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Resumo

A educação ambiental, quando aplicada e incentivada desde a infância, reflete em resultados
exponencialmente  melhores,  visto  que  além  de  ensinar  gradualmente  a  importância  da
preservação  dos  recursos  naturais  e  descarte  adequado  de  resíduos,  também  tem  como
finalidade criar uma consciência de prevenção de possíveis agentes poluentes.  Ademais,  a
criança  poderá  aplicar  o  aprendizado  em  diferentes  âmbitos  além  do  escolar  de  modo
interdisciplinar e dinâmico. Essa prática tem como objetivo criar o sentimento de proteção e
de  pertencimento,  exercendo,  assim,  a  cidadania,  mesmo  que  inconscientemente.  Outros
aspectos como sustentabilidade, inclusão social e responsabilidade ambiental são trabalhados
de forma mais  natural  e  prática,  visto  que a criança  se torna protagonista  de um cenário
melhor.

Palavras-chave: educação ambiental,  recursos naturais, sustentabilidade, educação infantil,
consciência ambiental.

Abstract

When the environmental education is applied and encouraged from childhood it exponentially
reflects in better results, since this practice gradually not only teaches the importance of the
preservation of natural resources and proper disposal of waste,  but also aims to create an
awareness  to  the  prevention  of  potential  pollutants.  In  addition,  the  child  can  apply  the
learning in different environments beyond the school in an interdisciplinary and dynamic way.
This practice aims to create the feeling of protection and belonging by exercising citizenship,
even if unconsciously. Other aspects such as sustainability, social inclusion and environmental
responsibility are worked in a more natural and practical way, since the child becomes the
protagonist of a better scenario.

Keywords:  environmental  education,  natural  resources,  sustainability,  early  childhood
education, environmental awareness. 
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A Educação  Ambiental  é  porta  de  entrada  para  engajar  o  público-alvo  ao  meio

ambiente por meio do sistema de ensino em que já se enquadra, seja no âmbito lúdico ou

cognitivo  da  aprendizagem  infantil.  Tendo  como  princípios  e  objetivos  uma  forma  de

racionalização,  promovendo  conscientização  nas  suas  escolhas  e  fortalecendo  a  ideia  de

impacto delas, visando desde cedo a importância de cuidar do e proteger o meio ambiente

onde vivem educando hoje os futuros consumidores do amanhã na sociedade. Em análise a

Política  Nacional  de  Educação  Ambiental4 (PNEA),  quanto  aos  princípios  básicos  da

educação ambiental dispostos no artigo 4º do referente documento, destacam-se: 

“II  -  a  concepção  do  meio  ambiente  em  sua  totalidade,  considerando  a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque
da sustentabilidade;
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade” (BRASIL, 1999).
  

Desse modo, o objetivo desde o início da vida escolar é trabalhar com metodologias

práticas, abertas à participação e desenvolvimento de projetos com atividades que permitam a

assimilação  da  consciência  ambiental,  além  da  propagação  da  importância  dos  valores

duradouros,  que  trazem  a  eficácia  necessária  à  aplicação  desses.  Diferente  do  ambiente

tradicional  aplicado,  motivando a criança se envolver  com atividades  e se desconectar  da

pressão da sala de aula, aprendendo de uma maneira cognitiva e atrativa mais leve. 

“No Brasil,  essa  preocupação  torna-se  mais  perceptível  a  partir  da década  de 80,
quando os órgãos governamentais de meio ambiente começam a se organizar  para
instituir  a  gestão  ambiental,  da  qual  a  Educação  Ambiental  é  um  importante
componente. Neste momento, estados e municípios se mobilizam e tentam fortalecer
suas principais secretarias de meio ambiente, que entre outras funções têm a tarefa de
desenvolver atividades de Educação Ambiental.” (ZUQUIM, 2012)

“De acordo com Rodrigues e Fabris (2011, p. 36) a Educação Ambiental é aquela que

tende a tocar o aluno progressivamente, trazendo compreensão sobre respeito sobre o mundo

em que vive, com a sua cultura, comunidade, diversidade e o planeta.”(apud, Rodrigues e

Fabis, 2011, p. 36)  E justamente pelo fato de se trabalhar com crianças nesse segmento, é

focado diretamente na fase de desenvolvimento cognitivo e bons rendimentos. Onde muitas

apresentam  condições  melhores  que  adultos  em  internalizar  e  replicar  a  consciência

ambiental, refletindo em comportamentos ecologicamente esperados.

OBJETIVOS

4 Lei 9.795, de 27 de abril de 1999.
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Este artigo objetiva mostrar a importância da educação ambiental na infância com a

disseminação de atividades práticas, fortalecendo o engajamento consciente dos alunos com o

meio  e  quebrando  os  laços  tradicionais  que  restringem o ensino  à  sala  de  aula.  Estudos

abordados neste trabalho demonstram e reforçam o papel de atividades práticas realizadas em

sala,  como também extraclasse  como a  maneira  mais  eficaz  de  replicar  os  ensinamentos

colocar em prática fora do ambiente escolar. 

Além disso, procura mostrar a importância da aplicação desses projetos em busca de

envolver a criança com atividades lúdicas pedagógicas, seja dentro ou fora da sala de aula.

Para que o conhecimento seja implantado e propagado naturalmente por ter se tornado um

hábito. Muitas atividades pedagógicas em outros trabalhos apresentam a eficácia pelo fato

onde as crianças são melhores que adultos em absorver ensinamentos e replicá-los de modo a

se tornarem cidadãos ativos e conscientes futuramente.

Desse  modo,  a  comunidade  técnica  e  órgãos  públicos  e  privados  de  ensino  terão

subsídios que justificam a projeção, de forma mais eficiente,  eficaz e confiável,  de novas

ferramentas que proporcionem métodos de ensino capazes de integrar de forma sustentável

alunos ao meio ambiente em que vivem, permitindo a replicação prolongada da consciência

ambiental.

METODOLOGIA

Este trabalho foi  realizado através  de levantamentos  bibliográficos  sobre educação

ambiental  infantil,  com  o  intuito  de  compreender  e  abordar  a  importância  da  temática

estudada, atribuindo a prática a ações que tende a gerar reflexos futuros. 

Os resultados apresentados e discutidos a seguir, são baseados em pesquisas em banco

de dados e publicações referentes ao tema. Sendo observado a melhor metodologia para a

prática da didática que será abordada de forma dinâmica e multidisciplinar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da educação ambiental, é possível desenvolver práticas de responsabilidade

ambiental  e,  com  isso,  adotar  um  modo  de  vida  sustentável.  Por  meio  de  métodos

educacionais implementados no ensino básico, fundamental  e médio,  torna-se mais fácil  a

difusão do conhecimento acerca do meio ambiente e de sua preservação, visto que o assunto

será  abordado  de  forma  dinâmica  e  multidisciplinar.  Ademais,  além  de  ter  ideia  da
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importância  do  cuidado  e  preservação,  o  indivíduo  também pode  buscar  formas  de  usar

métodos mais sustentáveis ou criar produtos mais ecológicos. 

Em outro âmbito, a educação ambiental surgiu como uma necessidade de correlacionar

o desenvolvimento da sociedade e a harmonia com a natureza, de modo a gerar um consumo

consciente e sustentável, garantindo, assim, às próximas gerações, a mesma disponibilidade

desses recursos que hoje são ofertados, além de visar sempre o aumento da qualidade de vida

(PEREIRA; CAMPOS, 2018). Apesar das campanhas de conscientização a respeito de como

fazer o descarte adequado de materiais inutilizáveis, essa medida não se apresenta como o

suficiente para competir com a velocidade em que as transformações da natureza acontecem e

que, em sua maioria, são resultantes da intervenção do homem.

 Com a modernização e o surgimento de métodos que permitem a artificialização de

produtos  que  antes  só  se  encontravam  na  natureza,  as  pessoas  passaram  a  consumir

mercadorias com menor teor nutritivo, mas de menor preço e, devido a esse fator econômico,

as pessoas vão, mesmo que inconscientemente, esquecendo a necessidade e importância da

preservação dos recursos naturais,  visto que os produtos artificiais  são mais propagados e

difundidos. (ZUQUIM, 2012).

O  senso  de  responsabilidade  ambiental  está  totalmente  atrelado  ao  exercício  da

cidadania. A cidadania consiste no reconhecimento da pessoa como cidadão e como indivíduo

que  está  inserido  em  um  conjunto,  uma  sociedade,  e  que  possui  direitos  e  deveres

(MONTEIRO; CASTRO, 2008). A coletividade é feita pelos cidadãos que atuam de maneira a

alcançar o bom funcionamento, de maneira geral. Partindo desse senso de cidadania, atitudes

mais sustentáveis e ecologicamente corretas, refletem de forma positiva e impactam não só o

agente da ação, mas a todos em sua volta, da mesma forma que a falta do sentimento de

pertencimento pode ocasionar a escassez dos recursos naturais  disponíveis e a redução da

qualidade de vida. Desse modo, o indivíduo se vê como o responsável pelo meio no qual está

inserido e de tudo o que ele possui.

O processo de aprendizagem do ser humano começa desde a fase da infância, onde são

dados os primeiros passos e ocorrem os primeiros estímulos (JANUÁRIO, 2016). A educação

básica tem como papel proporcionar as primeiras noções de consciência, de como se portar no

meio social e como a atitude individual é refletida na sociedade. Esse conhecimento se inicia

através de noções básicas do que é visto como certo ou errado. Atrelado a isso, é dado início a

convivência  em  sociedade  e,  nessa  etapa,  são  passados  os  primeiros  ensinamentos.   A
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construção do indivíduo é dada como iniciada nessa fase e, a partir disso, em conjunto, devem

ser ensinadas práticas ambientais simples, adequando às idades, de modo dar início a criação

de uma consciência ecológica na criança.

O ensinamento passado de maneira dinâmica e simplificada, de modo gradual, garante

melhor aprendizado (JANUÁRIO, 2016). Ademais, com a prática realizada no meio escolar,

as crianças poderão reproduzir essa atitude em diversos outros espaços nos quais as mesmas

vão estar inseridas, o que gera impactos positivos diretos e indiretos na sociedade.  Além de

dar início à consciência ambiental, a criança é protagonista de um cenário melhor através do

exercício da cidadania, mesmo que de forma inconsciente (MARTINS, 2009) .

De maneira adjunta, a problemática ambiental abordada no sistema de ensino é feita

de forma indireta e externa ao indivíduo, visto que se apresenta como um tema amplo e é

abordado,  na  maioria  das  vezes,  de  forma  mais  generalizada.  Além  disso,  esse  tipo  de

abordagem faz com que as pessoas possuam uma visão de que essa problemática não o afeta

diretamente  (ZUQUIM,  2012).

Diante  disso,  o  estímulo  à  consciência  ambiental  desde  a  infância  auxilia  no

desenvolvimento  do senso de preservação e  ao exercício da cidadania desde os primeiros

contatos em sociedade,  a partir  de um processo gradual e prático de aprendizagem.  Além

disso, o indivíduo além de ser agente de mudança, passa a incentivar, mesmo que de forma

indireta,  que  as  outras  pessoas  se  prontifiquem a  contribuir  com a  mesma  causa.  Outro

aspecto notório é a participação de todos que abrange o tema de inclusão social, visto que

todos devem ter acessibilidade ao conteúdo e devem aplicar os conhecimentos adquiridos de

maneira  somatória  para  um  bem  comum  a  todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos  dados obtidos  com o levantamento  bibliográfico,  foi  possível  ter  uma

visão mais ampla e estratégica dos resultados gerados pelas práticas de educação ambiental.

Ademais, foi possível fazer uma análise sobre a importância do conhecimento sobre questões

ambientais, a formação e atuação do indivíduo através do exercício da cidadania, levantando a

questão da importância de realizá-las no âmbito escolar, que é muito propício à propagação

em meios externos. Além disso, considerando aspectos relevantes para realizar atividades de

forma dinâmica e atrativa para as crianças e jovens, foi possível concluir a eficácia de tal

método.
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Assim, pode-se concluir que a introdução de educação ambiental no ensino escolar

contribui na geração de indivíduos difusores de práticas sustentáveis e da ideia de preservação

do meio em que se vive.  
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