameaças

• resolução de
problemas;

Como lugar EA para,
para viver
sobre e no
para cuidar
do
ambiente

a natureza com
os seus
componentes
sociais,
históricos e
tecnológicos

• projetos de
jardinagem;
• lugares ou
lendas sobre
a natureza

Como
biosfera

espaçonave
Terra, "Gaia", a
interdependência
dos seres vivos
com os
inanimados

• estudos de
caso em
problemas
globais;
• estórias com
diferentes
cosmologias

a natureza com
foco na análise
crítica, na
participação
política da
comunidade

•
pesquisa(ção)
participativa
para a
transformação
comunitária;
• fórum de
discussão

como local
para ser
dividido

Como
para ser
projeto
envolvido
comunitário

• estudos de
caso
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Não existe, portanto, uma definição fechada do conceito educação ambiental, ela
deve ser entendida como uma forma de vida que irá auxiliar o indivíduo a viver com
todos os sistemas naturais que o cercam. Deve ajudar os indivíduos a se perceberem
como membros da biosfera, a perceberem as transformações históricas e tecnológicas,
para poder ver o problema e a melhor maneira de evitá-lo ou sana-lo. Enfim, tem como
meta a resolução de problemas de uma maneira global, para encontrar soluções
melhores.
A educação ambiental não deve ser uma educação comportamental, a qual
condiciona os indivíduos a terem certos comportamentos sem saber ao certo o motivo.
As atitudes e comportamentos relacionados à EA devem ser entendidos como um ato
responsável de cidadania, solidariedade e compromisso com valores ecológicos.
“O maior objetivo dessas dimensões da educação contemporânea é o
desenvolvimento de uma sociedade responsável. E sustentabilidade é uma
das perspectivas esperadas.[...] A EA pode beneficiar a perspectiva incluída
na

educação

para

o

desenvolvimento

sustentável

das

sociedades

responsáveis[...]”. (SAUVÉ, 1992).

Partindo-se dos problemas cotidianos e concretos, da realidade de cada um, a EA
pode ser trabalhada de forma interdisciplinar. Assim é possível fazer um ótimo trabalho
de educação ambiental.

1.1. Breve relato histórico da educação ambiental.
Nos anos 50 e 60, em conseqüência da crescente negligência com o meio,
algumas pessoas mostraram–se preocupadas e interessadas em discutir ou pelo menos
alertar para a problemática ambiental, um exemplo foi a escritora Rachel Carson2, que
em 1962 lançou o livro “A Primavera Silenciosa” e alertou a humanidade para o perigo
do DDT e pesticidas e também para a vulnerabilidade do ambiente à intervenção
humana. O livro foi um clássico na história do movimento ambientalista mundial,
produzindo discussões e inquietações mundiais. (DIAS, 1998).
Nos anos seguintes as discussões sobre o assunto foram aumentando e em 1968
realizou-se em Roma uma reunião de cientistas dos países desenvolvidos para discutir
questões ambientais relacionadas ao consumo e as reservas de recursos naturais não
renováveis e o crescimento populacional mundial.

2

Rachel Louise Carson, escritora e jornalista norte-americana.
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Após essa reunião, muitos outros seminários, congressos e movimentos
centrados na questão ambiental aconteceram no mundo todo. Em 1975 aconteceu a
Conferência de Belgrado, da qual resultou o documento conhecido como “Carta de
Belgrado” que sugere conteúdos para uma nova ética global:
[...] uma ética que leve em conta a erradicação das causas da pobreza,
da fome, do analfabetismo, da poluição, da exploração e da
dominação; uma ética que assegure a paz [...]. (RUFFINO, 2003, p 6).

Em 1977 aconteceu em Tbilisi a I Conferência Intergovernamental sobre
Educação Ambiental, onde EA foi definida como:
Processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos,
objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as
atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações
entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A EA
também está relacionada com a prática de tomada de decisões e a ética
que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. (1977).

Nessa conferência também foi destacado o caráter interdisciplinar da educação
ambiental, alem de ter traçado finalidades e estratégias em nível nacional e
internacional, além de ter resultado na Declaração sobre a Educação Ambiental.
O Congresso Internacional sobre a Educação e Formação Relativas ao Meio
Ambiente, na Rússia em 1987, veio fortalecer as orientações de Tbilisi, enfatizou a
inclusão da dimensão ambiental no currículo de todos os níveis de ensino. (RUFFINO,
2003).
Em 1992 foi a vez do Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferencia das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, o que resultou na
produção de documentos como Agenda 21 e o Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. A Agenda 21 consiste num
programa de ações que objetiva promover, globalmente, uma nova forma de prática
ambiental e uma nova forma de desenvolvimento: o desenvolvimento sustentável e a
educação para sustentabilidade. O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global explicita como deve acontecer essa educação
para sustentabilidade, quais são suas características e princípios:
[...] explicita os princípios para essa educação ambiental: crítica e
inovadora, individual e coletiva, que, socialmente orientada, mas
centrada no educando, busca o desenvolvimento íntegro do indivíduo,
objetivando a participação ativa desse sujeito em busca da
transformação social. (RODRIGUES, 2007).
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A trajetória da EA no Brasil teve início em 1973, com a criação da Secretaria do
Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério do Interior. O desenvolvimento da
EA no Brasil se deu de forma mais ligada às escolas.
Em 1989 foi criado o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente), que se
destina à implantação da EA no âmbito não formal e à produção de materiais, como
livros e vídeos.
A Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, apresenta em seu Art.2º,
Princípio X:
Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana, atendidos os seguintes princípios:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico,
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas
representativas;
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente
poluidoras;
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o
uso racional e a proteção dos recursos ambientais;
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação de áreas degradadas;
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na
defesa do meio ambiente. (Lei nº 6938, 1981).
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A Constituição Federal Brasileira de 1988, em Art. 225, no Capítulo VI - Do
Meio Ambiente, Inciso VI, destaca a necessidade de ‘’promover a Educação Ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente’’. Nesse sentido solicita a obrigatoriedade da Educação Ambiental.
Ainda nesse ano se iniciam as atividades da Coordenação de Educação
Ambiental (COEA) do MEC, que em 1991, através da portaria 678, resolve que “todos
os níveis de ensino deverão contemplar conteúdos de EA”. (RUFFINO, 2003).
A partir da portaria de nº 678/91, alguns programas são aprovados e são criados
núcleos, como o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) e o Programa Nacional de
Educação Ambiental (PRONEA), todos por articulações interministeriais, entre o MEC
e outros ministérios.
Em 1992 acontece a Rio-92, que resultou na Agenda 21. Em 1999 foi criada a
Política Nacional de Educação Ambiental, pela Lei no. 9.795, a qual estabelece, no Art.
10: a educação ambiental será desenvolvida como prática educativa integrada, continua
e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.
Em 1997 foi proposto o Protocolo de Kyoto, um documento que deveria ser
assinado pelos países desenvolvidos para se comprometerem a emitir menos gás
carbônico na atmosfera. Um dos países mais rico e desenvolvido, os Estados Unidos,
não assinou.
Em 1999 foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental, pela Lei no.
9.795, a qual estabelece, em seu Art 9 a obrigatoriedade da educação ambiental na
educação básica, incluindo a educação infantil:
Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a
desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e
privadas, englobando:
I - educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio; (Lei 9795/99 Art 9, Inciso I).

A mesma lei, em seu Art. 10 garante que: “a educação ambiental será
desenvolvida como prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os
níveis e modalidades do ensino formal.”
8

Atualmente os acontecimentos relacionados ao meio ambiente levam a encontros
e discussões em diversas partes do mundo.

1.2. Educação Ambiental na Educação Infantil.
A educação infantil atende crianças de zero a seis anos, em “creches ou
instituições equivalentes, para crianças de zero a três anos, e pré-escolas para crianças
de quatro a seis anos.” (Título V, Capítulo II, seção II - Lei 9394/96).
As instituições de educação infantil surgiram nos anos 60 e 70, com uma função
mais assistencialista. Essas instituições foram criadas para atender as crianças de baixa
renda, as quais as mães estavam começando a ingressar no mercado de trabalho.
Em 1996, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei
9394, a educação infantil passa a ser considerada a primeira etapa da educação básica
no Brasil. A partir de então a função da educação infantil passa a ser mais voltada para o
educar:
“[...] foram elaboradas propostas de políticas nacionais de EI que sob a égide
da educação afastavam-se do modelo anterior mais vinculado à assistência.”
(ANAIS 2002).

3

O documento norteador da educação infantil é o Referencial Curricular Nacional
(RCN-EI), e apesar da Constituição de 1988, o RCN apresenta sucintamente, sem
marcar objetivos, princípios e metas da educação ambiental.
Em 1998 foram criados, pelo MEC os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), documento que norteia os conteúdos do ensino fundamental. Os PCNs
apresentam os temas transversais, nos quais está incluso o tema meio ambiente. O
comprometimento do MEC em promover a educação ambiental para os níveis de ensino
é maior com o ensino fundamental do que com a educação infantil.
Os conteúdos de EA são trabalhados na EI em datas relacionadas, como dia da
árvore, dia mundial do meio ambiente, etc.
O trabalho da educação ambiental na educação infantil é importante, uma vez
que uma das funções da escola é formar cidadãos críticos, na idade pré-escolar a criança
está formando os seus valores e conceitos.
“a criança na idade pré-escolar encontra-se em formação inicial de seus
conceitos e valores [...], identificando-se e envolvendo-se com sua realidade.

3

Simpósio de Educação Infantil: Construindo o presente-abril 2002.
9

Nesse sentido, torna-se essencial que a educação ambiental crítica, dialógica,
já faça parte da sua realidade, para que a criança possa criar e se expressar
nessas relações, ampliando sua rede de relações e sua visão de mundo [...]”.
(RODRIGUES, 2007).

A escola tem importância na formação de uma consciência crítica do indivíduo,
de uma consciência ambiental, portanto deve trabalhar de forma que desenvolva o
cognitivo e o afetivo juntos, para que provoque na criança um sentimento em relação ao
meio, para que ele sinta-se tocado. Devem-se considerar as experiências de cada um, a
realidade das crianças, para que consigam discutir e entender as questões ambientais.
As atividades a serem trabalhadas devem ter planejamento prévio, objetivos
claros. Deve ser desafiadora e problematizadora, de modo que busque proporcionar a
descoberta, a criatividade, a produção e a construção do conhecimento pela criança.
(RODRIGUES, 2007).
Os professores devem programar atividades periódicas relacionadas com
educação ambiental e não apenas esporádicas, ou como forma de informação. A
linguagem e os conteúdos devem respeitar a linguagem das crianças, para que essas
entendam e não apenas assimilem o que está sendo-lhes transmitido.
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2. METODOLOGIA
Para a elaboração do presente trabalho desenvolveu-se uma pesquisa de cunho
qualitativo. A pesquisa qualitativa tem caráter exploratório, uma vez que possibilita aos
seus colaboradores pensar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Dessa
forma o resultado da pesquisa se dá a partir das respostas obtidas dos colaboradores.
Segundo Bogdan e Biklen, “os dados são recolhidos em situação e
complementados pela informação que se obtém através do contacto directo”. (1994).
A pesquisa qualitativa apresenta caráter descritivo, para obtenção de resultados
todos os dados obtidos são analisados e a todos eles é dada a devida importância e
interpretação.
Sendo assim:
“Os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de
números. Os resultados escritos da investigação contem citações feitas com
base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação.” (BOGDAN e
BIKLEN, 1994).

Além disso, na pesquisa qualitativa os dados são analisados de maneira indutiva,
e serão os resultados que formarão as hipóteses, não há uma hipótese pré-estabelecida a
qual os resultados irão confirmar.
“Não recolhem dados ou provas com o objectivo de confirmar ou infirmar
hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstracções são
construídas à medida que os dados particulares que forma recolhidos se vão
agrupando”. (BOGDAN e BIKLEN, 1994).

“O problema decorre, antes de tudo de um processo indutivo que vai se
definindo e se delimitando na exploração dos contextos ecológico e social,
onde se realiza a pesquisa, da observação reiterada e participante do objeto
pesquisado, e dos contatos duradouros com informantes que conhecem esse
objeto e emitem juízos sobre ele.” (CHIZZOTTI, pg 84).

No presente trabalho adotou-se a pesquisa qualitativa como meio de alcançar os
objetivos da pesquisa utilizando para a tomada de dados a realização de entrevistas com
profesores.

2.1. Cidade onde foi realizada a pesquisa
A pesquisa aconteceu na cidade de São Carlos, localizada na região central do
estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil (São Carlos, 2008). O número de
11

habitantes da cidade, segundo dados do IBGE, é de aproximadamente 213.314
habitantes.
A questão ambiental e a educação ambiental são bastante trabalhadas na cidade
de São Carlos, tanto em empresas quanto nas universidades públicas.
Nas universidades públicas o trabalho com educação ambiental, pesquisas nessa
área, são disponibilizados tanto na graduação como em cursos de extensão e pósgraduação.
No tocante às escolas de educação básica, são desenvolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação, em parceria com outras secretarias e principalmente com a
Secretaria de Educação Ambiental, alguns projetos na área de educação ambiental.
Entre eles podemos destacar alguns projetos como:
•

“São Carlos de Todos Nós” que tem como objetivos principais:
“levar o aluno a conhecer, apreciar e valorizar o patrimônio material e
imaterial de São Carlos, reconhecendo-o como fonte de conhecimento para a
compreensão do processo de formação e desenvolvimento da cidade e
despertar o sentimento de identidade e pertencimento dos diferentes grupos
culturais e étnicos que moram na cidade, de forma que possam sentir-se parte
integrante da construção da história do município”. (Prefeitura Municipal de
São Carlos- site: www.saocarlos.sp.gov.br).

•

“Hortas Orgânicas Comunitárias e Pedagógicas” que tem como objetivo:
“propiciar atividades que relacionam melhor a teoria com a prática,
contemplando conteúdos programáticos e transversais dos Parâmetros
Curriculares Nacionais e do “Referencial Curricular Nacional Para a
Educação Infantil”, do MEC”; “Coleta Seletiva nas Escolas”. (Prefeitura
Municipal de São Carlos- site: www.saocarlos.sp.gov.br).

•

“Aprendendo com a Natureza” tem como objetivos principais:
“conscientizar a comunidade com relação à conservação dos recursos
naturais, incentivar a adoção de posturas de conservação ambiental e instigar
os alunos a formular questões, diagnosticar problemas e propor soluções para
os

mesmos”.(Prefeitura

Municipal

de

São

Carlos-

site:

www.saocarlos.sp.gov.br).

•

“Implantação de Composteiras nas Escolas” pretende:
“reduzir a quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário, produzir
adubo orgânico para as hortas e permitir que os alunos compreendam e
acompanhem o processo de decomposição de matéria orgânica, registrando
sua evolução, além de desmistificar o medo e a repulsa por alguns seres
vivos”. (Prefeitura Municipal de São Carlos- site: www.saocarlos.sp.gov.br).
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•

O projeto que visa a arborização nas escolas tem como objetivo principal:
“tornar o ambiente escolar mais agradável à vivência e convivência de toda a
comunidade escolar, despertando também nos estudantes a responsabilidade
com cuidado com os outros seres vivos”. (Prefeitura Municipal de São
Carlos- site: www.saocarlos.sp.gov.br).

•

“Sala Verde” que agrega algumas publicações sobre educação ambiental e meio
ambiente.

As escolas também têm a possibilidade de visita ao Horto e ao Parque Ecológico
Municipal. O Horto Florestal Municipal oferece uma trilha ecológica com cerca de 400
metros, além de trabalhar na preservação das matas ciliares de São Carlos. O Parque
Ecológico Municipal possui um acervo de cerca de 700 animais, alguns deles em
extinção, além de oferecer lazer e preservar espécies da flora e da fauna sul-americana.

2.2. Procedimento metodológico
O instrumento utilizado para realização do trabalho foi a entrevista, por
possibilitar aos colaboradores a liberdade de discursar sobre a problemática proposta,
transmitindo ao pesquisador informações amplas, com grande riqueza de conteúdo. Ao
mesmo tempo em que valoriza a presença do entrevistador, possibilita ao colaborador a
liberdade e espontaneidade, enriquecendo a investigação.
Segundo CHIZZOTTI (2005, pág 84.), “a entrevista é uma forma de colher
informações baseadas no discurso livre do entrevistado”.
Para Ludke; André, a entrevista “pode permitir o aprofundamento de pontos
levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial como o
questionário.” (1986, p.34).
Através das respostas obtidas nas entrevistas, nos discursos dos entrevistados,
serão colhidas informações para maior esclarecimento dos assuntos tratados. Para
CHIZZOTTI “a entrevista é uma comunicação entre dois interlocutores, o pesquisador e
o informante, com a finalidade de esclarecer uma questão”. (CHIZZOTTI, 2005,
pág84).

2.2.1. Os colaboradores
Os colaboradores são de grande importância para a pesquisa, uma vez que
trabalham, lidam constantemente com o objeto de pesquisa. Os colaboradores
acrescentam muito ao entrevistador, pois praticam, vivenciam aquilo que está sendo
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estudado pelo entrevistador. O conhecimento transmitido pelo colaborador é, no
mínimo, diferenciado daquele que o pesquisador possui.

“[...] todas as pessoas que participam da pesquisa são reconhecidas como
sujeitos que elaboram conhecimento [...]. Pressupõe-se, pois que ela tem um
conhecimento prático, de senso comum e representações relativamente
elaboradas [...]” (CHIZZOTTI, 2005, pág. 81).

As colaboradoras da pesquisa foram seis professoras de educação infantil e
também uma coordenadora da educação infantil.
A identidade das entrevistadas foi preservada, assim como as instituições onde
trabalham.
A todas foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da UFSCar,
que elas leram e assinaram, em sinal de concordância com os termos estabelecidos no
contrato.
Dentre as entrevistadas, professoras e coordenadoras:
•

Quatro são graduadas em Pedagogia;

•

Duas ainda estão cursando Pedagogia;

•

Três cursaram curso de magistério médio;

•

Uma ainda vai começar o curso de Pedagogia.
Em relação à faixa etária que atendem:

•

Três professoras trabalham com a idade de quatro anos;

•

Uma professora trabalha com alunos de três a quatro anos;

•

Duas professoras trabalham com alunos de dois a três anos.
Quando questionadas em relação à sua formação em Educação Ambiental:

•

Três entrevistadas não tiveram nenhuma formação;

•

Três entrevistadas não tiveram formação especifica, mas participaram de
projetos e palestras;

•

Uma das entrevistadas disse ter tido um contato com meio ambiente em uma
disciplina na graduação, metodologia do ensino de ciências.
O perfil das colaboradoras torna-se importante para que, no momento de análise

de dados haja melhor entendimento do modo como elas tratam o assunto, da forma
como trabalham com seus alunos e até mesmo da importância que dão para a educação
ambiental.
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2.2.2. Processo de realização da pesquisa
Para o desenvolvimento da pesquisa foi desenvolvido um roteiro semiestruturado com perguntas específicas que norteou as entrevistas. As entrevistas foram
feitas individualmente com cada entrevistada.
Os locais onde as entrevistas aconteceram variaram, conforme a disponibilidade,
entre casa das entrevistadas e locais de trabalho das mesmas. A maior dificuldade
encontrada para realização das entrevistas foi a disponibilidade de horário das
entrevistadas, muitas vezes as entrevistas aconteceram a noite, após o horário de
trabalho.
As entrevistas foram devidamente transcritas (Anexo I) para análise de dados
obtidos.
2.2.2.1. Roteiro de entrevista
O roteiro para entrevistas (Apêndice I) foi desenvolvido a partir de uma
coletânea de questões que possibilitariam atingir os objetivos deste trabalho, sendo eles
identificar as concepçoes das profesoras de educação infantil sobre educação ambiental
e identificar as formas de abordar educação ambiental na educação infantil. O roteiro
apresentou treze itens, a partir dos quais se buscou saber sobre a formação dos
professores de educação infantil relacionada à educação ambiental; se há projetos nas
escolas em que trabalham, o que entendem por educação ambiental; material utilizado
para trabalhar educação ambiental; entre outros.

2.2.3. Análise de Dados

A análise dos dados pesquisados foi feita a partir de uma abordagem qualitativa
a partir da análise do conteúdo das falas dos entrevistados. Dentro dos discursos foram
encontradas as informações para os itens do roteiro.
Todos os colaboradores são de grande importância para a pesquisa pois, nos
fornecem dados e informações diferentes das que obtemos nos referenciais teóricos.
Segundo CHIZZOTTI, “todos os sujeitos são igualmente dignos de estudo, todos
são iguais, mas permanecem únicos, e todos os seus pontos de vista são relevantes
[...]”.(pg 84).
A partir de dados a análise se torna mais completa, pois
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“Os dados[...] são fenômenos que não se restringem às percepções
sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma complexidadede oposições,
de revelações e de ocultamentos”. (CHIZZOTTI 2005, pg 84).

A análise se deu a partir, unicamente das respostas nas entrevistas e, a partir
delas as informações foram colhidas e analisadas.
“Procura-se compreender a experiência que eles têm, as representações que
forma e os conceitos que elaboram. Esses conceitos manifestos, as
experiências relatadas ocupam o centro de referência das análises e
interpretações, na pesquisa qualitativa”. (CHIZZOTTI, 2005. pg 84).
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3. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÕES.
3.1. Categorização das respostas
A partir do texto de Lucie Sauvé “Educação Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável: uma análise complexa” foi possível categorizar as concepções das
entrevistadas; buscando compreender o entendimento que se tem sobre educação
ambiental.
Algumas respostas demonstram o que as professoras entendem por educação
ambiental e dessa forma o que elas entendem por ambiente. Uma das categorias em que
as respostas se encaixam é ambiente como natureza. Nessa categoria o ambiente é tido
apenas como natureza, o natural, a fauna e a flora, para ser apreciado e preservado,
como se os indivíduos não fizessem parte, conforme afirma Sauvé:
“Ambiente como a natureza... para ser
apreciado, respeitado, preservado
Esse é o ambiente original e "puro" do qual os seres humanos estão
dissociados e no qual devem aprender a se relacionar para enriquecer
a qualidade de "ser" (qualité d’être).” (pág. 4, 1994).

As professoras que adotam essa concepção para ambiente trabalham educação
ambiental com seus alunos relacionando à natureza, com exibições da natureza e
incentivos à preservação. Por exemplo:
“Posso pensar? (silêncio) Acho que é mais relacionado à
natureza, trabalhar com as crianças os bichos e as plantas.”
(Professora 1).

Outras respostas categorizam ambiente como lugar para se viver. Nessa
tipologia, ambiente é o lugar onde se vive, a vizinhança, a casa, a escola etc. Deve-se
conservar o lugar onde se vive e também o seu patrimônio histórico e cultural. Sauvé
define essa categoria como:
“Ambiente como um lugar para se
viver... para conhecer e aprender sobre,
para planejar para, para cuidar de...
Esse é o nosso ambiente do cotidiano, na escola, nas casas,
vizinhança, no trabalho e no lazer. Esse ambiente é caracterizado
pelos seres humanos, nos seus aspectos sócio-culturais, tecnológicos e
componentes históricos. Esse é o nosso ambiente, que nós devemos
aprender a apreciar e desenvolver o senso de pertencer a ele. Nós
devemos cuidar do "nosso espaço de vivência". (pág. 6, 1994).
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Encaixam-se nessa categoria respostas como:

“Não é só o meio ambiente, falar de bicho e plantas. Hoje em
dia está ligada a valores, cuidados com tudo, conservação de
tudo onde se vive, com o que se vive.” (Professora 2).

“A educação ambiental envolve tudo, não só a natureza, é o
ambiente onde a gente vive.” (Coordenadora).

“É trabalhar o respeito ao meio ambiente, a conservação do
meio, a preservação da natureza com atos como reutilização
e reciclagem de materiais e cuidado com o meio.” (Professora

4).

Professoras que adotam essa categoria costumam trabalhar educação ambiental com
seus alunos através de projetos de jardinagem, como hortas ou ainda lugares e lendas
sobre natureza.

Procuro trabalhar educação ambiental em atitudes do dia-adia, como conservação do ambiente limpo, reutilização de
materiais, reciclagem, economia de água e preservação da
natureza (flora e fauna).” (Professora 4).

“(risos) Não sabia, mas trabalho. Trabalho na forma de
conscientização, da água, das plantas e também com sucata.
Falo para não gastarem água, para não pegarem folhas das
árvores. Também vamos à horta plantar.
Quanto à conscientização eles sabem e até falam, mas não
cumprem sempre. Um dia teve uma aluna que disse assim pra
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mim: Olha K, hoje eu usei pouca água, não gastei a água do
peixinho. Ele não vai morrer.
Eles também gostam muito de trabalhar com sucatas, de
fazerem as coisas de sucata.” (Professora 2).

A categoria ambiente como recurso também aparece nas respostas dadas. Nessa
categoria o ambiente é considerado como um recurso para a boa qualidade de vida. Deve-se
cuidar do ambiente para que a qualidade de vida seja favorável, pois é do ambiente que virão as
condições para uma boa qualidade de vida. Segundo Sauvé:
“Ambiente como um recurso... para ser
gerenciado
Essa é a nossa coletiva herança biofísica, que sustenta a qualidade de
nossas vidas. Esse limitado recurso é deteriorado e degradado. [...] à
concepção do ambiente como um recurso: nós devemos tomar as
decisões corretas para assegurar os recursos para a geração atual e
para a futuras gerações.” (pág. 5, 1994).
Algumas respostas que mostram essas características são:

“Na minha opinião, a educação ambiental serve para
conscientizar as pessoas sobre medidas que ajudarão a
combater futuros prejuízos com o meio ambiente, atingindo
assim os seres humanos.” (Professora 6).

“Eu posso resumir como sendo uma conscientização do
consumo consciente, pois assim as crianças aprenderiam a
cuidar de todo o resto, se entendessem o consumo
consciente teriam todo um trabalho da questão ambiental.”
(Coordenadora).

“Educação Ambiental no meu entendimento é uma maneira
de passar para as novas gerações através de um processo
pedagógico participativo permanente procurar incutir no
educando uma consciência crítica sobre a problemática
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ambiental, e ensinando sobre a necessidade de mudar o
comportamento

do

homem

em

relação

à

natureza.”

(Professora 5).

As professoras que adotam essa concepção de ambiente trabalham educação
ambiental através de campanhas de consumo consciente, reciclagem etc.

“Estamos

trabalhando

atualmente

na

escola

a

consciência sobre o lixo jogado pela escola como bexigas,
pedaços de espuma, papéis. E também já conseguimos atingir
a consciência da maioria das crianças sobre o desperdício da
água. Todos fecham as torneiras da escola com medo de o
planeta chorar por gastar a água dele.” (Professora 5).
“Como o ano letivo começou há pouco, para esse
bimestre não há nenhum conteúdo que trabalhe essa
temática. Mas quando um aluno, por exemplo deixa a torneira
aberta é advertido pelo excesso de água pelo desperdício,
isso vale também para o gasto de papel na hora das
atividades. Já aconteceu de ter que explicar para os alunos
que não devemos gastar tanto papel pois, usa-se muitas
árvores para fabricá-los. De grosso modo é assim que
algumas explicações e valores são passados.” (Professora 6).

“Eu trabalhei bastante com a horta, mas agora ela está
"reformando", explicava sobre as flores e as plantações.
Depois de reformada, os alunos é que vão plantar e mexer na
horta.
No próprio livro que usamos para trabalhar com as crianças
tem conteúdos sobre meio ambiente. Também no curso de
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férias desse ano o tema foi meio ambiente. As crianças
adoram separar o lixo, fazer sucatas, brinquedos com
sucata.” (Professora 3).

3.2. Estímulo das escolas
No que diz respeito ao estímulo dado pela escola para o trabalho com essa
temática, as respostas variam. Em algumas escolas o estímulo e os recursos disponíveis
são satisfatórios, auxiliando as professoras no trabalho com a temática:
“Eles estimulam sim. No curso de férias mesmo, nos outros
anos não teve tema e nesse ano foi meio ambiente.
Disponibilizam pesquisas em livros e revistas e até na
internet. A gente conta também com a colaboração dos pais.”
(Professora 3).

“Como já respondi anteriormente, é preocupação da escola
mudar a consciência do desperdício e de ignorar os
problemas que a natureza enfrenta, construindo pequenos
cidadãos com essa consciência de se preocupar com o meio
ambiente e de levar esse aprendizado para casa, através de
lições de casa, feiras, projetos pedagógicos e no cotidiano.”
(Professora 5).

“O trabalho com educação ambiental é estimulado. Existem
na escola alguns livros e revistas sobre o assunto, mas ainda
são poucos. Sempre que eu vejo alguns livros ou revistas mais
ligadas à educação infantil eu trago para a escola.”
(Coordenadora).

Em outras escolas tanto o estímulo quanto os recursos disponíveis são menores,
sendo assim, as professoras sentem-se menos incentivadas a trabalhar com o tema.
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“Estimula...tem um projeto "Química e Meio Ambiente".
O estímulo é pouco. Não tem lixo de coleta seletiva e nem
livro didático, se a gente quiser pesquisar alguma coisa para
trabalhar com eles não tem onde.” (Professora 1).

“É...estimulam bem pouco. Tem até um projeto, mas os
únicos materiais são as sucatas e elas são pedidas para os
pais.” (Professora 2).

“Até existem algumas coleções de livros didáticos que
podem ser consultados, mas a equipe trabalha o tema de
maneira

diversificada.

A

prática

de

reciclagem

é

trabalhada.” (Professora 4).

3.3. Educação Ambiental no Currículo ou Projeto Político Pedagógico

A presença da educação ambiental no currículo ou projeto político pedagógico
também dividiu as professoras, pois em algumas escolas a educação ambiental nem ao
menos aparece.
“Não está. O Projeto Pedagógico ainda está em
andamento, mas ainda não tem nada sobre Educação
Ambiental.” (Professora 1).

“Não. Tem um regimento que está substituindo o
Projeto Pedagógico, que ainda está em andamento, mas no
regimento também não tem nada sobre Educação Ambiental.
Não sei se o Projeto Pedagógico final terá.” (Professora 2).

A presença da Educação Ambiental no currículo da educação infantil deve
ser obrigatória, uma vez que a Educação Ambiental deve constar em todos os
níveis de ensino. Segundo Dias, no Congresso de Moscou em 1987, algumas
relevâncias sobre a educação ambiental relacionada à formação crítica e
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social do indivíduo foram consideradas, e dessa forma discussões sobre o
currículo e o material didático também aconteceram.
Segundo Dias:

“No Congresso de Moscou (1987) chegou-se à concordância de que a
EA deveria, simultaneamente, preocupar-se com a promoção da
conscientização, transmissão de informações, desenvolvimento de
hábitos e habilidades, promoção de valores, estabelecimento de
critérios e padrões, e orientações para a resolução de problemas e
tomada de decisões.” (pág. 87, 1998).
Para atingir tais objetivos, consideram-se necessárias mudanças nas
atividades em sala de aula, metodologia, enfim, mudanças curriculares:
“Esta exigência requer uma reorientação do conjunto do processo

educativo (conteúdo, metodologia, organização
formação de pessoal).” (DIAS, 1998, pág. 87).

institucional,

Portanto nota-se a necessidade e importância de a Educação
Ambiental fazr parte do currículo da educação infantil.

3.4. Dificuldades para o trabalho com Educação Ambiental
Quando questionadas sobre as dificuldades encontradas para se trabalhar
educação ambiental, a maioria das entrevistadas disse ser a falta de informação por parte
das professoras mesmo.
“Acho que a maior dificuldade é a falta de formação
mesmo. A gente fica sem saber como trabalhar, ainda mais
com crianças tão pequenas.” (Professora 1).

“A maior dificuldade, na minha opinião, é a falta de
informação, da parte dos professores mesmo. Se não tem um
curso complementar a gente sente dificuldade em trabalhar
o tema, não sabemos direito o que e como trabalhar.”
(Professora 6).
“A falta de informação das próprias professoras
atrapalha o desenvolvimento do trabalho.
Devemos tomar cuidado para que a nossa intenção não
acabe se tornando inversa, quando pedimos sucata para os
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pais por exemplo, o pai pode consumir mais só para mandar
para a escola e a intenção é que ele mande o que tem, que
diminua o consumo.” (Coordenadora).

Segundo Dias, é fundamental, para o desenvolvimento da Educação Ambiental,
que os profissionais sejam capacitados para que as informações passadas para os alunos
sejam adequadas.
“O treinamento do pessoal docente é o fator principal no
desenvolvimento da EA. A aplicação de programas de EA e o próprio
uso adequado dos materiais de ensino só serão possíveis se os
docentes tiveram acesso a treinamento, tanto em conteúdos quanto em
métodos [...]” (DIAS, pág. 88, 1998).

Outras não encontram dificuldades para trabalhar a temática.

“Por trabalhar educação ambiental no cotidiano
escolar, ainda não encontrei nenhuma dificuldade no tema.”
(Professora 4).

“Não encontro dificuldade. Acho um tema fácil de
trabalhar, que envolve bastante coisa.
Até achei que teria dificuldade no curso de férias, mas os
alunos gostaram das atividades e não foi difícil trabalhar
com eles.” (Professora 3).

Uma única professora disse que a maior dificuldade encontrada é ir contra os
nossos próprios costumes.
“A nossa própria resistência em mudar alguns hábitos como
apagar uma luz ao sair da sala, esquecer o ventilador ligado,
gastar muito papel, pequenos atos do cotidiano que fazem
muito mal para o ambiente.” (Professora 5).

Essa resposta nos faz refletir sobre nossos próprios conceitos e na facilidade e
dificuldade em trabalhar aquilo em que não acreditamos, mesmo quando te,mos
formação e material à nossa disposição.
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3.5. A importância da Educação Ambiental na Educação Infantil

Ao responderem sobre a importância da educação ambiental na educação infantil
todas as professoras concordam que é importante para uma formação melhor dos
indivíduos, para que se tente evitar problemas futuros.
“É importante para uma educação e um desenvolvimento
sustentável. Se trabalhada na educação infantil conscientiza
a criança desde pequena, fica para toda a vida, já que o
caráter da criança se forma na infância. Os pais e
professores são referencias para os alunos e quanto mais
trabalharmos isso e dermos o exemplo, mais fácil isso será
internalizado.” (Professora 1).

“Tem que ser ensinado desde criança. Vai da personalidade
da criança também. Às vezes não vem de casa, nunca ninguém
fala e a escola deve apresentar e trabalhar isso para que a
criança, quando tiver algum contato não veja como uma
surpresa. É mais fácil ensinar de pequeno, os maiores, por
exemplo dez anos, teriam mais dificuldade para entender.”
(Professora 2).

“Acredito que, ao longo das gerações, estamos
perdendo o respeito pelo meio em que vivemos e nos
importando mais com nós mesmos, o individualismo, assim,
trabalhar educação ambiental na educação infantil é
resgatar a preocupação social e desenvolver a solidariedade
para semear um planeta um pouquinho melhor, menos
agredido e melhor sustentável.” (Professora 4).
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“Promover, simultaneamente, o desenvolvimento de
conhecimento, de atitudes e de habilidades necessárias à
preservação e melhoria da qualidade ambiental, e na
educação infantil, é incutir essa questão desde cedo para
que não se tornem hábitos errados.
As crianças são mais abertas e espontâneas a novos
ensinamentos, diferentemente de quando adultos as vezes
nos carregamos de conceitos e não queremos mudá-los.”
(Professora 5).

“A importância de conscientizar desde pequenos, para
os prejuízos que podemos causar para o meio ambiente.
Conscientiza-las sobre medidas que podem ser tomadas para
que se evite um prejuízo maior.”(Professora 6).

“É importante para que haja uma conscientização
desde pequeno. A criança tem facilidade para aprender as
coisas. Se conseguirmos fazer com que a criança tenha a
consciência ela irá cobrar em casa também e isso acarretará
uma mudança em cadeia.”(Coordenadora).

A partir das respostas das entrevistadas nota-se que todas consideram importante
a educação ambiental na educação infantil para a formação de um indivíduo, um
cidadão melhor, que respeite o meio ambiente e que possibilite e tente um
desenvolvimento sustentável em uma sociedade responsável.
Segundo Reigota:
“A representação “conscientizadora” aparece em diversas
oportunidades, conferindo à educação ambiental a tarefa de introjetar
nos indivíduos, indistintamente, a consciência que possibilite a
preservação do meio ambiente, entendido como a preservação da
natureza.” (pág.77, 1998).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Este trabalho procurou perceber de que forma a educação ambiental é trabalhada
na educação infantil. Neste trabalho encontram-se algumas diferenças entre as escolas
da rede municipal e privada e a importância que elas dão para essa temática.
Dessa forma pode se observar como a Educação Ambiental é um extenso campo
de informações para se estudar, e que se mostra atrativo a partir do momento que
contextualiza concepções que, hoje, se apresentam conectadas ao Meio Ambiente e
ainda conseguem alcançar problemas sociais, políticos e econômicos.
“A complexidade dos problemas contemporâneos força a EA a
interagir com outras dimensões educativas: educação para a paz,
direitos

humanos

desenvolvimento

e

educação,

internacional

e

educação

intercultural,

educação,

educação

e

comunicação, etc. Essa lista poderia ir muito mais adiante.”
(SAUVÉ, 1994).
Apesar de ser uma temática atual ainda não está fortemente inserida na educação
infantil, não é cobrada com rigor e nem obrigatoriedade.
As professoras de educação infantil encontram dificuldades para trabalhar com
esse tema por falta de informação, material e até mesmo incentivo por parte das próprias
instituições. A educação ambiental é trabalhada no dia-a-dia, em rodas de conversa e
situações oportunas para o tema.
Muitas professoras relacionam o trabalho com educação ambiental com o
trabalho com a disciplina de ciências, associando educação ambiental apenas à natureza,
como a fauna e a flora.
Independente das diferentes concepções adotadas pelas professoras, os
princípios da educação ambiental devem ser mantidos, para que ela auxilie
favoravelmente na formação dos indivíduos.
Segundo Sauvé:
“As diferentes concepções sobre a educação, sobre o ambiente e sobre
o DS podem co-existir. Essas concepções influenciam os educadores
para a definição e prática da EA. [...]
O maior objetivo dessas dimensões da educação contemporânea é o
desenvolvimento de uma sociedade responsável. E sustentabilidade é
uma das perspectivas esperadas.
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[...] uma expressão apropriada deveria ser: educação ambiental para o
desenvolvimento de sociedades responsáveis. Essa expressão daria à
EA um objetivo muito mais rico do que a EAPDS oferece.
Obviamente, seria necessário discutir a complexa noção sobre
responsabilidade, além da construção teórica dos projetos educativos
globais, outro ponto para uma imensa pesquisa”. (1994)

É necessário ainda considerar as diferentes realidades sociais onde ocorrem as
práticas de educação ambiental e entender os seus diferentes objetivos. A Educação
Ambiental deve ser considerada um processo permanente de desenvolvimento dos
próprios indivíduos e suas comunidades, no qual estes adquiram conhecimento, valores,
habilidades, experiências e determinações que os tornem aptos a agir.
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APÊNDICE I
Roteiro para entrevista.

31

Questões para entrevista feita com as professoras da Educação Infantil

1- Dados Pessoais:
1.1-

Nome:

1.2-

Idade com a qual trabalha:

1.3-

Escola:

2- Qual a sua formação?

3- O que entende por Educação Ambiental?
4- O que significa trabalhar a EA na educação infantil?

5- Teve alguma formação na área de Educação Ambiental, algum curso que tenha
feito ou projeto que tenha participado?

6- Trabalha educação ambiental com seus alunos? Se sim, de que forma? Qual o
envolvimento dos alunos?

7- A temática ambiental é trabalhada pelos outros professores da escola?

8- A escola estimula o trabalho com educação ambiental?

9- Existe algum projeto sobre educação ambiental que seja desenvolvido em
parceria com a comunidade local?

10- A temática ambiental está presente no currículo ou no projeto pedagógico da
escola?

11- Quais as dificuldades encontradas para a prática de EA?
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12- Quais os recursos e procedimentos utilizados para o trabalho de EA?

13- Em sua opinião, qual a importância de trabalhar educação ambiental? E de
trabalhar EA na educação infantil?

ANEXO I
Entrevistas transcritas
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ENTREVISTAS TRANSCRITAS (PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL).

Entrevista 1:
11.1-Professora 1- C.T.C.
1.2-Dois a três anos.

2-

Além de ser graduada em Pedagogia pela UFSCar, estou fazendo um curso de

extensão de educação infantil na Unicamp, o PROEPE

3-

Posso pensar? (silêncio) Acho que é mais relacionado à natureza, trabalhar com

as crianças os bichos e as plantas.

4-

Acho que significa uma conscientização desde pequeno, um cuidado com o meio

ambiente. Muitas coisas eles não aprendem em casa, não é algo sistematizado. Então
eles acabam levando o que aprendem para casa, para os pais.

5-

Não. Na graduação tive uma disciplina de metodologia de ciências, mas ela

também não tratou sobre meio ambiente, não aprendi sobre meio ambiente na
graduação.

6-

(risos) Não sei se trabalho educação ambiental com eles. São pequenos, mas

você disse que trabalhar sucata é trabalhar educação ambiental também, então eu
trabalho sim. Faço mais uma conscientização sobre as plantas, a água. Falo para não
tirar flores e folhas das arvores, pegar as do chão, para não gastarem água porque os rios
podem secar e os peixes vão ficar sem casa.
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Eles entendem e até repetem a nossa fala às vezes, mas sempre que podem
desrespeitam o combinado. Eles gostam muito de trabalhar com sucata, das coisas feitas
com sucata.

7-

Trabalham sim. Tem um projeto aqui, então todos acabam trabalhando um

pouco. As professoras das crianças maiores trabalham mais.
Uma vez elas fizeram uma plantação de girassol e as próprias crianças estavam
estragando. Então elas fizeram, com as crianças mesmo, uma placa, com a letrinha
deles. A professora conversou e eles colocaram a placa na plantação e pararam de
estragar.

8-

Estimula...tem um projeto "Química e Meio Ambiente". O estímulo é pouco.

Não tem lixo de coleta seletiva e nem livro didático, se a gente quiser pesquisar
alguma coisa para trabalhar com eles não tem onde.

9-

O projeto que tem aqui, "Química e meio ambiente" é desenvolvido com duas

mães, uma da química da UFSCar e outra, também da UFSCar mas, só auxilia no
projeto.

10-

Não está. O Projeto Pedagógico ainda está em andamento, mas ainda não tem

nada sobre Educação Ambiental.

11-

Acho que a maior dificuldade é a falta de formação mesmo. A gente fica sem

saber como trabalhar, ainda mais com crianças tão pequenas.

12-

Aqui são muito poucos. A sucata é o mais utilizado.

13-

É importante para uma educação e um desenvolvimento sustentável. Se

trabalhada na educação infantil conscientiza a criança desde pequena, fica para toda a
vida, já que o caráter da criança se forma na infância. Os pais e professores são
referencias para os alunos e quanto mais trabalharmos isso e dermos o exemplo, mais
fácil isso será internalizado.

Entrevista 2:
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11.1

Professora 2 – K.B.B.

1.2

Dois a três anos.

2-

Sou graduada em Pedagogia pela UFSCar.

3-

Não é só o meio ambiente, falar de bicho e plantas. Hoje em dia está ligada a

valores, cuidados com tudo, conservação de tudo onde se vive, com o que se vive.

4-

(risos) Ai, ai. É uma conscientização desde pequeno, mas tem coisas que não

tem como trabalhar com eles, devido à pouca idade.

5-

O único contato que tive foi a disciplina de metodologia de ciências na

graduação.

6-

(risos) Não sabia, mas trabalho. Trabalho na forma de conscientização, da água,

das plantas e também com sucata. Falo para não gastarem água, para não pegarem
folhas das árvores. Também vamos à horta plantar.
Quanto à conscientização eles sabem e até falam, mas não cumprem sempre.
Um dia teve uma aluna que disse assim pra mim: Olha K, hoje eu usei pouca
água, não gastei a água do peixinho. Ele não vai morrer.
Eles também gostam muito de trabalhar com sucatas, de fazerem as coisas de
sucata.

7-

Os outros professores trabalham sim. Os professores das crianças maiores trabalham flores, o

lixo e até "reviveram" a horta.
Teve uma atividade muito legal que eles fizeram: a professora espalhou lixo
pelo parque para mostrar que o lixo tinha que ficar no lixo e as crianças
pegavam e iam jogando no lixo.

8-

É...estimulam bem pouco. Tem até um projeto, mas os únicos materiais são as sucatas e elas são

pedidas para os pais.

9-

O único projeto "química e meio ambiente" é desenvolvido em parceria com duas mães que são

da UFSCar. Uma da quiçá e a outra só auxilia.
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10-

Não. Tem um regimento que está substituindo o Projeto Pedagógico, que ainda está em

andamento, mas no regimento também não tem nada sobre Educação Ambiental. Não sei se o Projeto
Pedagógico final terá.

11-

Acho que são a falta de materiais, a falta de projetos que trabalhe com isso.

12-

Os recursos são as conversas, os trabalhos com sucata e a horta.

13-

Tem que ser ensinado desde criança. Vai da personalidade da criança também.

Às vezes não vem de casa, nunca ninguém fala e a escola deve apresentar e trabalhar
isso para que a criança, quando tiver algum contato não veja como uma surpresa. É mais
fácil ensinar de pequeno, os maiores, por exemplo dez anos, teriam mais dificuldade
para entender.

Entrevista 3:
11.1- Professora 3 - I.C.
1.2-Quatro anos.

2-

Tenho magistério e vou começar Pedagogia.

3-

(pensou...silêncio) Trabalhar meio ambiente.

4-

Significa transmitir valores, conhecimentos, como cuidar do meio ambiente, a

importância disso, os cuidados que se deve ter.

5-

Quando eu estudava, participei de um projeto chamado CQV (Circulo de

Qualidade de Vida), esse projeto englobava bastante coisa de meio ambiente.

6-

Eu trabalhei bastante com a horta, mas agora ela está "reformando", explicava

sobre as flores e as plantações. Depois de reformada, os alunos é que vão plantar e
mexer na horta.
No próprio livro que usamos para trabalhar com as crianças tem conteúdos sobre
meio ambiente. Também no curso de férias desse ano o tema foi meio ambiente. As
crianças adoram separar o lixo, fazer sucatas, brinquedos com sucata.
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7-

É trabalhada, geralmente a partir dos três anos e vai até o pré. Eu montei com os

alunos um livrinho do Dia da Árvore. Nele a gente trabalhou a importância das árvores,
como elas crescem, os cuidados que são necessários.

8-

Eles estimulam sim. No curso de férias mesmo, nos outros anos não teve tema e

nesse ano foi meio ambiente. Disponibilizam pesquisas em livros e revistas e até na
internet. A gente conta também com a colaboração dos pais.

9-

No momento não. A parceria aconteceu no curso de férias, quando nós saímos

para pedir caixas, papelão, plásticos etc, na vizinhança.

10-

Está.

11-

Não encontro dificuldade. Acho um tema fácil de trabalhar, que envolve bastante

coisa.
Até achei que teria dificuldade no curso de férias, mas os alunos gostaram das
atividades e não foi difícil trabalhar com eles.

12-

Os recursos são o material didático utilizado, a horta, os recicláveis que os pais

mandam. Com os recicláveis nós desenvolvemos o trabalho na sala e depois eles levam
para casa.

13-

Desde pequenos devem se conscientizar da importância do meio ambiente.

Entrevista 4:
11.1-

Coordenadora – J.C.E.

2-

Sou formada em Pedagogia.

3-

A educação ambiental envolve tudo, não só a natureza, é o ambiente onde a

gente vive.
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4-

Eu posso resumir como sendo uma conscientização do consumo consciente, pois

assim as crianças aprenderiam a cuidar de todo o resto, se entendessem o consumo
consciente teriam todo um trabalho da questão ambiental.

5-

Não tive nenhuma formação e não fiz curso, mas participei de muitos projetos e

palestras na UFSCar.

6-

Apesar de ser coordenadora e não trabalhar diretamente com os alunos busco

incentivar as professoras a inserirem essa temática nas aulas.

7-

É trabalhada, mas ainda é muito pouco. Foi trabalhada no curso de férias.

Fizemos uma gincana no campo com as crianças, elas teriam que pegar o lixo e jogar
nos cestos certos e a equipe que tivesse jogado mais lixo ganhariam. As crianças
adoraram trabalhar com meio ambiente, com a sucata.

8-

O trabalho com educação ambiental é estimulado. Existem na escola alguns

livros e revistas sobre o assunto, mas ainda são poucos. Sempre que eu vejo alguns
livros ou revistas mais ligadas à educação infantil eu trago para a escola.

9-

Ainda não.

10-

No Projeto Pedagógico está.

11-

A falta de informação das próprias professoras atrapalha o desenvolvimento do

trabalho.
Devemos tomar cuidado para que a nossa intenção não acabe se tornando
inversa, quando pedimos sucata para os pais por exemplo, o pai pode consumir mais só
para mandar para a escola e a intenção é que ele mande o que tem, que diminua o
consumo.

12-

Acredito que com as crianças seria mais roda de conversa, através de contação

de histórias, desenhos, formas mais lúdicas.
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13-

É importante para que haja uma conscientização desde pequeno. A criança tem

facilidade para aprender as coisas. Se conseguirmos fazer com que a criança tenha a
consciência ela irá cobrar em casa também e isso acarretará uma mudança em cadeia.

Entrevista 5:
11.1- Professora 4 – S.B.N.R
1.2- Três a quatro anos.

2- Fiz magistério e estou cursando Pedagogia.

3- Em suma, respeito ao meio ambiente.

4- É trabalhar o respeito ao meio ambiente, a conservação do meio, a preservação da
natureza com atos como reutilização e reciclagem de materiais e cuidado com o meio.

5- Formação específica eu não tive nenhuma, mas já estudei o tema no currículo de
outros cursos, como ciências, trânsito e outros.

6- procuro trabalhar educação ambiental em atitudes do dia-a-dia, como conservação do
ambiente limpo, reutilização de materiais, reciclagem, economia de água e preservação
da natureza (flora e fauna).

7- De maneira geral sim, todos incentivam a reciclagem dentro da escola.

8- Até existem algumas coleções de livros didáticos que podem ser consultados, mas a
equipe trabalha o tema de maneira diversificada. A prática de reciclagem é trabalhada.

9- Sim, a arrecadação de materiais recicláveis.

10- Sim, enquanto preservação da natureza e cuidado com o meio em que vive (limpeza,
conservação, etc).
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11- Por trabalhar educação ambiental no cotidiano escolar, ainda não encontrei
nenhuma dificuldade no tema.

12-Roda de conversa, diálogo com o grupo é o recurso mais utilizado na Educaçaõa
Infantil para trabalhar o tema. Mas ainda podemos dispor de recursos audiovisuais como
filmes e músicas e pequenos passeios de observação.

13-Acredito que, ao longo das gerações, estamos perdendo o respeito pelo meio em que
vivemos e nos importando mais com nós mesmos, o individualismo, assim, trabalhar
educação ambiental na educação infantil é resgatar a preocupação social e desenvolver a
solidariedade para semear um planeta um pouquinho melhor, menos agredido e melhor
sustentável.

Entrevista 6:
1
1.1-

Professora 5- E.V.

1.2-

Quatro anos

2- Sou graduada em Pedagogia.

3- Educação Ambiental no meu entendimento é uma maneira de passar para as novas
gerações através de um processo pedagógico participativo permanente procurar incutir
no educando uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, e ensinando sobre
a necessidade de mudar o comportamento do homem em relação à natureza.

4- No começo da faculdade comecei uma disciplina optativa de educação ambiental,
mas na época como achei que não era o que eu esperava sobre educação ambiental
abandonei a disciplina. Hoje vejo que me faltam conceitos sobre educação ambiental
que poderia estar explicando adequadamente aos meus alunos para já trabalhar com eles
uma consciência sobre os problemas que a natureza vem enfrentando.

5- Estamos trabalhando atualmente na escola a consciência sobre o lixo jogado pela
escola como bexigas, pedaços de espuma, papéis. E também já conseguimos atingir a
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consciência da maioria das crianças sobre o desperdício da água. Todos fecham as
torneiras da escola com medo de o planeta chorar por gastar a água dele.

6- Sim, no plano de aula anual da escola constam tópicos sobre trabalhar o meio
ambiente e sempre relacionado a mudar os erros que cometemos no passado se falando
de meio ambiente e ensinar desde pequeninos a respeitar a natureza.

7- Como já respondi anteriormente, é preocupação da escola mudar a consciência do
desperdício e de ignorar os problemas que a natureza enfrenta, construindo pequenos
cidadãos com essa consciência de se preocupar com o meio ambiente e de levar esse
aprendizado para casa, através de lições de casa, feiras, projetos pedagógicos e no
cotidiano.
8- Por enquanto não, mas é uma vontade que a escola tem. Contamos com horta, lixos
recicláveis, compostagem, utilização de papeis reciclados, mas ligado a comunidade
ainda não. Somente com os pais e responsáveis pelos alunos.

9- Sim. Em todos os momentos procuramos trabalhar a temática do meio ambiente e
como com pequenas atitudes podemos ajudar a natureza.

10- A nossa própria resistência em mudar alguns hábitos como apagar uma luz ao sair
da sala, esquecer o ventilador ligado, gastar muito papel, pequenos atos do cotidiano
que fazem muito mal para o ambiente.

11- Todos os recursos possíveis, livros, reportagens, musicas, internet, observação,
cotidiano. Tudo a nossa volta é sempre um motivo para se trabalhar a educação
ambiental.

12-

Promover, simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e

de habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental, e na
educação infantil, é incutir essa questão desde cedo para que não se tornem hábitos
errados.
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As crianças são mais abertas e espontâneas a novos ensinamentos,
diferentemente de quando adultos as vezes nos carregamos de conceitos e não queremos
mudá-los.

Entrevista 7:
11.1- Professora 6- R.G.A.
1.2- Quatro anos.

2- Fiz magistério e estou fazendo Pedagogia.

3- Na minha opinião, a educação ambiental serve para conscientizar as pessoas sobre
medidas que ajudarão a combater futuros prejuízos com o meio ambiente, atingindo
assim os seres humanos.

4- Talvez seja a preocupação que se tenha que, desde crianças, mesmo que de forma
simples, já precisam aprender a cuidar do meio ambiente e do mundo em que vivemos.
É passar para as crianças essa conscientização e valores.

5- Ainda não tive.

6- Como o ano letivo começou há pouco, para esse bimestre não há nenhum conteúdo
que trabalhe essa temática. Mas quando um aluno, por exemplo deixa a torneira aberta é
advertido pelo excesso de água, pelo desperdício, isso vale também para o gasto de
papel na hora das atividades. Já aconteceu de ter que explicar para os alunos que não
devemos gastar tanto papel pois, usa-se muitas arvores para fabrica-los. De grosso
modo é assim que algumas explicações e valores são passados.

7- Acredito que os outros professores não trabalham a temática especificamente
também, acabam trabalhando da mesma forma, no dia-a-dia, nas situações do cotidiano.

8- Há um momento em que iremos trabalhar a saúde saudável, falar do adubo que vem
da matéria orgânica mas, ainda não tivemos oportunidade de explorar nenhum desses
assuntos ainda. Pelo menos não nesse primeiro bimestre.
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9- Não. Na escola existe a horta, que é um projeto da prefeitura, mas é um projeto com a
escola, não envolve a comunidade.

10- Não sei ao certo se está presente no projeto. No currículo existem alguns assuntos
que possibilitam o trabalho com educação ambiental.

11- A maior dificuldade, na minha opinião, é a falta de informação, da parte dos
professores mesmo. Se não tem um curso complementar a gente sente dificuldade em
trabalhar o tema, não sabemos direito o que e como trabalhar.

12- Trabalho educação ambiental na roda de conversa e em situações do cotidiano,
quando tenho que adverti-los sobre algo.

13- A importância de conscientizar desde pequenos, para os prejuizos que podemos
causar para o meio ambiente. Conscientiza-las sobre medidas que podem ser tomadas
para que se evite um prejuízo maior.
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