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Resumo: Com objetivo de verificar o planejamento de ensino referente a educação ambiental foi 

realizado uma pesquisa com intuito de conscientização na escola Acy Barros junto a professores e 

alunos. Verificou-se como o conceito de conscientização está sendo empregado no plano de ensino 

através de questionamentos casuais das atividades do cotidiano e acadêmicas. O contexto escolar 

foi analisado observando a forma de trabalho dos educadores com relação a problemática 

ambiental. Ações educativas objetivando a sustentabilidade foram analisadas permitido uma 

observação crítica do grau precário de conhecimento em atitudes sustentáveis. A média do estudo 

de análise foi obtida através das respostas de alunos do 1° a 3° ano do ensino médio, junto a o total 

de alternativas da pesquisa, levando a preocupação com baixo índice de conhecimento sobre a 

área, possibilitando a implantação de novos meios de ensino. A partir da somatória dos dados foi 

identificado um alto índice no défice de conhecimento sobre conceitos de conscientização. Assim a 

escola pode alicerçar a metodologia de ensino e possibilitar maior abrangência de estudo com 

propostas educacionais de conscientização e conhecimentos ambientalistas.  
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ENVIRONMENTAL EDUCATION: ANALYSIS ON THE LEVEL OF 

ENVIRONMENTAL CONSCIENTIZATION AT ACY BARROS SCHOOL 

 

Abstract: In order to verify the planning of education related to environmental education, a research 

was carried out with the purpose of raising awareness in the Acy Barros school together with 

teachers and students. It was verified how the concept of conscientization is being used in the 

teaching plan through casual questioning of  everyday activities and academics. The school context 
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was analyzed observing the form of work of educators in relation to environmental problems. 

Educational actions aimed at sustainability were analyzed allowing a critical observation of the 

precarious degree of knowledge in sustainable attitudes. The average of the analysis study was 

obtained through the answers of students from 1st to 3rd year of high school, together with the total 

of alternatives of the research, leading to concern with a low index of knowledge about the area, 

making possible the implantation of new means education. From the sum of the data, a high index 

was identified in the knowledge deficit about concepts of awareness. Thus, the school can base the 

teaching methodology and allow greater comprehensiveness of study with educational proposals of 

environmental awareness and knowledge. 

 

Keywords: Conscientization. Environmental education. Teaching. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A inevitabilidade de transformação de costume diante dos problemas socioambientais já é 

sentida por diversos grupos no mundo. O reconhecimento mundial da complexidade crescente dos 

problemas que afetam o meio ambiente, a expressão educação ambiental impregnou não só o ideário 

político, como também passou a ocupar destaque no contexto pedagógico desde o início dos anos 70.  

Fenômeno característico da segunda metade do século XX, a educação ambiental surgiu 

basicamente como uma das “estratégias” da sociedade para fazer frente aos problemas ambientais 

entendidos, a partir desta época, como ameaças à qualidade e à vida no Planeta.  

De um modo geral, as questões ambientais foram traduzidas como problemas de poluição do 

ar, do solo, da água e da escassez dos recursos naturais colocando em risco o bem-estar do homem. Por 

isso, deveriam ser conservados, com ênfase na necessidade de adotar políticas globais baseada na 

mutualidade planetária de todos os problemas ambientais.  

Conforme Brancalione (2016), através da conscientização, da sensibilização e da busca pela 

mudança de comportamento, poderemos dar um passo adiante frente ao problema ambiental. A 

pesquisa tem por objetivo caracterizar a partir do nível de conhecimento sobre o conceito de 

conscientização a situação quanto a metodologia acadêmica aplicada a os alunos da escola. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

A pesquisa de caráter exploratório tem como base a análise de questionários empregados 

na escola Acy Barros na cidade de Marabá, focando em alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, 

avaliando o conhecimento sobre o assunto educação ambiental e atividades sustentáveis diárias.  

A primeira etapa consistiu na elaboração dos formulários, os quais com linguagens e termos 

de fácil entendimento ao público não cientifico. A pesquisa contou com 102 alunos divididos em 

1º anos turmas B, 2º ano turma D e 3º ano turma A todas no período vespertino. As três salas de 

aula não somente submeteram ao preenchimento do questionário como também no esclarecimento 

de dúvidas referente a questões ambientais questionadas no mesmo. De forma sucinta e abrangendo 

o tema conscientização e educação ambiental em caráter de perguntas contendo alternativas 

objetivas de afirmativa, negação e moderado, as quais fundamentaram a pesquisa.  
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O total de 816 respostas foram obtidas e subdivididas de acordo com as alternativas do 

questionário e demonstradas no Figura 01. A somatória das respostas distribuídas na Figura 01 

corresponde à quantidade de diferentes alternativas demarcadas no questionário em toda a 

pesquisa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A questão ambiental requer novas formas de abordagem, integrando as várias áreas de 

conhecimentos e tendo como foco principal o despertar da consciência (SOUZA et al., 2013). 

Analisando o preenchimento dos questionários, cada media pode ser determinada referente ao nível 

de conhecimento sobre o tema. A análise não somente estipula a carência educacional de meios 

sustentáveis no aprendizado como também um atento a problemática ambiental. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 102 (cento e dois) questionários aplicados obtiveram-se distintos resultados referentes 

às oito perguntas aplicadas. Os dados transcritos na tabela 01 comprovam a situação do ensino de 

educação ambiental dentro da escola e o nível do conhecimento dos alunos sobre fatores 

ambientais. 
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Através da Educação Ambiental há novos caminhos para a gestão dos resíduos sólidos a fim 

de promover a conscientização através do processo participativo, onde o indivíduo atua ativamente 

no diagnóstico dos problemas ambientais, buscando as possíveis soluções, tornando-se um agente 

transformador, através do desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes com uma conduta 

ética condizente ao exercício da cidadania. 

Quanto a conscientização sobre o uso da agua potável é de extrema importância, analisando 

o fato de que é no planeta terra existe menos de 5% de agua potável e que devemos preserva – lá. 

Também é possível observar que muitos alunos ainda não possuem visão crítica sobre a importância 

do meio ambiente.  

Após a pesquisa foi diagnosticado uma baixa relação entre aluno e conscientização 

sustentável. É possível observar a longitude que se encontra dados educacionais ambientais do plano 

de estudo no cotidiano dos alunos, devido à inexistência de Investimentos escolares na área 

educação ambiental. A retomada dê atenção a projetos voltados para a motivação de aprendizado 

acadêmico são devido ao uso irregular os recursos naturais no cotidiano e a falta de informação e 

precaução sobre consumo dos mesmos.  

Devido a isso a pesquisa esclareceu por meio de obtenção de dados o déficit de instrução 

quanto a preservação de recursos naturais no cotidiano. A partir dos resultados, métodos de 

intervenção no consumo desenfreado desses recursos podem ser aplicados em forma de conceitos 

educacionais.  

O índice comprova a urgência no implemento e capacitação de profissionais viabilizados a 

educar na área de conscientização ambiental. Iniciativas junto à comunidade instigando a ideia de 

um dia a dia sustentável é opção favorável a um aprendizado, e ao mesmo tempo multiplicando o 

ensinamento adquirido a sociedade ali presente.  
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Pode-se observar que devido ao nível estrutural da escola muitos alunos através do 

questionário evidenciaram o não conhecimento de atitudes recicláveis, ponto este que amplia o fato 

da curiosidade ser instigada através de pontos estruturais planejados dentro das instituições, como 

tais o aproveitamento da luz ambiente, uso de papéis recicláveis, coleta de resíduos sólidos, 

reutilização de resíduos orgânicos, dentre outros projetos de cunho renovável.  

A educação ambiental pode ser aplicada a todas as matérias as quais os alunos analisados 

têm contato em seu cotidiano. Através de palestras ou capacitação dos profissionais já presentes na 

instituição, é possível mudar a realidade encontrada através dos resultados da pesquisa, sendo assim 

posto em alta a preocupação com a preservação do meio ambiente, e deixar de ser um assunto 

dificilmente citado pelos estudantes. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Após os dados apresentados, conclui-se que os estudantes da escola municipal Acy Barros, 

possui um grande déficit em relação as questões ambientais pois a escola atualmente não possui 

projetos especifico para EA, portanto é de suma importância para os estudantes que haja a 

implantação de projetos ligados as problemáticas ambientais, pois através deles haverá uma relação 

mais forte entre aluno – escola – meio ambiente - sociedade. 
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