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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por finalidade investigar como as Tecnologias da Informação e 

Comunicação – (TIC) que podem ser utilizadas no processo da aprendizagem da 

Educação Ambiental em ambiente escolar com alunos do 2º ano do curso técnico de 

nível médio em Informática na forma integrada do Instituto Federal de Educação, 

Ciência, Tecnologia do Amazonas – IFAM Campus de Humaitá. O referencial teórico 

utilizado foi baseado em Barba (2015), Carvalho (2016), Dias (2003), Leff (200 1), 

Moran (2004), Pretto (2013), Thiollent (2011), dentre outros. Investigou-se, por meio 

da pesquisa bibliográfica, a u tilização das TIC e suas contribuições 

pedagogicamente. A metodologia utilizada foi à pesquisa qualitativa na forma de 

pesquisa-ação por meio de palestras e oficinas com alunos, realização de um 

questionário para diagnosticar quais os conhecimentos das TIC por parte dos 

alunos. Abordou-se, por meio de palestras e oficinas a relevância do cuidado com o 

meio ambiente e a sensibilização ambiental, assim como o descarte de forma 

correta dos resíduos sólidos, tanto na escola quanto fora dela. Os resultados 

apontam que os educandos possuem conhecimentos das TIC , pois a utilizam para a 

realização da consciência e do saber ambiental. Deste modo, por meio da utilização 

das TIC, os alunos desenvolvem uma reflexão sobre a importância da Educação 

Ambiental para a conservação do meio ambiente, assim como o uso dos recursos 

tecnológicos para uma melhor qualidade de vida. Portanto, evidenciou -se que a 

utilização das TIC proporcionou uma Educação Ambiental voltada para a melhoria 

da percepção, da sensibilização ambiental. 

 

 

Palavras-Chave : Educação Ambiental. Tecnologia da Informação e da 

Comunicação. Práticas Pedagógicas. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This research aims to investigate how the Technologies Information and 

Communication (ICT) that can be used in the learning process of Environment 

Education in a school environment with students the 2nd year of the technical course 

of intermediate in Informatics in the integrated of the Federal Institute of Education, 

Science, Technology of Amazonas - IFAM Campus de Humaitá. The theoretical used 

was based on Barba (2015), Carvalho (2016), Dias (2003), Leff (200 1), Moran 

(2004), Pretto (2013) and Thiollent (2011). The use of ICTs and their pedagogical 

contributions was investigated through bibliographic research.  The methodology 

used was qualitative in research the form action through lectures and workshops with 

students, carry out a questionnaire to diagnose  the students' knowledge of ICT. 

Through lectures and workshops, the importance the  environmental care and 

environmental awareness was discussed, as well as the correct disposal of solid 

waste, both in school and outside. The results indicate that the stud ents have 

knowledge of ICT because they use for the realization environmental awareness and 

knowledge. Thus, through the use of ICT, The students develop a reflection on the 

importance of Environmental Education for the conservation of the environment,  as 

well as the use of technological resources for a better quality of life.  Therefore, was 

evidenced that the use of ICT  provided an Environmental Education aimed at 

improving the perception, the environmental awareness . 

 

Keywords : Environmental Education. In formation and Communication Technology. 

Pedagogical practices. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O interesse pela pesquisa está ligado a minha trajetória de vida na 

educação. Nasci em Porto Velho, capital de Rondônia, atualmente moro em 

Humaitá, cidade do interior do Amazonas. Os meus estudos ocorreram em escolas 

públicas em que Tecnologias de Informação e Comunicação- TIC pouco estavam 

presentes. Para realizar os trabalhos no ensino médio , frequentava a biblioteca da 

Escola e a do município, utilizava livros, não tinha acesso a nenhum tipo de TIC. 

No meu espaço familiar, tive acesso televisão e máquina fotográfica, e não 

sabia que se tratava de TIC. O conhecimento das TIC se deu na Graduação no 

curso de Informática, onde tinha o acesso à internet, computador e alguns softwares. 

A minha graduação foi totalmente técnica, quando finalizei senti dificuldade 

em trabalhar com a docência pelo fato de não ser a minha área de formação, e não 

ter estudado didática de ensino, com essa deficiência fui fazer uma especialização 

em Docência para Ensino Superior, que foi bem significativa. A experiência com a 

docência ocorreu em uma escola particular de ensino fundamental de Porto Velho, 

apesar de algumas dificuldades, foi desafiador, gostei da experiência com a 

docência. Trabalhar com as TIC não foi fácil pelo fato da escola oferec er poucos 

recursos para atender a demanda, tinha 4 (quatro) computadores, 1 (um) Datashow, 

1(uma) televisão, o que dificultava o uso, mas quando era possível o trabalho era 

gratificante. 

Em 2007, passei em um processo seletivo da Universidade Estadual do 

Amazonas - UEA, no município de Lábrea. Fui professora assistente do curso de 

Tecnologia e Análise de Desenvolvimento de Sistemas - TADS, onde as aulas 

ocorriam de forma televisionada pelos professores titulares do curso, o acesso à 

internet era difícil e estava iniciando o uso do celular no município. 

Outra mudança profissional ocorreu em 2010. Após a aprovação em 

concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas - IFAM no Campus de Lábrea assumi o cargo de professora na área de 

Informática, fiquei atuando nos cursos técnicos de nível médio na forma integrada 

em Agropecuária, Administração, Informática e na modalidade subsequente , nos 

cursos de Informática para internet, Manutenção e Suporte em In formática. No ano 

de 2014, fui removida para o Campus Humaitá, para trabalhar no mesmo cargo e 

atuando nos mesmos cursos. O uso das TIC é bem presente no Instituto, são 
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oferecidos, o acesso à internet, 3 (três) laboratórios de informática, Datashow 

instalados em todas as salas, foram comprados alguns softwares para atender a 

comunidade acadêmica, principalmente voltadas para as disciplina s dos cursos de 

informática. Em todas as turmas que trabalhei, percebi a facilidade do uso das TIC 

por parte dos alunos. A realidade de Lábrea e Humaitá era semelhante , pois 

apresentavam as mesmas características quanto ao uso das TIC e o descuido com 

o meio ambiente. 

Durante o curso do Mestrado Profissional em Educação Escolar, além de 

cursar diversas disciplinas que favoreceram para o desenvolvimento desta pesquisa 

e com experiência adquirida profissionalmente percebi que os jovens da 

contemporaneidade utilizam mais recursos tecnológicos do que outras fontes de 

acesso ao conhecimento. Por esse motivo essas tecnologias devem ser estudadas 

para que seja melhor utilizadas dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência, 

Tecnologias do Amazonas – IFAM Campus de Humaitá – AM. Desde modo, percebi 

a relevância de abordar a temática de Educação Ambiental relacionada com as TIC, 

pois a mesma favorece a propagação dos conhecimentos por meio das mídias.  

Para Rodrigues, Colesanti (2008) o suporte digital constitui -se de materiais 

didáticos úteis para a construção de saberes, neste caso, ambientais. Assim busco 

correlacionar o uso das TIC para tratar as questões ambientais no contexto escolar.  

No que se refere à Educação Ambiental, as questões advindas podem ser 

pensadas e analisadas no contexto mundial e evidenciadas nas reflexões a respeito 

das práticas sociais marcadas a partir da Revolução Industrial inglesa e que 

posteriormente se estabeleceu pela forma em que o ser humano tratou as questões 

relacionadas à sua sobrevivência. Portanto, a crise evidenciada pelo novo milênio 

permeada pela vertente econômica e também pelos velhos paradigmas d o 

capitalismo sempre vislumbrou o lucro frente à exploração dos recursos naturais. 

Nesse caso, especificamente, eles foram marcados no século XVIII diante 

das grandes alterações no modo de produção e no modo de vida dos trabalhadores 

ingleses, e que posteriormente foram demonstrados pelas lutas entre o capitalismo e 

o socialismo. 

A partir do fim da guerra fria, fomos forçados a entender o capitalismo como 

o sistema político-ideológico vitorioso, embora essa compreensão tenha perdurado 

até o momento em que o movimento ecológico ou ambientalista de spontou no 

horizonte histórico diversas situações que foram extremamente potencializad as nas 
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relações entre o homem, à sociedade e natureza. Assim, no bojo dessas mudanças 

não veio apenas à produção de “excedentes” e a exploração da mais valia, mas 

também os impactos ambientais. 

A necessidade de manter a produção em larga escala levou a busca de 

matérias primas para além das fronteiras das potências europeias. A busca por 

novos mercados impulsionou a anexação de territórios visando à aquisição de novas 

fontes de matéria-prima para alimentar a crescente produção de mercadorias, os 

impactos da retirada desenfreada de materiais, a produção de poluentes e o 

descarte de resíduos vêm causando poluição em grande escala e prejuízos ao meio 

ambiente (HOBSBAWM, 1995). 

Com o advento da industrialização no  mundo, o progresso chegou para as 

empresas e sociedade em geral de forma pujante. A expressão Revolução Industrial 

mudou a forma de trabalho, e, consequentemente o modo de pensar das pessoas. E 

a partir deste especial momento tornou-se um processo contínuo, passando por 

várias fases e se expandindo por outros países. O que era realizado manualmente, 

de forma artesanal e natural passou a ser industrializado , e a natureza, sendo a 

maior produtora de recursos naturais, passou a ser fonte de abastecimento para  as 

grandes indústrias. A princípio, não tiveram a preocupação com os impactos 

ambientais e nem tampouco com os impactos sociais. 

Os debates nas últimas décadas do século XX indicam que o avanço do 

crescimento econômico mundial vem sendo acompanhad o por degradações dos 

recursos naturais. Nessa conjuntura aparecem discussões em torno dos debates 

acadêmicos e dos movimentos sociais a respeito dos impactos da intensificação de 

problemas socioambientais, tais como: uso excessivo de agrotóxicos, redução dos 

recursos não renováveis, contaminação tóxica dos recursos naturais, 

desflorestamento, redução da biodiversidade, geração do efeito estufa e a redução 

da camada de ozônio e suas implicações sobre o equilíbrio climático, dentre outros 

(NAIME, 2016). 

A crise ambiental representa que a humanidade deve repensar seus hábitos 

no sistema capitalista diante das relações de produção que se tornam evidenciadas 

pela reprodução do capital, o que se torna um problema econômico, social e 

ambiental, o que significa que tais elementos representam contradições ao próprio 

capitalismo (QUINTANA, HACON, 2011). 
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É imprescindível compreender que a exploração da natureza se dirige a uma 

elevação nos custos de um processo seletivo e produtivo que se caracteriza pela 

forma de como trabalhamos e produzimos, e consequentemente, como 

consumimos. Esta análise foi realizada por Marx que evidenciou no sistema 

capitalista a exploração do homem sobre a natureza até descobrirmos que nela os 

recursos naturais serão esgotados pela extração desenfreada nos mecanismos 

clássicos de criação e extração da mais valia.  

Desde modo, muitas formas de agir e pensar do ser humano ocorreram com 

o crescimento populacional, contudo a exploração da natureza, isso se deu com o 

êxodo rural, proporcionando rupturas nas relações capitalistas, o que proporcionou 

alterações nas relações entre o homem, sociedade e natureza (FOLADORI, 2001).  

Estas condições de vida podem ser evidenciadas pelas contradições de que 

o sistema capitalista deve ser pensado a partir da realidade do lucro e da 

degradação das bases materiais e sociais. Diante dos avanços que temos 

conquistados no patamar da produção e dos limites e barreiras enfrentadas pelos 

órgãos de governos responsáveis por fiscalizar, desenvolve -se os acordos e 

legislações vigentes em respeito às questões ambientais, cada vez mais o ser 

humano tem buscado investigar a temática ambiental.  

A temática sobre as questões ambientais tem sido discutida amplamente nas 

últimas décadas, e isto tem reforçado as ideias capitalistas vigentes que utilizam-se 

da terminologia “desenvolvimento sustentável”, como marketing para fomentar o 

consumismo. 

No Brasil, uma das atividades que tem causado impacto ambiental é a 

atividade mineradora, sendo mais presentes no Pará, Minas Gerais e Goiás, as 

mesmas provocando contaminação nas águas dos rios pelo mercúrio e até mesmo 

destruindo áreas verdes, modificando o meio ambiente. 

Contudo, os problemas ambientais que tem ocasionado preocupações para 

o Brasil e o mundo é o desmatamento na Amazônia, tendo em vista que abrange 9 

(nove) países, a saber: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. De acordo com Jesus Neto (2011, p. 10) 

“[...] a floresta Amazônica vem ao longo dos anos sofrendo com o desmatamento, 

com as queimadas e isso faz com que as massas florestais desapareçam”.  

O homem na busca de implementar a agricultura e utilizar as madeiras, 

destrói a floresta, o que provoca alterações tanto nas paisagens quanto geram 
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impactos para a comunidade. Segundo Dias (2003, p. 228) “[...] as cidades são os 

locais onde o homem produz o seu maior impacto sobre a natureza”, alterando a 

estabilidade dos ecossistemas e assim sendo expostos aos mais  diversos tipos de 

doenças físicas e psíquicas.  

Recentemente, em 2015 ocorreu um dos maiores desastres ambientais no 

Brasil, na cidade de Mariana em Minas Gerais, provocado pelo derramamento de 62 

milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, composto por óxido de ferro, 

água e lama (SANTOS, 2017). Esse desastre provocou a morte de pessoas e de 

espécies de vegetais e animais, a contaminação do solo que, levará anos para o 

solo ser reconstruído.  

Deste modo, as questões ambientais presentes na cidade de Humaitá , são 

provenientes dos impactos ambientais relacionados com o garimpo, o 

desmatamento, a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos.  

A área do “lixão” ou vazadouro se localiza na entrada do município entre os 

limites do IFAM, do 54º Batalhão de Infantaria de Selva, da “Escola Agrotécnica José 

Cezário Menezes de Barros” e o residencial Rio Madeira. O lixo descartado em um 

ambiente a “céu aberto” acarreta poluição do solo, do ar, da água, favorecendo 

proliferação de insetos, roedores, urubus e outros animais que transmitem inúmeras 

doenças ao homem. (OLIVEIRA, 2013). 

As questões educacionais relacionadas ao ambiental podem ser analisadas 

diante do questionamento de que “[...] as pessoas não estão conscientizadas dos 

problemas ambientais” (SATO, 2001, p. 14). Neste caso, a maioria das pessoas 

deve entender que a essência epis temológica se caracteriza por uma prática 

pedagógica transformadora, crítica, diante dos processos educativos, o que reforça 

uma Educação Ambiental enfatizada pelo diálogo presente nas culturas, nos 

saberes e nas práticas evidenciadas pelos vários contextos de aprendizagens, como 

é o caso de investigar as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC. 

Ao perceber os problemas decorrentes da falta de  conscientização, de 

políticas públicas educacionais e a  passividade da sociedade civil, faz-se necessário 

promover diálogos que visam a criticidade, a mudança de postura diante de tais 

problemas. Algumas destas situações se refletem dentro d o Instituto Federal de 

Educação do Amazonas, como por exemplo, ausência de saneamento básico, de 

coleta seletiva, hábitos de cuidado com meio ambiente, além das queimadas nas 

proximidades com o vazadouro. 
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A investigação a respeito das tecnologias de informação e de comunicação 

podem contribuir com a Educação Ambiental para que as pessoas compreendam a 

importância do cuidado ambiental e diminuam a prática do consumismo que pode 

favorecer o aumento do lixo. Deste modo, o uso das tecnologias promove e impacta 

os processos de ensino e aprendizagem . Neste caso, a problemática da pesquisa 

surge com o propósito de analisar como as TIC podem ser utilizadas para 

aprendizagem da Educação Ambiental? 

Para responder a questão norteadora estabelecemos o objetivo geral desta 

pesquisa: 

- Analisar como as TIC podem ser utilizadas para mediar à aprendizagem da 

Educação Ambiental pelos alunos do Curso Técnico em Informática no IFAM . 

Os objetivos específicos foram definidos da seguinte forma: 

- Investigar a utilização das TIC e suas contribuições para aprendizagem da 

Educação Ambiental em ambiente escolar; 

- Identificar quais conhecimentos os alunos do curso Técnico em Informática 

do IFAM Campus Humaitá – AM possuem a respeito das TIC no desenvolvimento da 

aprendizagem na Educação Ambiental; 

- Verificar como as TICs podem ser utilizadas para aprendizagem da 

Educação Ambiental relacionadas aos hábitos de consumo, bem como o cuidado 

com meio ambiente no IFAM Campus de Humaitá – AM; 

- Promover ações que favoreçam o aprendizado de Educação Ambiental por 

meio das TIC. 

Esta Dissertação possui 6 seções. A primeira é a introdução da pesquisa. A 

segunda trata a respeito de Educação Ambiental: contexto histórico e 

caracterização. A terceira as Tecnologia da Informação e comunicação e sua 

aplicabilidade na Educação Ambiental. A quarta trata do delineamento da pesquisa e 

toda a metodologia utilizada. Na quinta demonstra a utilização das TIC para a 

Educação Ambiental no curso de informática do IFAM, resultados da pesquisa e a 

análise destes resultados, a partir do conhecimento, da percepção e da 

sensibilização ambiental, além de demonstrar a importância das TIC na 

aprendizagem. Por sua vez, a sexta seção apresenta os produtos finais com a 

criação dos vídeos e da página na rede social do  Facebook. E, a sexta seção 

apresenta as considerações finais deste estudo, além das Referências, Apêndices e 

Anexos. 
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONTEXTO HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO  

 

As questões que representam a dinâmica da Educação Ambiental podem 

ser analisadas perante os elementos que constituem a realidade histórica marcada 

pela constante dinâmica permanente do meio ambiente e do seu ecossistema 

ambiental em que permeiam o engajamento social e histórico em uma perspectiva 

interdisciplinar. 

 

2.1 Contexto histórico da Educação Ambiental 

 

Ao longo da história, a Educação Ambiental ganhou uma importância 

fundamental para o contexto educacional.  

Patrick Guedes, um escocês, pode ser considerado o pai da Educação 

Ambiental que na Inglaterra já demonstrava uma preocupação com as possíveis 

consequências da Revolução Industrial, iniciada em 1779. Observa-se que neste 

período já era perceptível os efeitos danosos quan to à qualidade do meio ambiente  

já era perceptível, pois os efeitos danosos já estavam presentes quando a qualidade  

do ambiente estava se perdendo (DIAS, 2003). 

Os estudiosos da comunidade científica no século XVIII estavam “[...] 

preocupados com a falta de freio do progresso tecnológico, os cientistas 

argumentavam quer era necessário estabelecer áreas intocáveis, onde a ação 

transformadora do homem fosse bloqueada” (CURI, 2012, p. 21). E com essa 

preocupação latente deu-se início a preservações de parques ecológicos como o 

“Parque Yellwstone ” nos Estados Unidos, sendo tomadas algumas medidas que 

poderiam, apesar de sua insuficiência, amenizar os danos. 

Já, no século XIX, o primeiro acordo internacional foi assinado em Paris, 

precisamente em 1883, com a finalidade de preservar e proteger as focas do mar de 

Behring (CURI, 2012).  

No Brasil, em 1872, enquanto levantavam um movimento para preservar o 

Parque Nacional do Mundo, nos Estados Unidos, “[...] a princesa Isabel autorizava a 

operação da primeira empresa privada de corte de madeira (o ciclo econômico do 

pau-brasil encerrar-se-ia em 1875, com o abandono das matas exauridas, e em 

1920, o pau-brasil seria considerado extinto)” (DIAS (2003, p. 76).  
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E os movimentos voltados para a preservação do meio ambiente tomou 

corpo, e já no século XX alguns acordos foram firmados para o combate aos efeitos 

noviços provocados pela destruição do meio ambiente, pelo homem. 

Dias (2003, p. 77) entende que:  

 

No início de 1945, a expressão „estudos ambientais‟ começava a ser 

utilizada por profissionais de ensino na Grã-Bretanha e, quatro anos 

mais tarde, a temática ambiental passaria a ocupar o Country Sand 

Almanac, nos Estados Unidos, com os artigos de Aldo Leopoldo 

sobre a ética da terra. 

 

 

Em 1960, o ambientalismo emerge nos Estados Unidos, oportunizando 

algumas reformas no ensino das ciências, utilizando -se de tubos de ensaios 

produzem material para investigação havendo alguns enfrentamentos concernentes 

à educação, entretanto, esta fase possibilitou novas reformas que abordam o 

desenvolvimento para alcançar as melhorias no meio ambiente (DIAS, 2003). 

Os debates sobre a temática ambiental ganharam notoriedade nos anos de 

1960-70 e, paulatinamente, vêm sendo discutidos nos espaços acadêmicos e 

escolares. E a Educação Ambiental no âmbito escolar traz uma percepção crítica 

quanto aos movimentos pedagógicos, possibilitando uma convergência ente a 

racionalidade comunicativa da aprendizagem ambiental, o construtivismo e os 

enfoques da complexidade na Educação Ambiental. Ela ganhou maior relevância, 

em círculos de discussões nacionais e mundiais, há poucas décadas, sendo pauta 

das propostas de governo pouco tem sido feita para fomentar, de mod o efetivo, a 

conscientização e a sensibilização ambiental. 

É relatado por Tinoco e Kraemer (2008) que ficou evidente em 1952, na 

Inglaterra, que a degradação ambiental já estava causando problemas graves de 

saúde. Segundo os autores grande parte das indústrias, principalmente as de 

geração de energia elétrica, usava carvão em sua queima, sem posterior tratamento 

dos gases emitidos: enxofre e material particulado, que eram lançados na atmosfera, 

ocasionando o fenômeno smog – contração das palavras smoke e fog.  

Dias (2003, p. 32) reitera que diante deste fato “ [...] em 1956, o Parlamento 

aprova a Lei do Ar Puro”. Contudo, dentre os debates que mais repercutiram sobre a 

questão estão: a Conferência de Estocolmo, na Suécia em 1972 , a Conferência Sub-

regional de Educação Ambiental para a Educação Secundária, em 1976 

Chosica/Peru.  
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Neste período entendia-se que as mudanças extremas que foram definidas 

na Conferência de Estocolmo em 1972, não seriam alcançadas com a promoção das 

ações estabelecidas, e então surge  o termo Educação Ambiental, com uma 

perspectiva otimista de que por meio da educação os indivíduos mudariam seus 

comportamentos (DIAS, 2003). 

Todavia, na Conferência de Estocolmo ocorreu um fato intrigante, pois 

representantes da Nação Brasileira deixaram  claro que as portas estavam abertas 

para receber a poluição, reforçando que a degradação era necessária para o 

aumento do Produto Nacional Bruto (DIAS, 2003). Esta posição evidenciou a 

colocação do Brasil pontualmente no caminho inverso da história, quand o todos 

estavam se posicionando contra a degradação ambiental o Brasil estava aceitando a 

poluição.  

O princípio 19 da Conferência de Estocolmo de 1972, afirma que: 

 

É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, 

visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a 

devida atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para 

assentar as bases de uma opinião pública bem-informada e de uma 

conduta responsável dos indivíduos, das empresas e das 

comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, 

relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente em toda 

a sua dimensão humana (DIAS, 2003, p. 372). 

 

 

Esta declaração aponta para um conhecimento e conscientização das 

gerações como integrantes do sistema, levando -se em consideração que devem ser 

utilizados todos os parâmetros e conceitos ambientais para que a Educação 

Ambiental seja desempenhada de forma preocupada e consciente com o ambiente 

no qual está inserido. 

Dias (2003) relata que em 1975, a Carta de Belgrado estabe leceu a 

formulação dos princípios e orientações para a instituição de um programa 

internacional de EA. E este é um documento que norteia a Educação Ambiental de 

maneira abrangente e interdisciplinar. 

A Conferência de Tbilisi (1977) considera que a Educação Ambiental deverá 

ter em sua abrangência “[...] pessoas de todas as idades e de todos os níveis, no 

âmbito do ensino formal e não-formal. Os meios de comunicação social têm a 

grande responsabilidade de colocar seus enormes recursos a serviço dessa missão 

educativa”. Assim, ao despertar o interesse da comunidade para participar 
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ativamente do processo educativo das questões ambientais é extremamente 

relevante, pois a integração e interação do homem com o meio ambiente permitem 

ações transformadoras. 

E apesar das grandes discussões entre os intelectuais no Brasil, não havia 

uma preocupação sobre a temática, quando nem mesmo o assunto foi referenciado 

na Constituição Brasileira de 1988 (DIAS, 2003). Entretanto, neste mesmo ano 

políticos brasileiros anunciavam criação de conservação de parques ecológicos. 

Ocorrendo no Acre a criação da Reserva Florestal do Acre, todavia até a atualidade 

não foi implantado. Percebe-se, deste modo, como seria a preocupação no Brasil 

concernente às questões ambientais, como posteriormente, demonstraram na 

Conferência de Estocolmo, Dias (2003). 

Assim, ficou evidente que na década de 70, a negligência brasileira era 

estampada abertamente, quando anunciou o Projeto Carajás e a Usina Hidrelétrica 

de Tucuruí, grandes empreendimentos que causaram imensa degradação no meio 

ambiente (DIAS, 2003).  

Por muitos anos o Brasil, esteve debaixo da dependência energética de 

outros países, o que limitava seu progresso, crescimento econômico e 

desenvolvimento. Desta forma, com tantos investimentos no setor energético, o 

Brasil é considerado o país que mais tem aplicado seus recursos na construção de 

usinas hidrelétricas. Tendo como fator relevante a topografia e a hidrografia 

favorável, especialmente na região norte. E isto se refletia na esfera educacional, 

não havia interesse dos políticos e ampliar as possibilidades de ações pedagógicas 

voltadas para a Educação Ambiental no Brasil (DIAS, 2003). 

Em âmbito nacional podemos citar o capítulo VI, no artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, a Lei n.º 6.938 de 1981, formalmente institui a 

Educação Ambiental, cria-se a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). Em 1992, com a realização da Conferência da ONU no Rio de 

Janeiro (Rio 92/Eco 92), a Política Nacional de Educação Ambiental, através da Lei 

n.º 9.795/1999, regulamentada apenas em 2002 pelo Decreto  n.º 4.281.  

A Política Nacional do Meio Ambiente foi promulgada no Brasil em 31 de 

Agosto de 1981, pela Lei nº 6.938 que além de discriminar seus mecanismos de 

aplicação constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). A Política 

Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo, conforme o art. 2º da mesma lei “[...] a 
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preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia, à vida, 

visando assegurar no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]”, 

portanto objetiva o desenvolvimento sustentável no país.  

O IBAMA, criado através da Lei n.º 7 .335 de 1989 tem como competência: 

 

A preservação, conservação, fomento e controle dos recursos 

naturais renováveis em todo o território federal, proteção dos bancos 

genéticos da flora e fauna brasileiras e estímulo à Educação 

Ambiental, nas suas diferentes formas (DIAS, 2003, p. 47). 

 

 

Um dos grandes desastres ambientais no Brasil aconteceu em 1987, quando 

catadores lixo buscavam encontrar algo interessante no lixo do Instituto Goiano de 

Radioterapia, e Curi (2011, p. 86) relata que venderam para um proprietário de ferro 

velho e este vendo a substância com um brilho e uma cor azulada: 

 

[...] convidou amigos e parentes para conhecerem a substância 

mágica. Após algumas horas, as pessoas contaminadas começaram 

a sentir os primeiros sintomas da síndrome aguda de radiação. O 

Ministério Público admitiu que a tragédia provocou a morte de 60 

pessoas e contaminou mais de 500. Segundo a comunidade local, 

porém, o número de pessoas expostas à radiação passou de seis mil 

(CURI, 2011, p. 86). 

 

 

Estes desastres ambientais, sociais e econômicos devem fazer parte de uma 

legítima preocupação constante por parte da sociedade e das autoridades.  

Em seguida, no ano de 1992 foi realizada a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD/UNCED), foi realizada no Rio 

de Janeiro, para reafirmar e consagrar a Declaração em Estocolmo no ano de 1972.  

Segundo Dias (2003, p. 374) o objetivo era “ [...] estabelecer uma nova 

parceria global e igualitária, por meio da criação de novos níveis de cooperação 

entre os Estado, setores fundamentais das sociedades e as populações [...]”, ou 

seja, os interesses coletivos era o que estavam prevalecendo, buscando assim a 

proteção do meio ambiente e do desenvolvimento de forma global, levantando desta 

forma a temática da sustentabilidade. 

Do mesmo modo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e biodiversidade (Agenda 21) em 1992, a Conferência Mundial sobre 

desenvolvimento sustentável de Johannesburgo – Rio mais 10, Conferência 
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Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e consc iência pública 

para sustentabilidade em Tessalônica na Grécia em 1997. Na Carta do Rio 92 a 

respeito do Desenvolvimento e Meio Ambiente, no princípio 4, afirma-se: “[...] a fim 

de alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir  

parte integrante do processo de desenvolvimento, não podendo ser vista 

isoladamente” (DIAS, 2003, p. 375).  

Deste modo, Carvalho (2008, p. 14) a firma que: 

 
Durante o Fórum Global, evento paralelo à CNUMAD organizado 

pelas ONGs (também conhecido como Eco-92 ou Rio-92) –  foi criada 

a Rede Brasileira de Educação Ambiental (REBEA), composta por 

ONGs, educadores, e instituições diversas relacionadas à educação. 

 

 

Neste momento também foi apontada a inserção dos conhecimentos a 

respeito do meio ambiente na educação, fazendo uso dos meios de comunicação, 

com apoio financeiro e também com a utilização dos recursos tecnológicos, para o 

alcance da grande massa. 

A Conferência Rio-92, conforme as considerações de Rodrigues e Colesanti 

(2008, p. 57): 

A Educação Ambiental passa a ser inserida dentro do contexto 

escolar de maneira cada vez mais abrangente e diversificada, 

estritamente dependente da perspectiva educacional e da conotação 

que se tem de ambiente, mas de modo geral com uma orientação 

para a sustentabilidade [...]. 

 

 

Neste contexto, a intenção de uma Educação Ambiental que esteja inserida 

no contexto escolar interfere na condição de aspectos que possam ser trabalhados 

no processo da sustentabilidade. 

Depois de 10 anos, a Rio +20 denominada de Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável ocorreu na cidade do Johanesburgo 

em 2002, com foco voltado para o Desenvolvimento Sustentável. Esta Conferência 

se caracterizou pela “[...] economia verde como ferramenta e instrumento para 

desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza foi o discurso que mais se 

propagou na conferência, tornando-se tema central de discussão entre os atores 

envolvidos” (GUIMARÃES, FONTOURA 2012, p. 12). Nesse caso, deve-se destacar 

a interdependência nas questões econômicas, políticas, sociais e de informações, 
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alterar esta realidade, no que concerne a problemática da fome mundial, é 

responsabilidade dos governantes.   

Sequinel (2002, p. 2) ressalta que “[...] o objetivo principal da Conferência 

seria rever as metas propostas pela Agenda 21 e direcionar as realizações às áreas 

que requerem um esforço adicional para sua implementação, assim como refletir 

sobre outros acordos e tratados da Rio -92”.  

O movimento em prol da sustentabilidade significa que todos nós devemos 

buscar romper a ideia da globalização que deve ser pensado diante do crescimento 

econômico e da sobrevivência humana. Ora, o desenvolvimento sustentável pode 

ser compreendido como: 

 

O desenvolvimento sustentável é um projeto social e político que 

aponta para o ordenamento ecológico e a descentralização territorial 

da produção, assim como para a diversificação dos tipos de 

desenvolvimento e dos modos de vida das populações que habitam o 

planeta (LEFF, 2001, p. 57). 
 

 

A preocupação em estabelecer ações que minimizem o desgaste ambiental 

e social. E a população mundial deverá estar empenhada em reverter o quadro 

devastador em que a natureza se encontra, sendo totalmente responsáveis pelos 

locais de onde tiram os seus recursos produtivos e onde depositam os seus 

resíduos, e também pela sociedade que alavanca a economia dos seus produtos.  

Através da Lei nº 9.795/1999 institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, e caracteriza sobre a Educação Ambiental: 

 

Art. 3º Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm 

direito à Educação Ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição 

Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão 

ambiental, promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação 

e melhoria do meio ambiente; 

II - às instituições educativas, promover a Educação Ambiental de 

maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

Sisnama, promover ações de Educação Ambiental integradas aos 

programas de conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente; 

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira 

ativa e permanente na disseminação de informações e práticas 

educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental 

em sua programação; 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
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Os dois maiores órgãos ambientais, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) emitiu normas sobre proteção ao meio ambiente e aquele que fiscaliza e 

licencia as organizações em âmbito nacional  e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.  

Sendo assim, qualquer atividade no Brasil para a exploração e a extração 

das riquezas e recursos naturais, ou que causam algum tipo de poluição estão 

sujeitas a legislação do licenciamento ambiental. Na realização  e execução do 

Licenciamento Ambiental “[...] foi concebido um processo de avaliação preventiva 

que consiste no exame dos aspectos ambientais dos projetos em suas diferentes 

fases: concepção/planejamento, instalação (construção) e operação (BRASIL, 2009, 

p. 33)”. 

As questões ambientais no Brasil, atualmente, têm enfrentado grandes 

desafios, apesar de amplamente divulgado sobre a problemática ambiental o 

consumismo ainda é extremamente elevado e, consequentemente a produção de 

lixo o que causa um maior impacto ambiental. A conscientização dos indivíduos vai 

além dos conhecimentos científicos e tecnológicos aplicados, e sobre esta questão 

Jacobi (2003, p. 196) ressalta que “[...] o desafio é, pois, o de formular uma 

Educação Ambiental que seja crítica e inovadora, em dois níveis: formal e não 

formal. Assim a Educação Ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado 

para a transformação social”. 

Estas ações discutiram a crise ambiental e suas implicações para o planeta 

e a sobrevivência das espécies. O Desenvolvimento Sustentável, o Desenvolvimento 

Humano, a Educação Ambiental, a Educação para a Sustentabilidade ou para um 

futuro sustentável, também abordamos a ligação dos conceitos à prática sustentável 

na escola. 

Trata-se de um trabalho relevante para sociedade, pois obviamente o ser 

humano tem apenas este planeta habitável, onde vive e destrói de forma acelerada 

e desordenada, sem tomar consciência do caos que provoca a nossa geração e as 

futuras. Sendo assim, a educação por meio de educadores pode conscientizar 

pessoas e o lugar onde a Educação pode acontecer formalmente é a  instituição 

escolar em que se desenvolvem os saberes ambientais. 

Em relação às questões amazônicas, pode-se dizer que de acordo com Jesus 

Neto (2011, p. 10): 
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A floresta Amazônica vem ao longo dos anos sofrendo com o 

desmatamento, com as queimadas e isso faz com que as massas 

florestais desapareçam. O homem é o principal responsável, pois ele 

através de sua ação na natureza destrói florestas em busca de solo 

para o cultivo agrícola e também para obter madeira. 

 

As queimadas são ações que destroem o meio ambiente, tanto com a 

queima de madeiras, quanto aos gases tóxicos que são eliminados, a destruição do 

solo para plantio e provocando também o aquecimento global, mas que infelizmente 

não pode ser remediado através de reflorestamento. 

Jesus Neto (2011, p. 12) também entende que: 

 

Uma solução para esses problemas como o aquecimento global é o 

reflorestamento que é uma proposta de diversos organismos 

internacionais. Os ecologistas aceitam parcialmente esta atitude, pois 

levam em conta a eliminação do gás carbônico e a biodiversidade da 

região. Com isso, aconteceu um grande impacto tanto na natureza 

quanto na qualidade de vida do ser humano. 

 

 

Com todo o desmatamento realizado de forma ilegal, a extração de madeira, 

de minérios e a comercialização destes produtos há uma consequência muito 

negativa para o meio ambiente, empobrecendo-o. 

De acordo com o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal (BRASIL, 2016, p. 6):  

 

Atualmente, a Amazônia já perdeu 20% de sua cobertura vegetal 

original e o Cerrado, cerca de 50%. Juntos, os biomas Cerrado e 

Amazônia congregam 19,4% do total das emissões brasileiras de 

gases do efeito estufa, segundo dados da 3ª Comunicação Nacional 

do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima. A PNMC estabeleceu, para a Amazônia, uma meta de 

redução de 80% da taxa de desmatamento até 2020, relativo à média 

da taxa de desmatamento no período de 1996 -2005. Para o Cerrado, 

a meta foi estipulada em 40%, relativo ao desmatamento observado 

no período de 1999 a 2008. A existência de uma série histórica da 

taxa de desmatamento para a Amazônia desde 1988, consistente e 

verificável, permite identificar com acurácia o esforço necessário para 

a consecução da meta definida. 

 

 

Neste contexto, as questões ambientais relacionadas ao meio ambiente na 

Amazônia podem ser explicadas diante da realidade em que vivem as comunidades, 

como é o caso da cidade de Humaitá cujo impacto ambiental está relacionado com a 

geração, coleta e a destinação final dos resíduos sólidos, que ocorre no lixão a “céu 

aberto”. Estas ações acarretam a poluição do solo, do ar, da água, favorecendo 
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proliferação de insetos, roedores, urubus outros que transmitem inúmeras doença ao 

homem, tais como a toxoplasmose, febre tifoide, salmonelose, disenterias e outras 

infecções, afetando no bem estar da população. A área do lixão se localiza próxima 

ao município entre os limites do 54º Batalhão de Infantaria de Selva, IFAM, Escola 

Agrotécnica José Cezário Menezes de Barros, causando poluição do ar e inúmeros 

prejuízos para a saúde pública (OLIVEIRA, 2013).  

Deste modo, os governantes sabem que fazer parte  desta globalização 

instituída no mundo não tem sido alcançado pelos países mais pobres, mas se 

comprometem a juntar os esforços para que haja uma condição de vida humana 

com equidade, tanto no que concerne ao desenvolvimento econômico e as 

consequências que dele advém, quanto da melhoria na questão ambiental que 

proporciona uma melhor qualidade de vida. E o princípio para alcançar esta 

qualidade de vida passa pela Educação Ambiental da sociedade. 

 

2.2  Educação Ambiental no contexto escolar 

 

A Educação Ambiental foi evoluindo ao longo do tempo, e como tal 

evidenciou as relações entre homem, sociedade e natureza diante da organização 

da educação escolar nas perspectivas dos pressupostos de natureza e cultura. 

Inicialmente, a Educação Ambiental era vista como um estudo do sistema 

biofísico e preservacionista em que o ser humano era parte integrante do ser 

humano reconhecendo que os problemas ambientais eram fundamentais para o 

entendimento da realidade em que vivemos. Deste modo, ela passou a ser discutida 

na educação formal de forma bem discreta, resultando em um processo de 

sensibilização da qualidade ambiental em diversos países de alto desenvolvimento 

econômico e o elevado nível de poluição, sendo observado que diante desses fatos 

constatou perda da qualidade de vida (DIAS, 2013).  

A discussão que permeou a Educação Ambiental no Brasil no que se refere 

a sua estrutura e direcionamento dos trabalhos pelos Ministérios da Educação e 

Ministério do Meio Ambiente se apresentam distantes da efetivação de ações que 

incluem o currículo escolar. Desta maneira, a inserção d a Educação Ambiental nos 

currículos escolares foi ocorrendo gradativamente, porém ainda necessita de vários 

contextos ambientais (LIOTTI, 2015). 

De acordo com a Lei n.º 9.795/1999, a Educação Ambiental é definida como: 
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Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

 

 

Desta forma, as políticas ambientais e as propostas curriculares não foram 

interligadas de modo a promover resultados satisfatórios quanto à prática ambiental 

nas escolas, assim, o debate se maximiza na medida em que as dimensões 

pedagógicas e políticas se oportunizam e fomentam a construção de projetos 

políticos, culturais e sociais (TORALES, 2013). 

Barba (2015) descreve que a Educação Ambiental é um procedimento que 

se caracteriza pelo esforço de envolver a aprendizagem dentro e fora do contexto 

escolar, para que possa oportunizar tanto aos alunos como aos professores a 

trabalharem as questões ambientais dentro ou fora da escola.  

De acordo com Jacobi (2003, p. 10) “[...] a Educação Ambiental deve ser 

vista como um processo de permanente aprendizagem que valoriza as divers as 

formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária”. 

Neste aspecto, a Educação Ambiental pode ser vista como um caminho que 

possibilita as transformações sociais dentro de uma perspectiva de aprendizagem.  

Assim, debater sobre a Educação Ambiental é pensar uma educação 

baseada na construção de um saber comprometido com a utopia de uma sociedade 

ecologicamente comprometida. O conhecer os riscos ambientais a que estão 

expostos quando aceitam um projeto de sociedade voltado a atender  aos interesses 

econômicos de setores dominantes a qualquer custo. É necessário organizar 

estratégias de resistência para intervir nos processos socioambientais que 

interferem na vida em sociedade. 

Jacobi (2003, p. 198) entende que a Educação Ambiental deve contribuir na 

formação do ser humano:  

A Educação Ambiental como formação e exercício de cidadania 

refere-se a uma nova forma de encarar a relação do homem com a 

natureza, baseada numa nova ética, que pressupõe outros valores 

morais e uma forma diferente  de ver o mundo e os homens. A 

Educação Ambiental deve ser vista como um processo de 

permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas de 

conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária.  
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Deste modo, deve-se buscar uma perspectiva de ação que resulta nas 

condições de uma Educação Ambiental que possa discutir os saberes ambientais 

voltados para a cidadania. Nesse contexto, é na Escola que se deve refletir a 

respeito dos diversos saberes ambientais procurando pensar a respeito dos cenários 

de preservação e cuidados com o planeta e  com os seres vivos, diante de um 

modelo agressivo do homem com a natureza. Os educandos e educadores passam 

a desenvolver uma enorme capacidade de aprendizagem, e através da pedagogia  

crítica que a visão amplia- voltado para uma reflexão crítica. 

No contexto escolar, o educador busca intermediar o processo de 

aprendizagem, orientando o educando nas diretrizes pelas quais irá transpor as 

barreiras do saber. Ele poderá estabelecer os objetivos destinados à re alização, os 

meios para atingi-los, visualizando sua eficácia na Educação Ambiental, o que parte 

do princípio de que não apenas se converte em conteúdos programáticos, mas 

principalmente, constitui-se em uma dialética de compreensão interpretativa. 

Assim, a Educação Ambiental faz compreender e interpretar o meio 

ambiente e suas vertentes possibilitando um entendimento da realidade e 

provocando uma ação transformadora. Na visão de Medina (2001, p. 17), o contexto 

escolar pode discutir e refletir a respeito do desenvolvimento sustentável de modo 

que:  

 

Uma educação inovadora atravessada por conceitos complexos e 

não unívocos, como ambiente e desenvolvimento sustentável, que 

pretende fornecer uma compreensão crítica e transformadora e 

desenvolver valores e atitudes que conduzam os sujeitos da 

educação a se inserir em processos democráticos de transformação 

das modalidades de uso dos recursos naturais e sociais e de 

entender a complexidade das relações econômicas, políticas, 

culturais, de gênero, entre outras, e ainda agir em consequência com 

as análises efetuadas como cidadão responsável e participativo, 

exige a realização efetiva de processos de formação em serviço, a 

fim de que esta capacitação teórico-prática se reflita posteriormente 

nas ações a serem implementadas. 

 

 

O diálogo entre os educadores e os alunos, acrescenta de forma positiva 

para o entendimento entre as temáticas propostas sobre a Educação Ambiental nos 

espaços escolares. Deste modo, para que haja uma participação mais ativa dos 

educandos, há de se observar que as possibilidades de um acréscimo de 
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conhecimento podem ser desenvolvidas por um pedagogo, que com seu amplo 

conhecimento da área poderá desenvolver e otimizar a compreensão do tema.  

Em um ambiente escolar a diversidade de culturas e saberes, e acima de 

tudo, de variados sujeitos deverá ser “ [...] fator de estímulo para a construção de 

alternativas e, ainda, que os conhecimentos prévios dos professores e dos jovens 

são verdadeiros mananciais de onde nasce às possibilidades, inclusive, 

metodológicas de se fazer Educação Ambiental” (BRASIL, 2007, p. 82). 

Neste caso, Carvalho (2006, p. 3) entende que: 

 

[...] reconhecer o processo educativo como um a possibilidade de 

provocar mudanças e alterar o atual quadro de degradação do 

ambiente com o qual deparamos. Independente do modelo adotado 

para explicar o atual estado de agressão à natureza, o processo 

educativo é sempre apresentado como uma possibilidade de 

alteração desse quadro, isto é como um agente eficaz de 

transformação. 

 

 

A tarefa do educador é construir aos poucos a passagem desse mundo 

particular para o mundo mais geral, ou seja, passar da “leitura simples”, ingênua 

para a leitura crítica do mundo que a Educação Ambiental se faz presente. Neste 

caso, a Educação Ambiental deve aproximar os paradigmas das mudanças em 

trajetórias para o desenvolvimento da consciência. 

Jacobi (2003, p. 193) reitera que “[...] o educador tem a função de mediador 

na construção de referenciais ambientais e deve saber usá -los como instrumentos 

para o desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza”. 

Assim, educar para o ambiental percorre caminhos para além da Escola, na 

comunidade, na vizinhança, na igreja, nos lares, nas empresas, para produzir o 

saber ambiental.  

É extremamente relevante a necessidade de aquisição de conhecimento por 

parte dos educadores, no que diz respeito ao tema ambiental. E de acordo com o 

PCN (1997, p. 35) “[...] o trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido a 

fim de ajudar os alunos a construírem uma consciência global das questões relativas 

ao meio para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à 

sua proteção e melhoria”.  

No currículo escolar, a inclusão dos temas ambientais deve-se pautar em 

uma Educação Ambiental que reflita os novos saberes com a finalidade de refletir a 

cidadania planetária. Assim, a escola é o local onde se oportuniza a construção de 
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novos paradigmas, a reflexão das atitudes, e nela o cidadão torna-se crítico. Estes 

saberes precisam estar alocados no currículo com a finalidade de promover a 

reflexão nos educandos sobre os comportamentos alicerçados pelo modelo de 

mercado que valoriza o capital e não o ser humano e sua rea l qualidade de vida, 

mas que incentiva o consumo. Assim, a Escola deve ter um papel transformador que 

possibilita a efetiva práxis da Educação Ambiental, de modo a promover uma 

Educação Ambiental que seja crítica e inovadora, que seja  política e para justiça 

social (TORALES, 2013). 

Segundo Dias (2003, p. 83) a Educação Ambiental tem como finalidade: 

 

[...] promover a compreensão da existência e da importância da 

interdependência econômica, política, social e ecológica da 

sociedade; proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de 

adquirir conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as 

atitudes necessárias para proteger e melhorar a qualidade ambiental; 

induzir novas formas de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e 

na sociedade em seu conjunto, tornando -a apta em agir em busca de 

alternativas de soluções para os seus problemas ambientais, como 

forma de elevação da sua qualidade de vida. 

 

 

Desta forma, o que se analisa é que a Educação Ambiental deve promover a 

interação de todos os campos da sociedade, tornando -a responsável e também 

como possuidora de conhecimento de todos os passos para agir, a fim de cumprir 

suas obrigações legais, mas principalmente para contribuir com o desenvolvimento 

social, colaborando para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Embora a escola não seja o único espaço para desenvolver a Educação 

Ambiental, ainda é a grande responsável, tendo em vista a finalidade formadora de 

indivíduos críticos para atuar na sociedade. Assim, p ercebe-se a necessidade de 

promover uma educação emancipadora que supere os modelos tradicionais 

impermeáveis, estáticos e homogêneos diante da desigualdade social, 

desconfigurando a concepção de homem e natureza e o seu pertencimento.  

A escola também precisa reconhecer seu papel como grande responsável 

pela Educação Ambiental, e a partir deste reconhecimento fortalecer ações junto a 

comunidade escolar para efetivamente construir um currículo que atenda a urgente 

necessidade de educar os indivíduos para o cuidado ambiental. Deste modo, mudar 

paradigmas e cobrar políticas públicas voltadas para esta finalidade.  
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Neste caso, a compreensão da realidade para a apropriação simbólica do 

mundo em que todo o conhecimento provoca uma reação dos sujeitos envolvidos na 

aprendizagem e uma intervenção para a transformação do conhecimento em 

práticas ambientais. Deste modo, os valores sociais implícitos na Educação 

Ambiental têm como base a construção de uma sociedade responsável, que coloque 

em primeiro plano o bem-estar humano, ao invés da acumulação de capital. 

A reflexão pedagógica deverá partir dos educadores e gestores 

educacionais, sendo que a participação dos educandos é essencial para o efeito das 

metodologias aplicadas, sejam adequadas para estes alunos e que a aprendizagem 

aconteça naturalmente. E que todas as propostas e ações pedagógicas apreciem 

antes de qualquer coisa, as possíveis dificuldades para que assim sejam superadas 

pelos educandos e esses, não se sintam excluídos neste processo de  ensino e 

aprendizagem. 

Através da Educação Ambiental, os cidadãos e a coletividade como 

organização de pessoas, permitem a motivação e sensibilização dos atores 

representados para argumentar e transformar o já aprendido, como um meio de 

possibilitar um novo entendimento do ambiente no qual está inserido. Para tanto, é  

necessário desenvolver a Educação Ambiental voltada para a consciência crítica 

visando uma postura ética em todas as decisões relacionadas às questões 

ambientais, permite a atuação vigilante da sociedade em termos de preservação do 

meio ambiente de modo que as ações se evidenciam pelos valores relacionados à 

vida e a existência humana. 
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3 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E SUA 

APLICABILIDADE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O mundo vive um processo de aceleração em que as tecnologias estão 

presentes direta ou indiretamente em várias atividades da vida cotidiana, causando 

transformações na sociedade. A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é 

responsável por inúmeras ações utilizando-se de recursos computacionais para 

facilitar o armazenamento de informações, o acesso e o gerenciamento das 

mesmas, promovendo a melhoria das atividades cotidianas.  

Diante de seu uso das tecnologias, houve um grande avanço de inte gração 

entre as diversas formas de pensar e desenvolver as informações voltadas para a 

comunidade escolar no processo de formação dos alunos na Escola. Neste caso, as 

tecnologias servem como um desafio na formação dos alunos voltados para a 

Educação Ambiental (AGUIAR, 2008). 

 

3.1 O que são as TIC?  

 

As TIC são “[...] procedimentos, métodos e equipamentos para processar 

informação e comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática, 

Revolução Telemática ou Terceira Revolução Industrial [...] (RAMOS, 2008, p. 5)”. 

As TIC possibilitaram a agilidade da comunicação e informações, e com suas 

descobertas e inovações vem evoluindo com a sociedade, tornando -a uma 

sociedade da informação e sendo beneficiada pelos recursos tecnológicos. 

Segundo Oliveira e Moura (2015, p. 3) “[...] as Tecnologias da Informação e 

Comunicação referidas como TIC são consideradas como sinônimo das tecnologias 

da informação (TI). Contudo, é um termo geral que frisa o papel da comunicação na 

moderna tecnologia da informação”. O  termo já aponta a finalidade das TIC, ou seja, 

permitir a comunicação para que seja estabelecida uma conexão que viabiliza o 

entendimento entre as partes. 

As TIC caracterizam-se pelo caminho que envolve a área que fomenta a 

criação e a utilização de ferramentas tecnológicas com o objetivo de facilitar a 

comunicação e a transmissão de uma dada informação, podendo, desse modo, ser 

utilizada na prática de ensino-aprendizagem.  



36 

 

As sociedades contemporâneas têm passado por muitas mudanças ao longo 

do tempo cuja característica principal é a da revolução tecnológica, conceito 

desenvolvido por que entende ser a revolução tecnológica fundamental para a 

geração de novos conhecimentos e informações que visam à realização de 

aprendizagens.  

Esta afirmativa pode ser entendida como um movimento que corresponde ao 

movimento das sociedades em rede em que as TIC favorecem as conexões e a 

mobilização social com destaque a especial atenção à geografia política e 

econômica na era da Informação, na mobilização social, no poder dos grupos que 

servem de suporte para a aprendizagem (CASTELLS, 2000).  

Nesse caso, Castells (2000, p.437) afirma que “O modo de utilização dessas 

ferramentas e os objetivos de seu uso devem ser prerrogativ a exclusiva dos próprios 

atores sociais em contextos sociais específicos e em nom e de seus valores e 

interesses”. 

Rodrigues e Colesanti (2008, p. 60) salientam que “ [...] a tecnologia vai 

ocupando cada vez mais um lugar de destaque na organização das práticas sociais, 

gerando efeitos em todo o universo social e criando dinâmicas diferenciadas onde o 

conhecimento passa a tomar um lugar central”. Todo ser pensante desde o 

nascimento até a sua morte vai aprendendo, e assim armazena uma bagagem de 

conhecimentos. E por meio da aprendizagem, e neste aspecto, através das TIC o 

aluno adquire um novo conhecimento, um novo conceito e ideia e a partir dai faz 

associação com todo o conhecimento pré -existente. 

Segundo Giroto, Poker e Omote (2012, p. 20) “ [...] as TIC podem se 

constituir no próprio conteúdo curricular, estando vinculado o seu uso às diferentes 

disciplinas escolares, bem como podem ampliar as possibilidades de interação e 

comunicação entre os membros da comunidade escolar”. Essas tecnologias 

possibilitam as interações entre vários sujeitos sociais de modo contínuo, criativo e 

rápido. O seu uso, em diferentes espaços, pode contribuir para a socialização do 

conhecimento, para a democratização do acesso à informação, a troca de 

experiências, e para a compreensão da realidade.  

Por esse motivo a relevância do seu uso em sala de aula é inquestionável, 

pois contribui para a promoção do desenvolvimento humano de forma plena, como 

afirma Almeida (2008, p. 15):  
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Inserir-se na sociedade da informação não quer dizer apenas ter 

acesso à tecnologia de informação e comunicação (TIC), mas 

principalmente saber utilizar essa tecnologia para a busca e a 

seleção de informações que permitam a cada pessoa resolver os 

problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na 

transformação de seu contexto. Assim, o uso da TIC com vistas à 

criação de uma rede de conhecimentos favorece a democratização 

do acesso à informação, a troca de informações e experiências, a 

compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento humano, 

social, cultural e educacional. Tudo isso poderá levar à criação de 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

Compartilhando dessa mesma visão, acredita -se que o uso das TIC 

contribuirá para tornar o debate sobre a Educação Ambiental mais acessível, 

ajudará a visualizar o espaço social e escolar em que vivemos e atuar na sua 

transformação qualitativa. Pretende-se aliar as tecnologias desenvolvidas pelo ser 

humano no combate dos efeitos nocivos que a humanidade tem causado ao meio 

ambiente. Neste contexto, são muitos desafios que têm sido enfrentados ao longo 

dos anos na área da educação, e um deles é apresentar uma educação com novas 

tecnologias e com práticas pedagógicas diferentes  no processo educacional de 

forma que se tornem  atrativas para quem as recebe.  

 

 

3.2 Tecnologias da Informação e Comunicação e sua relação com a 

aprendizagem escolar 

 

O ser humano sempre buscou formas de vencer suas dificuldades, sendo 

assim desenvolver instrumentos tecnológicos com o objetivo de facilitar seu trabalho 

rotineiro e torná-lo mais produtivo. 

O objetivo de introduzir as TIC na escola deve ser acompanhado por 

políticas que incentivem na formação docente para o uso de tecnologias. As 

tentativas de incluir o uso de TIC no ambiente escolar devem ser antecipadas à 

formação de um novo professor para atuar nesse universo tecnológico, como se 

pode observar em Mercado (1998. p. 3) que considera nos professores como 

sujeitos que desenvolvem ações fundamentais para o desenvolvimento das TIC:  

 

Os professores são profissionais que têm uma função (re)criadora 

sistemática, sendo esta a única forma de proceder quando se tem 

alunos e contextos de ensino com características tão diversificada, 
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como sucede em todos os níveis de ensino. A função do professor é 

a criação e a recriação sistemática, que tem em conta o contexto em 

que se desenvolve a sua atividade e a população -alvo desta 

atividade.  
 

 

Essa formação perpassa pela mudança nas matrizes curriculares dos cursos 

de licenciatura, que deverão incluir componentes curriculares com conteúdos sobre 

as novas tecnologias e suas possibilidades de uso em sala de aula. Assim, as 

demandas que os docentes têm enfrentado em seu fazer profissional, 

especificamente no que se refere à produção e socialização do conhecimento , de 

equipamentos tecnológicos. 

Outro desafio enfrentado pelas instituições de ensino e pelos profissionais 

que nela trabalham, tem sido os cortes realizados à educação básica que têm 

contribuído para a baixa quantidade e/ou inexistência de equipamentos, softwares, 

programas e/ou projetos de formação de professores.  

Serafim e Sousa (2011, p. 26) apontam ser as instituições escolares um 

campo bastante fértil para o desenvolvimento das novas linguagens, estabelecendo 

desafios e práticas relacionadas à utilização das tecnologias da comunicação: 

 

A escola, para fazer cumprir sua responsabilidade social de educar e 

formar os novos cidadãos precisa  contar com professores que 

estejam dispostos a captar, a entender e a utilizar as novas 

linguagens dos meios de informação e comunicação a serviço de sua 

prática pedagógica que deve ser compreendida como uma forma 

específica de práxis, portanto, prática social que envolve teoria e 

prática, própria da prática educativa. 

 

 

As TIC têm  um papel preponderante na rotina dos indivíduos que fazem 

parte da sociedade e, principalmente para aqueles que atuam na área da 

aprendizagem. Deste modo, há um papel preponderante entre as pessoas e as TIC 

para cumprir a informação, conscientização e aprendizagem. A este respeito Bonilla 

(2014, p. 23) a firma: 

[...] a participação efetiva dos professores e dos jovens no contexto 

digital possibilita o desenvolvimento da capacidade não só de usar e 

manejar o novo meio, mas também de compreender as implicações 

políticas e sociais de seu uso, de aprender, conhecer e dominar 

estes artefatos e linguagens para prover serviços, informações e 

conhecimentos. 
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A tarefa do educador deve passar por uma construção simples e conduzir o 

educando a uma leitura mais crítica e complexa de todo o mundo, e levá -lo a 

compreender estas implicações sociais e políticas. Assim, na interação das TIC e a 

aprendizagem escolar, o que integra a prática social, os sistemas educacionais e os 

sistemas técnicos, para Bonilla (2014, p. 227) estes, “ [...] são adotados em função 

dos ideais dos sujeitos sociais e dos sistemas políticos, bem como  dos interesses do 

mercado, sendo que a correlação de forças entre eles define o tipo de sociedade a 

ser construída”.  

Ser um educador é envolver-se com os saberes que demandam uma 

preocupação com o social, a educação, a conscientização, aquisição de novos  

conhecimentos. A introdução das TIC na educação provocou uma alteração em todo 

o processo, e de acordo com Vieira e Restivo (2014, p. 5):  

 

Essa alteração coincidiu com a emergência de um novo paradigma 

de ensino centrado no estudante e na promoção de estratégias que 

procuram torná-lo um aprendente cada vez mais autónomo. Neste 

novo contexto, o papel do docente foi redefinido e a sua missão 

deixou de ser ensinar material, mas ensinar a aprender. 
 

 

Desta forma, ultrapassa a simples ação de decodificar signos e passa a ter 

uma maior compreensão do mundo e assim, constrói uma visão enriquecedora 

através da utilização das TIC, ou seja, é fazer uso do que foi apreendido no 

ambiente escolar e em todas as outras formas de comunidades. 

De acordo com Vieira e Restivo (2014, p. 6) “[...] a  atividade de ensino 

continua a depender do professor criativo e ambicioso na sua vontade de 

proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizagem que os cative e os faça 

querer a continuar a aprender”, pois o papel do educador é o de utilizar as TIC como 

um meio para transformar as formas de ensinar e de aprend er voltada aos alunos.  

A este respeito, Gomes (2014, p . 20) a firma: 

 

Cabe ao professor reunir as competências em todas as tecnologias 

ao seu dispor para experimentar e escolher, em cada momento, a 

que lhe pareça mais eficaz para os objetivos que se proponha. Terá 

de manter, sempre, um espírito alerta e crítico para corrigir  as suas 

opções em função das consequências que tenham na aprendizagem 

dos alunos. O ambiente escolar deverá incentivar o professor a 

manter esta experimentação permanente, dando ao aluno a noção 

de que a escola é um lugar aberto à modernidade tecnológica,  sem 

atingir um deslumbramento que cegue a realidade permanente de 

que a aprendizagem exige trabalho reflexivo, disciplina e 
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perseverança, e nunca se poderá reduzir a um jogo para 

entretenimento.  

 

E o ato de ensinar, o educar é responsabilidade de todos, não apenas no 

âmbito de cobranças, mas no sentido de sugerir e concretizar mudanças e 

alternativas que possam possibilitar e direcionar o ensino através das TIC no 

contexto escolar, de forma abrangente e fazer real o que é apresentado no papel.  

As tecnologias invadiram todos os setores e para Gomes (2014, p. 40) não 

poderão “[...] isolar a sala de aula do mundo tal como ele é visto pelo jovem, temos 

de criar estratégias de utilização das tecnologias para a aprendizagem ou, pelo 

menos, de compatibilização dessas tecnologias com alguma eficácia da 

aprendizagem”. As dificuldades que possam surgir neste processo poderão ser 

dirimidas pela figura do educador quando perceber as dificuldades e as suas 

origens. 

Giroto, Poker e Omote (2012, p . 17) apontam que:  

 

As novas gerações estão crescendo em uma sociedade da 

informação e os sistemas educacionais precisam se adaptar a essa 

nova realidade, não podem ficar alheios a tal fato. Os recursos das 

TIC devem ser amplamente utilizados a favor da educação de todos 

os alunos [...]. 
 

 

A utilização das TIC torna-se fundamental na Escola, cuja prática deve ser 

desenvolvida na sala de aula visando o aprimoramento do conhecimento e , 

consequentemente a melhoria na sua prática pedagógica.  

O educador ampliará sua área de atuação, participará do desenvolvimento 

continuado da intelectualidade, da sociabilidade, dentre as demais áreas que 

compõem o ser humano. Fortalecendo sua base de conhecimentos que despertarão 

novos saberes, potencializando suas habilidades e competências para enf rentar as 

exigências do mundo através das TIC.  

Diante das muitas incertezas que se criou sobre a atuação do educador, 

com a concepção de que o seu papel era de, simplesmente, ensinar, os conceitos 

foram sendo reformulados. E com  tantas evoluções que a área educacional sofreu 

ao longo dos anos, tem como prioridade formar educadores que desenvolvam 

projetos, programas, propostas de intervenção pedagógica, diante dos desafios que 

se interpõem no campo educacional.  
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Nas considerações de Giroto, Poker e Omote (2012, p. 17) “[...] atualmente é 

possível verificar a presença das TIC em quase todas as instâncias da sociedade e, 

o professor não pode evitar que as mudanças decorrentes do uso das tecnologias 

interfiram no ambiente escolar”. Na interação dos indivíduos com a prática educativa 

há uma concretização sistemática do conhecimento, formando assim uma sociedade 

de ações educativas, desenvolvendo competências e habilidades com estas 

ferramentas. Assim, conforme Pedró (2016, p. 21) o objetivo da inserção das TIC 

nas escolas não se aplica a quantidade de tecnologias, mas, sobretudo a finalidade 

é de que os alunos possam aprender mais e melhor, ou seja, otimizar a 

aprendizagem desses alunos:  

 

Contudo, isso depende essencialmente de duas variáveis: a primeira, 

que sejam oferecidas as condições de trabalho apropriadas nas 

salas de aula (equipamento, conectividade, horários etc.), e a 

segunda, mais difícil de conseguir, que os docentes disponham do 

conjunto de competências profissionais adequadas para que possam 

aproveitá-la ao máximo (PEDRÓ, 2016, p. 21). 

 

 

Ao fazer parte das atribuições, dos afazeres do educador instigar, aflorar 

uma paixão por desenvolver, e aprimorar o conhecimento aos alunos diante das 

novas exigências de aprendizagem, que  de acordo com Moran (2004, p. 15) “ O  que 

deve ter uma sala de aula para uma educação de qualidade? Precisa 

fundamentalmente de professores bem preparados, motivados e bem remunerados 

e com formação pedagógica atualizada”, isto é incontestável” (MORAN, 2004, p. 15).  

Giroto, Poker e Omote (2012, p. 19) consideram que as TIC têm a 

possibilidade de serem incorporadas no processo educacional como recursos 

didáticos ou ferramentas que promovem o processo de ensino ; como instrumento 

diferenciado de avaliação do aluno e como ferramenta de aprendizagem, pois, com 

determinados programas de computador, por exemplo, o aluno pode não só obter 

informações, mas também criar, relacionar, inferir, se expressar, em síntese, po de 

aprender.  

E com esta visão crítica na atuação do educador, as mudanças são 

frequentes para que haja uma qualificação desse profissional, não apenas como 

forma de repassar conhecimentos, nota -se que o educador deverá ser como 

orientador no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos educand os, para 

tanto deverá estar preparado. Em sala de aula, existem alguns exemplos de TIC 
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mais comumente utilizadas ao longo da história da educação, a saber: rádio, 

televisão, computador, internet, câmera de vídeo, celular, tablete, projetor 

multimídia, máquina fotográfica e notebook.  

Percebe-se que é dever do Estado atuar de forma objetiva com políticas 

públicas que abasteçam a rede educacional com as TIC, que irão proporcionar aos 

educandos esta possibilidade de transformar informações em situações prática s e, 

principalmente na Educação Ambiental.  

 

3.3 A utilização das TIC para Educação Ambiental  

 

O uso das tecnologias no contexto da Educação Ambiental está relacionado 

ao processo de problematizar o saber ambiental em uma perspectiva em que os 

alunos possam se apropriar para utilizar na construção das atitudes para constituir 

em um campo mais ecológico. Deste modo, deve -se pensar que a educação está 

sempre em um processo de comunicação.  

Assim, as ações se tornam comunicativas quando são incorporadas as 

novas TIC na educação de modo que esse processo se torne possível através de 

outras das diversas ferramentas aliadas a ela. (DOWBOR, 200 4). 

É importante pensar que o uso das novas tecnologias de comunicação com 

enfoque na Educação Ambiental é um avanço diante das relações evidenciadas 

pelos ambientes que cercam a aprendizagem dos alunos. Assim, o caminho da 

tecnologia pode representar um esforço para a construção e para a construção e 

pela incorporação evidenciados pelos conhecimentos ambientais por meio  das 

estratégias que possam ser mais atrativas na comunicação. 

Neste caso, ao utilizar essas novas técnicas e ferramentas na prática 

pedagógica favorecem tanto os alunos como o professor: 

 

Assim, deixa de ser sinônimo de transferência de informações e 

adquire caráter de renovação constante. A escola de hoje é fruto da 

era industrial, foi estruturada para preparar as pessoas para viver e 

trabalhar na sociedade que agora está sendo convocada a aprender, 

devido às novas exigências de formação de indivíduos, profissionais 

e cidadãos muito diferentes daqueles que eram necessários na era 

industrial (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 19). 

 

 

A utilização das TIC tem sido ponto fundamental para a abertura de espaços 

relacionados à formação de educandos e educadores ambientais . Nesse caso, as 
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transformações devem ser relevantes para que os educadores preparem os alunos 

voltados à Educação Ambiental. 

Segundo Serafim e Sousa (2011, p. 20 ) “[...] é essencial que o professor se 

aproprie de gama de saberes advindo com a presença das tecnologias digitais da 

informação e da comunicação para que estes possam ser sistematizadas em sua 

prática pedagógica”. Nesse caso, as práticas pedagógicas devem trazer a totalidade 

de saberes para adquirir e manter para ampliar os conhecimentos, e 

consequentemente, os alunos e professores devem refletir as diversas 

aprendizagens ambientais. 

Rodrigues e Colesanti (2008, p. 52) afirmam que as TIC contribuem para a 

aprendizagem ambiental de modo que são evidenciados por meio de:  

 

[...] fóruns, congressos e , no meio digital, a formação de redes e a 

multiplicação de sites na internet referentes ao tema, que acabam 

por sensibilizar a população em geral para os problemas da 

degradação ambiental. 

 

 

O caminho para que se possa refletir na Educação Ambiental de modo que 

os conhecimentos devem ser sistematizados nas reflexões e nas práticas 

pedagógicas voltadas à aprendizagem em um contexto virtual, pois:  

 

Uma forma eficaz e atrativa de se promover a Educação Ambiental é 

a integração do conteúdo com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação, pois atualmente, na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento os alunos e professores possuem um nível básico de 

conhecimento em informática e utilizam, de alguma maneira, as 

tecnologias nas atividades do dia-a-dia (COSTA, DE CARLI e 

SANTOS, 2016, p. 8). 

 

 

A Educação Ambiental alinhada com as TIC pode direcionar a aprendizagem 

e a aquisição de conhecimentos de forma significativa para que o processo 

educacional alcance os objetivos pré -determinados, pois em suas práticas “[...] 

permite inovações metodológicas na direção do educere - tirar de dentro - por ser 

necessariamente motivada pela paixão, pela delícia do conhecimento e da prática  

voltados para a dimensão complexa da manutenção da vida” (SORRENTINO et al, 

2005, p. 294). 

A esse respeito, Rodrigues e Colesanti (2008, p. 53) afirmam: 
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No âmbito da Educação Ambiental, percebe-se uma intensificação na 

produção de material pedagógico, audiovisual e/ou impresso, 

relacionado ao meio ambiente, mas que, contudo, ainda em grande 

parte não refletem os objetivos explicitados no Programa Nacional de 

Educação Ambiental e muito menos a realidade socioambiental do 

lugar, região e país, normalmente tendo uma ótica disciplinar, 

segmentada, e por vezes tendo como referência apenas valores de 

determinados segmentos sociais, variando em qualidade e 

consistência. 

 

 

Em toda a educação escolar, a escolha das tecnologias evidencia  que os 

métodos e as práticas pedagógicas deverão ter efeitos positivos para uma maior e 

melhor aprendizagem. Neste caso, torna -se uma demanda muito maior de 

informações e recursos diferenciados para aquisição de conhecimentos a 

aprendizagem na Educação Ambiental por meio das TIC que exigem uma maior 

interação entre educador e educandos.  

Rodrigues e Colesanti (2008, p. 53) entendem que “Tratando-se da 

Educação Ambiental, o professor deve conseguir problematizar o saber ambiental 

apresentado no suporte digital, colocando -o em uma perspectiva onde os alunos 

possam se apropriar e utilizá-lo para a construção das atitudes ecológicas”.  

A educação tem passado por grandes modificações ao longo do tempo, 

entretanto, ainda se perpetua os métodos tradicionais de ensino -aprendizagem e o 

mundo digital com as TIC chegaram para  aprofundá-los e inová-los. A este respeito, 

Costa, De Carli e Santos (2016, p. 7) a firmam: 

 

A Internet tornou-se uma tecnologia de suma importância nas 

instituições de ensino, democratizando o acesso às informações. Sua 

utilização no contexto escolar deve acontecer de forma a despertar a 

consciência crítica dos alunos acerca do tema. As disponibilizações 

de informações atuais, com imagens, vídeos despertam  a 

curiosidade dos alunos e facilitam o trabalho dos professores, 

auxiliando na divulgação das causas dos problemas ambientais bem 

como a busca por soluções ou mitigação desses problemas, 

promovendo assim uma Educação Ambiental participativa, crítica e 

consciente. 

 

 

Neste caso, cabe ao educador desenvolver a função de docente e também 

atuar de forma complexa através dos projetos, intervenções, dentre outras formas de 

transmitir as técnicas pedagóg icas através das TIC.  

Serafim e Sousa (2011, p. 25) “[...] a expressa necessidade de um maior 

envolvimento entre as áreas tecnológica e educacional é cada vez mais evidente. 
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Hoje, a relação educação e tecnologia é presente em quase todos os estudos que 

analisam o contexto educacional”. E com essa perspectiva, este profissional pode 

após todo um processo avaliativo aproveitar as inúmeras oportunidades que 

surgirem diante das novas funções que lhe são atribuídas.  

Neste sentido, segundo Tozoni-Reis et al (2013, p. 364) “[...] deve-se ter 

claro o papel da escola e do professor quando da utilização das TIC, analisando os 

conteúdos por elas veiculados, contribuindo, assim, para a formação e postura 

críticas dos alunos”. No tocante a postura diante da Educação Ambiental, esta 

deverá ser crítica, é tica e responsável.  

Segundo Sorrentino et al (2005, p. 293) por intermédio do MEC – Ministério 

da Educação e Cultura:  

 

Uma ação delineada é a implantação de um sistema informatizado, 

pelo qual transitarão aplicativos para pesquisa escolar sobre o meio 

ambiente, especialmente sobre biodiversidade. Essa rede de 

pesquisa nas escolas traz o levantamento e disponibiliza 

conhecimentos locais sem necessitar de procedimentos laboratoriais 

sofisticados e caros. As informações das escolas, da flora, fauna, 

clima, água no seu entorno e microrregião, serão georeferenciadas, 

com orientação para coleta fidedigna e resultados descritivos 

padronizados.  

 

 

A Educação Ambiental tem alcançado não apenas as escolas, mas tem tido 

um crescimento expressivo em toda a sociedade e em muitas áreas educacionais e 

empresariais. A parte educativa que cabe ao educador tem como prioridade 

transmitir conhecimentos e habilitar os alunos a agirem de acordo com as 

necessidades enfrentadas no meio ambiente. 

A este respeito, Rodrigues e Colesanti (2008, p. 64) entende que na 

Educação Ambiental “[...] o professor deve conseguir problematizar o saber 

ambiental apresentado no suporte digital, colocando -o em uma perspectiva onde os 

alunos possam se apropriar e utilizá -lo para a construção das atitudes ecológicas”.  

Neste caso, ao atuar de forma estratégica, desenvolve -se programas de qualidade, 

projetos e intervenções, motivando os alunos com a finalidade de buscar a 

aprendizagem de forma significativa no contexto escolar.   

De acordo com Rodrigues e Colesanti (2008, p. 1):  

 

[...] na Educação Ambiental, o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação representa um avanço no ensino formal, já que a 

interação da informática e dos multimeios propiciam a sensibilização 
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e o conhecimento de ambientes diferenciados e dos seus problemas 

intrínsecos, por parte  dos alunos, por mais distantes espacialmente 

que eles estejam. 

Assim, fazer uso das TIC para a Educação Ambiental é preponderante para 

uma maior divulgação de projetos, tendo em vista que o ambiente virtual tem uma 

propagação muito grande e imediata, provocando uma interação entre os 

participante e, principalmente, a aprendizagem. 

Neste contexto, a Educação Ambiental deve ser analisada sob o ponto de 

vista da prática pedagógica caracterizada pelo contexto interdisciplinar de modo que 

as TIC possam contribuir para com a aprendizagem.  
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4 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Nesta seção, tem como finalidade  expor os procedimentos metodológicos 

adotados no decorrer da pesquisa realizada. 

 

4.1. Abordagem e tipo de pesquisa  

 

Esta pesquisa se caracteriza como uma abordagem qualitativa, na forma de 

pesquisa-ação caracterizada por Thiollent (2011, p. 20):  

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

 

A pesquisa-ação utilizada nesta pesquisa faz parte da reflexão e construção 

de conhecimento associada com uma intervenção social realizada no Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, Campus Humaitá. 

O foco é à pesquisa-ação por envolver os alunos do curso de Informática do 

IFAM de forma que possam colaborar na solução do problema de como as TIC 

podem ser utilizadas para aprendizagem da Educação Ambiental, de forma 

responsável, solidária, sustentável e consciente. 

 

4.2 Descrição do campo e dos participantes 

 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas – IFAM agrega o programa de expansão três da rede 

federal de educação profissional e tecnológica na região norte do país, está 

localizado no interior do Estado do A mazonas no município de Humaitá que fica uma 

latitude “07º30‟22” sul e a uma longitude “63º01‟15” oeste, estando a uma altitude 90 

metros, localizada ao Sul do Estado do Amazonas, a margem esquerda do Rio 

Madeira - afluente do rio Amazonas, no entroncamento das Rodovias BR 319 (Porto 

Velho – Manaus) e BR 230 (Transamazônica), possuindo uma área de 33.071,00 

km
2
. Apresenta uma população estimada em 52.354 habitantes de acordo com as 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2016. 



48 

 

Na figura 1 apresenta uma vista parcial do município de Humaitá, enquanto 

a figura 2 apresenta uma visita parcial do IFAM, Campus de Humaitá: 

Figura 1- Município de Humaitá-AM. 

Fonte: http://www.humaita.am.gov.br/site/ 

Figura 2 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFAM.  

 

 

Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

Para a realização da pesquisa foram escolhidos 25 alunos regulamente 

matriculados no curso técnico de nível médio em Informática na forma integrada do 

IFAM (turma 2015), devido à facilidade de uso da tecnologia por partes dos alunos, 
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podendo ser usadas para trabalhar a Educação Ambiental dentro do contexto 

escolar.  

Neste primeiro momento, os alunos participantes da pesquisa, questionaram 

quanto ao procedimento do desenvolvimento do trabalho, deram algumas sugestões 

quanto aos dias e horários para a realização das palestras e oficinas. Logo em 

seguida, os alunos que concordaram em participar do trabalho receberam Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, documento que esclarece quais são os objetivos 

da pesquisa e metodologia adotada. Receberam também o Termo de Autorização 

de Áudio e Imagem, para os alunos menores de idade, assinado pelos pais e/ou 

seus responsáveis legais. 

 

4.3 Procedimentos da Coleta de Dados  

 

A opção dos procedimentos da coleta de dados desta pesquisa justifica -se 

por tratar-se de uma pesquisa-ação com a abordagem qualitativa. 

Os procedimentos de coleta de dados foram: questionário, observações, 

mapa mental e entrevista. Para garantir o anonimato e preservar a identidade dos 

alunos participantes da pesquisa, e da entrevista com os professores, decidimos 

representá-los com a letra P, para professor, acrescido de um número 

correspondente, exemplo: P1; P2; assim sucessivamente e a mesma coisa acontece 

para os alunos, que foram representados com a letra E, por exemplo: E1; E2.  

Para coleta de dados da pesquisa inicialmente utilizou-se um levantamento 

bibliográfico com a intenção de desenvolver a fundamentação teórica e foi baseada 

nos seguintes autores: Barba (2015), Carvalho (2016), Dias (2013),  Leff (2009) 

Moran (2004), Pretto  (2013), Thiollent (2011), dentre outros.  

Iniciou-se a pesquisa a partir da solicitação de autorização do gestor do 

IFAM, Campus Humaitá, pesquisa autorizada deu-se início o desenvolvimento com 

uma reunião com os alunos para apresentação do projeto e explicações sobre 

desenvolvimento do trabalho, haja vista que se trata de uma pesquisa -ação. 

Para realizar um projeto de intervenção na escola foi necessário refletir 

sobre a realidade e os diferentes sujeitos que integram esse espaço, que articulam 

interesses populares e valorizam os sujeitos que nela estão inseridos e ao mesmo 

tempo não se mantém indiferente ao que ocorre em seu interior.  
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A partir da concepção pedagógica crítica, serão abordados as TIC como 

mediadora da aprendizagem da Educação Ambiental com uma proposta de 

intervenção no espaço escolar, visando orientar ações educativas para a formação 

humana crítica, para compreensão e ação transformadora do espaço social em que 

estamos inseridos. 

 

4.3.1 Pesquisa- ação 

 

A preferência por esta metodologia se fez pertinente nesta pesquisa, pois 

procurou solução para a seguinte problemática: como as TIC podem ser utilizadas 

para a aprendizagem da Educação Ambiental? Para que ocorresse a pesquisa foi 

necessária estabelecer uma interação entre pesquisador e os alunos participantes 

da pesquisa, de modo participativo.  

Para dar início foi realizado um questionário diagnóstico com o objetivo de 

identificar os conhecimentos que os Alunos tinham a respeitos das TIC e como 

podem ser utilizadas para aprendizagem de Educação Ambiental. 

Assim, o questionário é uma técnica de verificação composta por questões 

que, no geral, são escritas e entregues aos participantes da pesquisa com a 

finalidade de obter informações variadas. (GIL, 2008). 

O questionário foi planejado para ser respondido de forma eletrônica, 

utilizando o Google Formulário, mas como estávamos com problemas de Internet, o 

mesmo foi disponibilizado na forma impressa. O questionário trazia questões abertas 

e fechadas, nas questões abertas o participante responde de forma espontânea para 

que se possa identificar a opinião do sujeito e ao mesmo tempo recolher uma 

variedade de respostas. Nas questões fechadas, o participante precisa optar por 

uma ou mais questões dentre as oferecidas, para obtenção de respostas pré -

definidas, facilitando a tabulação dos dados. Dos 25 participantes, somente 16 

responderam o questionário.   

Após o levantamento dos dados do questionário, foi feito o planejamento 

para a segunda etapa, que foram à realização das palestras.  

Segundo o professor Monteiro (2011, p. 1) palestra “[...] é uma possibilidade 

de provocar reflexão sobre o assunto e oportunizando „insights‟  dos participantes”. E 

essa reflexão foi realmente vivenciada pelos educandos, na oportunidade em que foi 

ministrada a palestra sobre a temática.  
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A primeira palestra com a temática ambiental foi ministrada pela professora 

Dra. Denise Cidade Cavalcante, do eixo recursos naturais, com duração de 2 (duas) 

horas, abordou assuntos relacionados a Educação Ambiental, como os conceitos, 

histórias e característica, práticas, métodos de preservação e sua importância. 

Abordou-se, ainda, como as TIC podem contribuir para a aprendizagem da 

Educação Ambiental.  

A segunda palestra foi realizada pela pesquisadora, e pelo professor Jemmy 

Kilber ambos servidores do IFAM com o tema “TIC” que fazem parte do eixo 

Informação e Comunicação. A palestra com duração 2 (duas) horas, trabalhou os 

conceitos TIC, os tipos de TIC e quais podem ser utilizadas para serem trabalhadas 

na prática da Educação Ambiental, as palestras aconteceram na sala de aula, com a 

participação da maioria dos alunos.  

Durante a segunda palestra foi demonstrado que as TIC promovem novas 

possibilidades de ensino, uma aprendizagem mais participativa, facilita a pesquisa, o 

entendimento e a divulgação, foi destacado algumas TIC que podemos utilizar na 

prática da Educação Ambiental, que são: computadores, projetor multimídia, vídeos 

sobre Educação Ambiental, celular, gravador, máquina fotográfica digital, redes 

sociais, entre outros. 

Com a realização do questionário e das palestras foi organizada a terceira 

etapa, na qual ocorreram 5 (cinco) oficinas, que aconteceram dentro e fora da sala 

de aula, inicialmente toda turma concordou em participar, mas apenas 16 dos 25 

alunos participaram, os que não participaram  justificaram estar envolvidos em outras 

atividades, como: Projetos, atividades cotidianas de sala de aula.  

As oficinas foram utilizadas a princípio como estratégia de observação e 

aproximação do pesquisador com a comunidade escolar. A oficina, em sua essência 

foi organizada a partir das observações, reflexões e percepções dos alunos. 

A oficina é uma ferramenta que beneficia um método de interação e 

destacam às dinâmicas de comunicação que fazem com que os participantes 

sintam-se parte de um projeto que merece atenção, sendo sua principal 

característica a coletividade (NOVAK/GOWIN, 1988). 

Na primeira oficina, decidimos usar a técnica de observação para executar 

uma análise mais precisa que aconteceram em dois momentos, sendo um dia para o 

primeiro momento, que aconteceu com uma caminhada nas dependências do IFAM 

com os alunos do 2º ano de informática. Os alunos participaram e interagiram o 
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tempo todo. Também foi disponibilizado um dia para o segundo momento, que foi a 

visita ao vazadouro “lixão” do município de Humaitá, onde tive todo cuidado com os 

alunos, foi disponibilizado luvas e máscaras a todos que foram para visita , pois 

ninguém conhecia o local. Foi convidada a pedagoga, professora Sandra, e os 

professores colaboradores da pesquisa, professora Dra. Denise, professor Kilber 

que aceitaram e se colocaram à disposição para contribuir na pesquisa. Para essa 

oficina usamos algumas TIC, como: máquina fotográfica digital, celular. Esta oficina 

tinha como finalidades as observações para posteriores análises e discussões. 

Durante segunda oficina foram feitas discussões, análise de tudo que foi 

visto durante a caminhada dentro do espaço escolar do IFAM, e a visita ao 

vazadouro, essas duas atividades renderam observações e diálogos. Foi discutido 

também como as TIC poderiam contribuir na aprendizagem da Educação Ambiental. 

Em seguida foi apresentado o trecho do Filme animado “O Lorax: em busca da 

Trúfula Perdida” lançado em 2012 que retrata a preservação do meio ambiente, no 

qual Lorax, um bichinho laranja e bigodudo é um porta voz da floresta , com a 

intenção de instigá-lo a pensar e refletir sobre o meio ambiente e como as TIC 

podem mediar à aprendizagem da Educação Ambiental. Foram feitos apontamentos 

sobre o vídeo, e a vivencia de campo da primeira oficina.  

Na terceira oficina deu continuidade aos apontamentos das atividades 

anteriores, e logo foi construído o mapa mental, para que eles registrassem tudo que 

foi vivenciado deixando evidente de como as TIC podem contribuir para a 

aprendizagem da Educação Ambiental, como por exemplo, o descarte correto do 

lixo.  

Segundo Pontes (2017) o mapa mental é uma técnica desenvolvida com 

base no funcionamento do nosso cérebro e tem como finalidade de expor o 

conhecimento a respeito de uma temática através  de organograma, fluxograma, de 

palavras ou desenhos, com vista ao aprendizado significativo, ajudando na 

memorização. 

Na quarta oficina foi proposto primeiramente a construção coletiva de um 

texto, com a finalidade de produção de um vídeo, que demonstrasse a realidade 

humaitaense quanto ao descaso com o cuidado ambiental, logo foram discutidas as 

características e roteiro do vídeo, ficando decidido que utilizaríamos fotos do 

munícipio evidenciando o descarte inadequado do lixo pela população , além de 

utilizarmos as nossas atividades, tais como, o mapa mental.  
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A narrativa do vídeo foi uma escolha coletiva no grupo em que a professora 

Juliana Valentini ficou responsável.  

A segunda proposta foi à sugestão de abertura da página na rede social 

facebook, com a finalidade de propagar informações sobre a temática ambiental 

sensibilizando o maior número de pessoas quanto ao cuidado com o meio ambiente.  

Na quinta e última oficina ocorreram discussões gerais sobre tudo que foi 

trabalhado e as entrevistas individuais com os alunos e os professores.  

Na entrevista realizada com alunos participantes da pesquisa e professores 

do IFAM foi questionado a respeito do uso das TIC e suas percepções sobre as 

contribuições para o ensino e a aprendizagem. 

Conforme Ludke e Menga (1986), a entrevista é o encontro de duas ou mais 

pessoas, com a finalidade de que uma delas obtenha informações de um 

determinado assunto.  

Elaboramos o material da entrevista com perguntas que possibilitaria maior 

entendimento por parte do entrevistado, foi um diálogo descontraído. As entrevistas 

foram gravadas em áudio e também aconteceram anotações, atendendo a 

necessidade que ficassem mais próxim as da realidade apresentada pelos alunos 

participantes da pesquisa e os professores do IFAM. Aconte ceram em 3 (três) dias, 

foi conforme a disponibilidade de tempo de cada grupo entrevistado e transcrito em 

um dia. 

 

4.3.2 Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados a partir da coleta das informações com os alunos 

participantes da pesquisa, por meio de questionário, palestras, oficin as, observações 

e entrevistas com base na Análise de Conteúdo de Bardin (1977, p. 44): 

 

A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das 

palavras sobre as quais se debruça [...] visa o conhecimento de 

variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica, etc., por meio 

de um mecanismo de dedução com base em indicadores 

reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares. 

 

 

A análise de conteúdo ocorreu por meio da análise das respostas que foram 

condensados as reflexões dos alunos participantes da pesquisa, quanto os 

conhecimentos e percepções que os mesmos têm a respeito da Educação 
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Ambiental e ampliação dos conhecimentos referente às TIC, sua importância e a 

utilização destes recursos tecnológicos em sala de aula.  

Com base nas informações obtidas, os dados foram descritos e analisados, 

com a finalidade de delinear as ações. É certo dizer que as informações coletadas 

do questionário foram relevantes para a idealização das atividades aos alunos 

colaboradores da pesquisa. 
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5 A UTILIZAÇÃO DAS TIC PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURSO DE 

INFORMÁTICA DO IFAM, CAMPUS DE HUMAITÁ : RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Para atender os objetivos propostos fo i utilizado a observação participante, 

os questionários e as entrevistas, além das palestras e oficinas que favoreceram a 

realização da coleta dos dados.  

As palestras e as oficinas proporcionaram conhecimentos sobre os conceitos 

de Educação Ambiental e sua a história além de conscientização e sensibilização 

quanto ao cuidado com meio ambiente, todos os assuntos foram trabalhados 

utilizando as TIC.  

 

5.1 O curso de Informática do IFAM Campus  de Humaitá  

 

O Campus Humaitá possui o curso integrado em Informática na Forma 

Integrada, que tem a duração de 3 (três) anos agregando Ensino médio ao Técnico, 

com uma carga horária elevada, sendo 2.480 horas de formação geral e 1200 de 

formação profissional. A oferta do curso  no Campus Humaitá justifica-se para: 

 

[...] suprir a carência da região, onde há necessidade da implantação 

de uma unidade de ensino profissional de qualidade para atender à 

demanda de especialização de mão-de-obra local. A oferta do curso 

será de suma importância para a formação e qualificação de 

trabalhadores a para atender às demandas a partir dos arranjos 

produtivos locais, oferecendo uma estrutura física adequada, 

laboratórios didáticos e quadro de docentes qualificados. (IFAM, 

2014, p.8). 

 

O curso está estruturado da seguinte forma: 1 (um) coordenador do Eixo 

Tecnologia da Informação e Comunicação, 5 (cinco) docentes da área específicas 

dos cursos e 20 (vinte) docentes da Base Comum que também ministram disciplinas 

específicas. Sua matriz curricular prevê 360 horas para estágio supervisionado, ou o 

aluno pode fazer a opção pelo Projeto de Conclusão de Curso Técnico denominado 

PCCT. 

A matriz curricular do curso de informática construída com LDBEN 9.394 aos 

dispositivos incluídos pela Lei n.º 11.741/2008; Decreto 5.154/2004; Parecer 39/2004 

(APLICAÇÃO DO DECRETO 5.154/2004); Parecer CNE/CEB n.º 7/2010 e 

Resolução CNE/CEB n.º 4/2010 (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
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Educação Básica); Parecer CNE/CEB nº 5/2011 e Resolução CNE/CEB n .º 2/2014 

(Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio); Parecer CNE/CEB nº 

11/2014 e Resolução CNE/CEB n.º 6/2014 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Técnica de Nível Médio); Parecer CNE/CEB 3/2014 e Resolução 

CNE/CEB n.º 4/2014 (Catálogo Nacional de Cursos Técnicos); Resolução 

CONSUP/IFAM n.º 28/2014 (Regulamento da Organização Didático - Acadêmico do 

IFAM); Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Estágio Supervisionado).  

Os componentes curriculares estão distribuídos conforme podemos observar 

no Quadro 1: 

Quadro 1 - Matriz Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Informática – 

IFAM Campus Humaitá. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS –  IFAM CAMPUS HUMAITÁ  

CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM INFORMÁTICA NA FORMA INTEGRADA  

FORMAÇÃO GERAL 

ÁREA DE CONHECIMENTO 1º Ano 2º Ano 3º Ano TOTAL 

BASE NACIONAL COMUM 

 LINGUAGENS  

Disciplinas 

CH. 

SE

M 

CH.   

ANUAL 
CH. SEM 

CH. 

ANUAL 

CH. 

SEM 

CH. 

ANUAL 
CH. TOTAL 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 4 160 3 120 2 80 360 

Arte 2 80 - - - - 80 

Língua Estrangeira Moderna-Inglês 2 80 2 80 - - 160 

Educação Física 2 80 2 80 - - 160 

CH. TOTAL 10 400 7 280 2 80 760 

MATEMÁTICA  

Matemática 4 160 3 120 2 80 360 

CH. TOTAL 4 160 3 120 2 80 360 

 CIÊNCIAS DA NATUREZA  

Biologia 2 80 2 80 2 80 240 

Física 2 80 2 80 2 80 240 

Química 2 80 2 80 2 80 240 

CH. TOTAL 6 240 6 240 6 240 720 

 CIÊNCIAS HUMANAS  

História 2 80 2 80     160 

Geografia 2 80 2 80     160 

Filosofia 1 40 1 40 1 40 120 

Sociologia 1 40 1 40 1 40 120 

CH. TOTAL 
6 240 6 

240 2 
80 560 

SUBTOTAL A BASE NACIONAL COMUM 
26 1040 22 

880 12 
480 2400 

PARTE DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna Espanhol  - - 1 40 - - 40 

Informática Básica 2 80 - - - - 80 

Elaboração de Relatórios e Projetos - - 1 40 - - 40 

SUBTOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 2 80 2 80 - - 160 

SUBTOTAL FORMAÇÃO NACIONAL COMUM + PARTE DIVERSIFICADA 
2560 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Lógica de Programação  4 160 - - - - 160 

Introdução ao Hardware 2 80 - - - - 80 

Sistemas Operacionais 2 80 - - - - 80 
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Análise de Sistemas 2 80 - - - - 80 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde.     1 40 - - 40 

Linguagem de Des. WEB I (HTML - CSS) - - 4 160 - - 160 

Banco de Dados - - 2 80 - - 80 

Manutenção de Computadores     2 80     80 

Conceitos de Orientação de Objeto - - 2 80 - - 80 

Linguagem de Des. WEB II (PHP) - - - - 4 160 160 

Redes de Computadores - - - - 2 80 80 

Empreendedorismo - - - - 1 40 40 

Web designer - - - - 2 80 80 

SUBTOTAL DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
10 400 11 440 

9 
360 1240 

Total da c/h da Formação Geral e da Formação 

Profissional 
38 1520 35 1400 21 840 3800 

Estágio Supervisionado ou PCCT   300 

CH.  Total do Curso   4100 

  Fonte: Plano de Curso –  IFAM Campus Humaitá, 2014. 

 

Conforme podemos observar no Quadro 1 , o curso tem 12  disciplinas da 

formação especificas, também chamada formação profissional, e 16 disciplinas que 

contemplam a base nacional comum e a parte diversificada. Destas disciplinas, 

apenas a disciplina de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, com carga horária de 40 

horas anual, possui em seu ementário uma pequena abordagem sobre o assunto 

meio ambiente, quando na realidade este é um tema e deveria ser tratado em todas 

as disciplinas. 

Quadro 2- Ementário da disciplina de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do 

IFAM – Campus Humaitá  

 
      Fonte: Plano de Curso –  IFAM Campus Humaitá, 2014. 

  

Ao analisarmos o ementário da disciplina Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(Quadro 2) observamos uma preocupação com o meio ambiente e a saúde, 

destacando as interpretações da saúde e da segurança. 

Além das atividades em sala de aula, os alunos do curso de Informática no 

IFAM Campus Humaitá são contemplados com um plano de curso que prevê 

atividades extraclasse, prática, voltadas para a sua formação, desenvolvi das nos 

laboratórios de informática e hardware  no próprio Campus. 
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A disciplina que está no Currículo representa a preocupação com o meio 

ambiente e a saúde, destacando que as interpretações da saúde e da segurança. 

O curso é contemplado com 3 (três) labora tórios de informática para atender 

as aulas práticas das disciplinas da formação profissional, conforme pode-se 

observar na Figura 3: 

 

Figura 3 - Alunos de Informática em atividades práticas utilizando o laboratório no 

cotidiano no IFAM Campus Humaitá  

 

 

    Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

Ao compreender que o conhecimento sobre as TIC é imprescindível ao 

aprendizado de Educação Ambiental, investigamos quais as tecnologias mais 

utilizadas pelos alunos do curso de Informática no IFAM Campus Humaitá. Os 

alunos recebem as condições para uma formação técnica de qualidade para atuar 

em sociedade. 

  

5.2 Conhecimento das TIC 

 

Ao compreender que o conhecimento sobre as TIC é imprescindível ao 

aprendizado de Educação Ambiental, investigamos quais as tecnologias mais 
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utilizadas pelos alunos. Desta maneira, identificamos o conhecimento das seguintes 

TIC pelos alunos: 

 

Tabela 1 - Quais as TIC que você conhece? 

TIC Alunos Respondentes 

Computadores 16 

Internet  16 

Câmera de vídeo ou fo to  16 

Celular 15 

Tabletes  16 

Data show 16 

Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017 . 

As respostas dos alunos evidenciam a presença das tecnologias digitais no 

dia a dia deles, o que demonstra uma potencialidade em utilizar as TIC na educação 

com vistas a fortalecer a aprendizagem . Destaca-se, assim, que os alunos podem 

utilizar as diversas tecnologias visando o aprimoramento na aprendizagem. 

Investigamos também qual a opinião dos alunos quanto utilizar as TIC na 

educação, as respostas podem ser observadas no Gráfico 1:  

 

Gráfico 1-  Importância da utilização das TIC na Educação? 

 

 

Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

Dos respondentes, 94% disseram que “sim”, significando a importância dada 

pelos alunos na utilização das TIC na educação, evidenciado serem fundamentais 

no desenvolvimento e no aprimoramento da educação, enquanto 6% disse que “em 

94% 

6% 

Em sua opinião é importante utilizar as 

TIC na educação? Justifique sua 

resposta.  

não

sim

Em alguns casos sim
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alguns casos sim”. E de acordo com as justificativas pode-se ter uma maior 

percepção da opinião dos alunos. 

 

Tabela 2- Justificativas sobre a importância da utilização das TIC na Educação 

 

Categoria Alunos 

respondentes 

A pessoa pode obter conhecimento e mudar suas atitudes, e 

passar conhecimento e fazer com que as pessoas mudem suas 

atitudes para melhor. 

1 

A tecnologia é o presente e o futuro da humanidade, integrá -la 

nas escolas de forma didática é muito importante.  

1 

Facilita nossa vida. 1 

Além de fornecer vários recursos a educação também vem com 

eficácia para podermos cada vez mais nos educar.  

1 

Quando usa as TIC nós aprendemos mais. 1 

A gente ganha mais informações. 1 

São coisas novas, muitas pessoas não conhecem a tecnologia, e 

é uma boa questão descobrirem coisas novas. 

1 

Facilita e agiliza as atividades feitas na sala de aula. 1 

As TIC podem mostrar mais além do que queremos ver.  1 

O aprendizado se torna mais fácil quando a inform ação está mais 

acessível. 

1 

As tecnologias atuais são importantes e úteis. 1 

Já que estamos na Era Digital. 1 

Elas oferecem um plano de conhecimento gigantesco oferecendo 

e capturando as nossas ideias. 

1 

O entendimento da educação através da tecnologia  é muito 

interessante, e por ser algo prático, chama a atenção e incentiva 

ao ensino. 

1 

Com isto não ficamos atrasados nas TIC, pois utilizaríamos a 

tecnologia para adquirirmos conhecimento. 

1 

Os alunos têm contato com a TIC e isso facilita na educação com 

jogos educativos etc. 

1 

Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

Em relação à importância da utilização das TIC, os alunos enfatizaram a o 

uso das tecnologias para a aquisição do conhecimento, para educar a si próprio, 

bem como na forma de pensar e de como desenvolver a educação . 

Gomes (2014, p. 20) enfatiza que na  ânsia de aprender coisas novas: 

 

[...] os jovens gostam de ser surpreendidos pelo mundo que os 

rodeia. Cabe ao professor dar resposta a essa expectativa e 

conseguir que os conteúdos e os meios usados na sua apresentação 

alimentem no estudante uma curiosidade permanente.  
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A utilização das TIC torna-se importante, pois podem despertar um maior 

interesse no educando, e o educador é o mediador entre  os alunos e as TIC e 

partindo deste princípio a expectativa é que ocorra efetivamente o aprendizado.  

A figura 4 representa a professora Dra. Denise realizando a palestra sobre 

Educação Ambiental a respeito dos conceitos e dos tipos de TIC: 

 

Figura 4 – Palestra a respeito dos conceitos de Educação Ambiental 
               

Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

A palestra teve início com o questionamento “O que é Educação 

Ambiental?”.  

As respostas dos alunos caracterizam-se pelo trabalho dos conceitos, das 

histórias, práticas, métodos de prevenção e a importância da Educação Ambiental, 

com objetivo de despertar nos alunos a reflexão sobre suas ações e práticas 

concernentes ao meio ambiente, quer sejam positivas ou negativas  e também foi 

falado sobre a importância das TIC para propagação da Educação Ambiental. Nesta 

palestra foram distribuídas as sacolas plásticas aos alunos: 

As falas apresentadas pelos alunos enfatizam a importância de mudanças 

quanto à postura diante das questões ambientais negligenciada s. Para instigar os 

alunos foi realizado a dinâmica da sacola de plástico: foram distribuídas as sacolas 

para cada um dos alunos, colocar no braço e ficar com ela até o término da palestra, 
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no final ela perguntou: “Como vocês se sentiram ao ficarem com a s acola no 

braço?”, conforme pode -se verificar na figura 5: 

Figura 5 – Distribuição de Sacolas Plástica aos Alunos 

.   Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017 . 

 

Estas atividades demonstraram que os alunos reconhecessem que as TIC 

podem contribuir para o aprendizado da Educação Ambiental. 

Alguns alunos disseram que „incomodava muito”, outros disseram , “deu 

vontade de jogar logo fora, me livrar disso” . A dinâmica tinha o objetivo de 

demonstrar o quanto o lixo nos incomoda e sentimos necessidade de descartá -los, 

isso foi demonstrado a partir das falas dos alunos a respeito de jogá-las fora, não 

houve nenhum questionamento a respeito de reaproveitá-las, o que demonstra a 

ausência de uma consciência ambiental cujas expectativas de ações educativas 

proporcionam o desenvolvimento dos sujeitos críticos e participativos na constituição 

de uma sociedade responsável pela qualidade do ambiente (CARVALHO, 2001) . 

Na segunda palestra, o tema abordado foi sobre as TIC, ministrada pela 

pesquisadora (Figura 6), e pelo professor e colaborador Jemmy Kilber (Figura 7). 

Para iniciar a palestra, foi perguntado o que sabiam sobre as TIC? E quais TIC os 

alunos conheciam? 
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Figura 6 - Palestra a respeito dos conceitos de TIC 

     Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017 . 

 

Figura 7- Participação Professor Kilber 

   Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017 . 

 

Houve respostas diversas sobre os conceitos e quanto ao s tipos das TIC. 

Logo após este diálogo deu-se o início da palestra com apresentação dos conceitos 

de TIC, e os tipos e que as mesmas podem ser utilizadas de diversas maneiras para 
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propagar a prática da Educação Ambiental, as palestras aconteceram na sala de 

aula, com a participação da maioria dos alunos, as TIC usadas foram projetor 

multimídia, computador, celular.  

 

5.3 Percepção e Sensibilização Ambiental  

 

Através da percepção ambiental é possível modificações nos 

comportamentos e atitudes dos indivíduos. Percebe-se por meio dos argumentos 

levantados por Cunha e Leite (2009, p. 2) quando afirmam que :  

 

[...] a tomada de consciência dos problemas relativos ao meio 

ambiente passam pela percepção ambiental, o que ocasiona a 

reeducação do homem no que tange a ações concretas de proteção 

e cuidados com o meio ambiente. A percepção ambiental é quando o 

ser humano se permite perceber o meio ambiente do qual faz parte, 

tomando consciência e adotando ações que são necessárias para  o 

cuidado com o meio ambiente. 

 

 

As observações e registros foram realizados com diferentes TIC (máquina 

fotográfica digital e aparelhos celulares), aconteceram em dois momentos, o primeiro 

foi à área interna do IFAM, (salas de aula, laboratórios, banheiro e departamentos 

administrativos), conforme pode ser observado na figura 8: 

Figura 8 – Observações realizadas na Sala De Aula                

Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017 . 
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Na área externa do espaço escolar (pátio, área de convivência, aos 

arredores do Instituto), em que a figura 8 demonstra como estava sendo feito o 

descarte do lixo dentro da sala de aula, jogado no chão e a figura 9, retra ta a área 

externa, o lixo jogado nas plantas: 

Figura 9 - Observações área externa do IFAM  

 Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

O objetivo foi o de verificar como a comunidade estudantil estava se 

comportando em relação ao cuidado com o meio ambiente dentro do seu contexto 

escolar e promover mudanças de atitudes . As observações foram realizadas com a 

finalidade da construção de mapas mentais no ambiente escolar.  

Neste caso, constatou-se que a construção do ambiente escolar deve ser de 

natureza coletiva, e que as pessoas devem participar da limpeza e da conservação 

do local escolar que habitam. 

Além das observações no ambiente escolar, houve u ma visita ao “lixão” da 

cidade com as visitas aos vazadouros. Segundo Silva (2012, p. 2), o lixão ou 

vazadouro são locais que “[...] resultam da descarga ou depósito do lixo a céu 

aberto, sem levar quaisquer considerações da área que está sendo feita a des carga, 

não existe nenhum controle quanto aos tipos de resíduos depositados ”.  

Os alunos observaram o local em que o lixo é depositado de forma 

inadequada, sem quaisquer tratamentos alterando suas características físicas, 
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químicas e biológicas do ambiente. As figuras 10 e 11 demostram a situação do 

lixão no município de Humaitá : 

Figura 10 - Lixão - Município de Humaitá. 

fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

Ao observarem o lixão, os alunos demonstraram desconforto ao visitar o local 

onde visualizaram o lixo a céu aberto, em que todo o lixo da cidade é jogado de 

forma misturada, sem nenhum tipo de cuidado. Segundo os alunos podem ser 

utilizadas com fonte para construção de novos conhecimentos que mudarão hábitos 

inconsequentes, conforme se observa na figura 11 . 

Figura 11 - Lixão - Município de Humaitá 

    Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 
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Diante da realidade vivenciada pelos alunos no lixão, eles perceberam o seu 

local, sua comunidade de forma desorganizada, com descarte inadequado do lixo, a 

exposição do lixo nas ruas causando danos ao meio ambiente. 

Deste modo, conforme as falas o seu ambiente é visto: 

 

E1: de forma bem desorganizada, lixo eletrônico, lixo orgânico tudo 

misturado. 

E2: de uma forma nada preocupada com o meio ambiente, mesmo 

tendo consciência do perigo do descarte incorreto do lixo. 

E3: o descarte é feito de forma irregular, pois não há separação do 

lixo de forma adequada. 

E4: na minha rua o descarte é feito dentro de  uma máquina de lavar 

velha, ondem depositam os sacos de lixo, outras vezes vejo 

espalhados pela rua. 

E5: o descarte é feito incorretamente, pois as pessoas não se dão o 

trabalho de colocar o lixo no lugar certo. 

E6: misturam todo tipo de lixo num saco plástico e jogam, no qual é 

coletado por trabalhadores que correm o risco de pegar doenças. 

E7: descartam de maneira irregular, em sacola plástica, m isturando 

tudo, muitas vezes jogam no rio, em valas e nas ruas. 

E8: é algo que é feito de maneira incorreta, pois são descartados nas 

ruas, sendo espalhados, causando sérios danos ao meio ambiente. 

E9: descarte é feito de forma incorreta, pois não há a separação do 

lixo, jogam tudo dentro de uma sacola e coloca na frente da casa. 

E10: acontece de forma incorreta, pois não há separação do lixo e 

nem o cuidado na hora do descarte. 

 

 

Na visão dos alunos, e esta foi uma opinião unânime, o lixo é descartado de 

forma desorganizada, e que apesar da conscientização de que o lixo deve ser 

depositado em sacos de lixos e no lugar correto, esta situação não acontece, pois os 

moradores jogam em valas, rios, ou até mesmo nas ruas. Observou-se que não 

ocorre a separação dos tipos de lixos, orgânicos e não orgânicos, como o papel, 

latas, vidro, plásticos, dentre outros, o que ocasiona uma degradação do meio 

ambiente.  

Deste modo, Seabra e Mendonça (2011, p. 106) compartilham da mesma 

ideia expressa pelos alunos, quando afirmam que “ [...] a participação da sociedade 

é de importância primária. Tendo em vista que a situação é alarmante, devido à 

extensão de seus problemas, o lixo deixa de se tornar um problema local e passa a 

ser um problema mundial”. 
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O lixo estabelece uma relação complexa em nossa sociedade, pois, além do 

consumismo exagerado, promove um problema local e mundial. As questões que 

estão presentes nesta dimensão envolve a realidade amazônica de Humaitá, em 

que o ser humano deveria se preocupar mais com a real idade ambiental. 

Neste aspecto, a entrevista feita aos alunos a respeito das palestras e das 

oficinas demonstra que: 

 

E1: Foi muito importante pois aprendi coisas que antes não sabia, de 

como agir em relação ao meio ambiente, como posso contribuir para 

combater o descarte incorreto e como fazer a reutilização de 

produtos descartados. 

E2: As informações transmitidas nas palestras e oficinas foram um 

complemento, pois muitas coisas eu já sabia.  

E3: Muito importante, aprendi coisas novas, transformar coisas que 

eu nem imaginava que poderia transformada e reutilizada.  

E4: Aprendi que podemos reutilizar várias coisas que poderiam está 

indo para o lixo. 

E5: Através das palestras e oficinas aprendi a ter consciência e 

saber da importância de cuidar melhor do meio ambiente. 

E6: Através das oficinas e palestras passei a ter uma nova visão com 

o cuidado que devemos ter com o meio ambiente. 

E7: Aprendi a reduzir o lixo. 

E8: Foram de grande importância para eu ter novos hábitos. 

E9: Passei a ter mais consciência, penso antes de descartar alguma 

coisa, vejo antes se pode ser reutilizado de outra forma. 

E10: Melhorei meu entendimento sobre as TIC e também sobre as 

questões ambientais. 

 

 

As respostas demonstram a preocupação que os alunos possuem com o 

lixão e relatam que aprenderam a cuidar com o meio ambiente em que vivem, 

entendendo ser um processo de reeducação Ambiental. Entende-se que um 

consumo desenfreado da população que deve ser entendida com a categoria da 

preservação ambiental. O acúmulo de uma grande quantidade de produtos 

descartáveis podem ser resolvidos por meio de soluções que devem ser resolvidos 

por meio de uma Educação Ambiental consciente e criativa. 

Contudo, como se pode observar é que as aprendizagens por meio da 

inserção das novas tecnologias da informação e  a comunicação nos processos 

educativos ambientais possibilitam que os alunos se apropriem dos conhecimentos 

ambientais e faça do ciberespaço, um espaço de formação continuada e de 

convivência com os valores, culturas e saberes em princípios éticos e políticos. 

A partir destas aprendizagens é que se pode perceber a constituição dos 

mapas mentais pelos alunos do IFAM. Assim, considerando que os mapas mentais 
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estão relacionados ao mundo real, eles são  elaborados por sujeitos construídos 

historicamente e devem reproduzir os lugares reais vividos. Assim, al ém de 

reproduzirem os locais, também reproduzem os lugares reais, que são vividos e 

construídos materialmente pelas pessoas (TEIXEIRA E NOGUEIRA, 1999). 

Pelos mapas, os alunos perceberam-se como agentes transformadores que 

podem contribuir para o meio ambiente, mudando hábitos, descartando o lixo na 

lixeira e garantindo um ambiente escolar limpo e saudáve l.  

Os dois mapas mentais representam a  preocupação com o meio ambiente, 

especificamente com o descarte do lixo deveria ser uma preocupação geral da 

população, pois é concernente aos muitos desastres e danos ao meio am biente que 

podem ser eliminados com mudanças de atitudes. Com o mapa mental os alunos 

expuseram seus conhecimentos e percepções a partir de registros e desenhos, 

conforme demonstrada na figura 12: 

Figura 12 – Cuidado com o meio ambiente  

 

 

Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

A página da rede social facebook é uma maneira de demonstrar que as TIC 

podem contribuir para a propagação da informação e que deve ser utiliz ada para a 

Educação Ambiental. Deste modo, o estudante apresenta a importância do descarte 
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adequado, haja vista que a instituição dispõe de lixeiras seletivas. Nesse caso, o 

aprendizado com o conhecimento que se deve ter sobre o meio ambiente facilitado 

pelo uso das tecnologias da comunicação e informação, pois a formação de 

consciência ambiental é marcada pela ampliação e difusão das informações e pela 

capacidade de transformar essas informações em conhecimentos.  

 

Figura 13 - Ênfase no cuidado com o meio ambiente, utilizando a internet 

 

   Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

A sensibilização é uma ação que possibilita o repensar das práticas 

cotidianas em relação ao descarte adequado do lixo  e dos resíduos sólidos, porém 

não é um fator determinante nas mudanças de hábitos, e sim uma Educação 

Ambiental crítica, ao considerar a política dos 3R‟s  como uma ação primordial para a 

sensibilização concernente à preservação do meio ambiente aconteça , no ambiente 

escolar, neste caso o IFAM, é que busca favorecer o aprendizado por meios das 

TIC, conforme afirma D‟ Azevedo (2009, p. 1): “ [...] sensibilização ambiental é 

muitas vezes confundida com Educação Ambiental. A sensibilização só por si não 

leva a mudanças duradouras, serve antes como uma preparação para as ações de 

Educação Ambiental”. 

Observa-se que a sensibilização é quando se utiliza os recursos ambientais 

de forma mais eficiente, sem que ocorra uma degradação do meio ambiente. E 
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desta forma, preserva-se as riquezas naturais garantindo um desenvolvimento 

sustentável. 

Os alunos demonstram o aprendizado adquirido por meio do mapa mental 

quando evidenciam o uso da TIC internet para conscientizar quanto à reciclagem, 

cuidado com os rios, o reflorestamento, diminuir o consumismo, reutilização d o lixo 

por meio da compostagem e evitar a poluição. 

Após as oficinas, os alunos apresentaram posicionamentos importantes ao 

tratar de hábitos de consumo.  

Ao verificar como as TIC podem ser utilizadas para aprendizagem da 

Educação Ambiental relacionadas aos hábitos de consumo, bem como o cuidado 

com meio ambiente no IFAM Campus de Humaitá – AM foi questionado aos alunos, 

se as TIC podem contribuir para modificação dos hábitos de consumo : 

 

E1: Com as informações passadas através das TIC, podemos 

melhorar nosso conhecimento, por exemplo, comprar somente o 

necessário. 

E2: Se usarmos as TIC para a Educação Ambiental, podemos 

melhorar nossos hábitos de consumo. 

E3: Através das TIC podemos deixar de lado o consumismo e 

começamos a comprar somente o necessário e aprender através de 

vídeos disponíveis nas redes sociais a reutilização de materiais que 

poderiam ir para o lixo. 

E4: As TIC podem ser utilizadas para transmitir informações que 

podem conscientizar as pessoas na mudança de seus hábitos 

visando um ambiente melhor.  

E5: Por meio das TIC melhorar as maneiras para diminuir o consumo 

e a conscientização, pois quanto mais consumo, ma is lixo e menos 

anos de vida para o planeta. 

E6: Com as TIC pode modificar os hábitos fazendo reutilização para 

não comprar o que já tem ou o que não precisa. 

E7: As TIC abre a mente das pessoas que consomem coisas 

desnecessárias, trazem informações para que elas possam reutilizar 

produtos e divulgar a outras pessoas para que elas também possam 

aprender a reutilizar. 

E8: Fazendo anúncios nas redes sociais. 

E9: Podem contribuir na aprendizagem com o modo de economia e 

expandir uma maneira melhor de consumo. 

E10: As TIC contribuem para a melhoria dos hábitos de consumo e 

reaproveitamento de materiais.  
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Através das respostas dos alunos pode-se observar que as mudanças nos 

comportamentos podem surgir através de informa ções e conhecimentos, e as TIC 

podem ser usadas para transmitir informações que mudarão hábitos 

inconsequentes, tais como: o consumo desenfreado, ensinando e  estimulando o 

reaproveitamento de materiais. Deste modo, as TIC são utilizadas para fomentar e 

conscientizar sobre a importância de mudanças de hábitos consumistas  de modo 

determinante. 

A este respeito, as considerações de Pretto (2013, p. 12) são importantes: 

 

As tecnologias de informação só poderão constituir instrumentos 

para a educação e a aprendizagem no momento em que 

abandonarmos a visão limitadora do folclore em torno da tecnologia, 

e nos concentrarmos no potencial das tecnologias de informação 

para enriquecer os contextos de interação e experiência do 

conhecimento, e, assim, as transformarmos em ferramentas da 

inteligência dedicadas aos processos sociais e cognitivos da 

aprendizagem individual e coletiva. 

 

 

É notório que quanto mais se consome mais se produz lixo, entretanto é 

relevante o trabalho de conscientização, por meio das TIC, sendo estas 

propagandas nas redes sociais, vídeos instrutivos, e demais informações 

disponibilizadas na rede. 

Na concepção de Bonelli (2010) quando se falar em reduzir o lixo doméstico 

isso implica em redução do consumo de coisas supérfluas e aquisição somente do 

que é necessário. Observa-se que a sociedade pode mudar seus hábitos de 

consumo e que as TIC poderão ser ferramentas fortes para alc ançar o maior número 

de pessoas. 

 

5.4 As TIC na Aprendizagem em Educação Ambiental  

 

A Educação Ambiental possui um papel significativo na formação política da 

cidadania diante da ampliação das atitudes e dos valores que possam beneficiar as 

relações entre os seres humanos, e estes com o meio ambiente.  

Ao investigar a utilização das TIC e suas contribuições para aprendizagem da 

Educação Ambiental em ambiente escolar os alunos foram questionados sobre 

“Quais as Tecnologias da Informação e comunicação – TIC são utilizadas pelos 

professores para a aprendizagem?”, os alunos apontam que a maioria dos 
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professores utiliza o projetor multimídia para suas aulas, sendo 38%, e o 

computador 33% como instrumentos mais utilizados no processo de ensino e 

aprendizagem. Os alunos entendem que 22% dos professores utilizam-se da 

internet como recurso, seguidos pelo notebook com 3%, celular 2% e tabletes com 

2%. Assim, um dos alunos enfatizou que “são utilizados computadores no laboratório 

de informática e projetor multimídia na sala de aula”, o que pode ser observad o nas 

aulas que são mais dinâmicas com a utilização das TIC, conforme pode ser 

observado no gráfico 2: 

Gráfico 2 - TIC utilizadas pelos professores na aprendizagem  

 

          Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

Neste aspecto, o educador não pode estar à margem de todas as 

mudanças, o que permite compreender que toda a produção do conhecimento deve 

ser compreendida de modo que discutam os novos aprendizados em Educação 

Ambiental. Assim, interagindo com as tecnologias da informação e da comunicação 

pode-se estabelecer novas visões do mundo diante das relações entre o homem, 

sociedade e natureza baseadas em um modelo da não destruição e da conservação 

ambiental. 

De acordo com Oliveira e Moura (2015, p. 2) “[...] a utilização de recursos 

tecnológicos no processo de ensino, é cada vez mais necessária, pois torna a aula 

mais atrativa, proporcionando aos alunos uma forma diferenciada de ensino”. Neste 

caso, com aulas mais dinâmicas e atrativas possibilita -se uma aprendizagem mais 
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consistente através dos muitos recursos e das informações rápidas acessadas por 

intermédio das TIC. 

A respeito das contribuições para aprendizagem , 100% dos entrevistados 

concordam que as utilizações das TIC facilitam o aprendizado e facilitam uma 

aprendizagem mais dinâmica. Neste caso, há um consenso entre os alunos, que a 

utilização das TIC vem como um recurso a mais no processo de ensino  e 

aprendizagem, corroborando para um aprendizado com maior acesso às 

informações e com uma maior gama de possibilidades de buscas.  

Oliveira e Moura (2015, p. 5) entendem que, quando utilizadas aperfeiçoam 

o aprendizado: 

 

As TIC melhoram o processo de ensino, pois criam ambientes 

virtuais de aprendizagem, colaborando com o aluno na assimilação 

dos conteúdos. O computador e a Internet atrai a  atenção dos alunos 

desenvolvendo neles, habilidades para captar a informação.  

 

 

Neste caso, a disseminação das tecnologias de informação e comunicação 

possibilitam que a sensibilização e o conhecimento de ambientes diferenciados e 

dos seus problemas na Educação Ambiental. Nesse caso, exige-se novos métodos 

e modelos inovadores na busca por evidenciar as necessidades das novas gerações 

e, consequentemente buscar soluções para que ocorra uma revolução radical da 

inteligência, na qual, diferentemente das transformações ocorridas, derivadas pelo 

uso de outros suportes de comunicação em massa . 

Segundo Oliveira e Moura (2015, p. 5-6). “[...] a inserção das TIC no 

cotidiano escolar anima o desenvolvimento do pensamento  crítico criativo e a 

aprendizagem cooperativa, uma vez que torna possível a realização de atividades 

interativas” No entanto o processo dinâmico de aprendizagem é um valioso 

instrumento, se bem orientado pelo professor, pois garante postura cidadã 

empenhada com a realidade social, prioritariamente comprometida com a qualidade 

de vida, amplamente ligada com as questões ambientais. 

Deste modo, Lévy (1993) aponta para diferentes caminhos que possam 

fortalecer o uso das d iferentes técnicas de comunicação em toda parte visando o 

aprimoramento de novas técnicas voltadas para a aprendizagem voltadas a 

considerar as questões socioambientais, como por exemplo, a redução de consumo 

de energia, de água nos grandes centros, em supermercados, shoppings, etc. Nesse 
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aspecto, a ideia de ter ações voltadas para a redução de consumos, como a água, a 

energia pode ser um processo que se desenvolve a consciência ambiental de 

alunos, professores e da comunidade em geral.   

A tabela 3 demonstra as justificativas a respeito do uso das  TIC para a 

aprendizagem: 

 

 

Tabela 3 - Justificativas sobre as TIC facilitarem o aprendizado 

 

Categoria alunos 

respondentes 

Interação com alunos e agilidade do trabalho do professor.  1 

As tecnologias ajudam nas pesquisas e encontra -se tudo na 

internet de maneira muito rápida. 

2 

Auxilia o professor. 1 

As tecnologias tornam a informação mais acessível. 1 

Pode explicar mais claramente o assunto da aula 2 

Mais materiais além do caderno e o quadro para mostrar mais 

assuntos e outras atividades. 

1 

A tecnologia para o ambiente escolar faz crescer o interesse 

pelo conteúdo. 

1 

O professor faz a apresentação com slides ou vídeo -aula. 1 

Há maior atenção por parte do aluno quando é explicado com 

projetor multimídia ou computador. 

1 

Com as tecnologias a pessoa pode obter maior conhecimento. 1 

Sai um pouco da questão tradicional de ficar só nos livros.  1 

Aprende mais e tem mais conhecimento. 2 

Fonte: Coleta de dados, IFAM,  2017. 

 

Dos entrevistados, apenas um aluno não justificou sua resposta. Entretanto, 

percebe-se que todos têm consciência de que as TIC estão como instrumentos para 

auxiliar e facilitar esta interação entre alunos e professores. E através das respostas 

dos alunos observam-se como as TIC podem auxiliar a aprendizagem, tendo em 

vista que permitem um acesso mais rápido às informações e conhecimentos dos 

quais poderão fazer uso.  

Nas sociedades contemporâneas, Rodrigues e Colesanti (2008, p. 10) 

salientam que: 

[...] a tecnologia vai ocupando cada vez mais um lugar de destaque 

na organização das práticas sociais, gerando efeitos em todo o 

universo social e criando dinâmicas diferenciadas onde o 

conhecimento passa a tomar um lugar central. 
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Neste aspecto, o uso demasiado das redes sociais disponibiliza o acesso a 

todos os tipos de conhecimentos de forma ágil, possibilitando aprendizados sem 

limitações geográficas, o que garante por meio de mensagens, vídeos, charges, 

imagens, áudio, músicas e outros, que as pessoas adquiram um número expressivo 

de informação que alteram a prática social . 

As questões relacionadas às tecnologias são caracterizadas pela forma em 

que elas podem ser utilizadas nas práticas  cotidianas e nas dinâmicas sociais, deste 

modo favorecendo a aprendizagem. Ao questionar os professores do curso técnico 

em Informática sobre o uso das TIC em suas aulas, os professores responderam: 

 

- P1: Uso as TIC todas as aulas. Pois em uma instituição que está 

iniciando como o IFAM-Humaitá as TIC auxiliam a visualização de 

atividades no campo executadas em qualquer área do Brasil e do 

mundo.  

- P2: A Língua brasileira de sinais possui modalidade e estrutura 

diferente da Língua Portuguesa, enquanto nos ouvintes interagimos 

com o mundo através da audição e da fala, esta possui a modalidade 

ORAL AUDITIVA, já com surdo é o contrário é através da visão e da 

sinalização que ele se relaciona como outro, neste sentido a 

modalidade desta língua é VISU- ESPACIAL. O uso da tecnologia 

para educação de surdos é imprescindível, uma vez que ele precisa 

visualizar/ver os conceitos para assim relacionar em sua língua, 

dessa forma fica inviabilizado o ensino se nos professores não fizer o 

uso das TIC para que este tenha acesso ao conhecimento. Quando 

eu, professor, em uma sala de aula que têm alunos com deficiência 

faço o uso das tecnologias além de atender as especificidades 

também contribuo para aqueles que não têm deficiência. 

- P3: Acredito que atrai mais a atenção dos alunos. 

- P4: Utilizo computador, projetor de multimídia e redes sociais, em 

alguns casos. 

- P5: Sim, na construção e divulgação dos trabalhos dos alunos, na 

apresentação dos conteúdos em sala de aula, para pesquisas e para 

se comunicar. 

- P6: Sim, para complementação do aprendizado. 

-P7: Como auxílio nas atividades, facilitando o processo de ensino e 

aprendizagem de língua e da construção dos projetos e relatórios. 

P8: Utilizo as TIC como uma ferramenta que complementa minha 

atividade docente, pois vejo como um necessário recurso didático -

pedagógico. Além de propiciar dinamismo e maior interação entre os 

discentes. 

P9: A utilização das TIC dentro de sala de aula é quase constante, 

para que as aulas possam ser dinâmicas e que possam facilitar o 

aprendizado dos alunos. 

P10: sim, slides para projeção. 
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As falas demonstram que os docentes tem reconhecido a importância do uso 

das TIC na sala de aula refletindo na aprendizagem. Neste caso, também reflete -se 

a importância que elas possuem para os alunos especiais, dentre eles, os surdos e 

os cegos, enfatizando a aprendizagem no mundo em que vivemos.  

Assim, a dinâmica social e ambiental pode ser co mpreendida pela afirmativa 

de Pretto (2013, p. 110) que salienta: 

[...] a presença das tecnologias digitais em rede pode se constituir 

em um importante elemento estruturador das necessárias de 

transformações educacionais vislumbradas por todos aqueles que 

pensam num mundo sustentável e com justiça social. 

 

 

Esta afirmativa vem ao encontro das vozes dos professores que acreditam 

serem as TIC responsáveis por contribuírem de forma mais dinâmica e interativa no 

processo da aprendizagem de modo contínuo para o desenvolvimento da 

aprendizagem, de modo que ocorra a valorização do trabalho educativo, 

fortalecendo cada vez mais a preocupação com o conhecimento.  

Observou-se, pois que os professores ao fazerem o uso das TIC acreditam 

que elas contribuem de forma dinâmica para que os conteúdos de natureza 

ambiental possam ser melhor desenvolvidos e aprendidos e m sala de aula.  

Assim, diante de um cenário capitalista em que é exaltado o consumo e a 

produção de lixo, entende-se que elas podem agregar valores de natureza social e 

ambiental para todos os alunos, e contribuir para a diminuição da exclusão social e 

promoção das igualdades sociais e ambientais. A este respeito da utilização das 

TIC, Pretto (2013, p . 110) afirma: 

 

[...] a conexão em rede de todas as escolas e a forte valorização do 

trabalho dos professores, pode vir a se constituir para a educação a 

chave de saída para o enfrentamento dos grandes desafios 

contemporâneos. 

 

 

A valorização das TIC para a educação vem reforçar o processo da 

aprendizagem, o que determina as relações da Educação Ambiental como um 

caminho para que os alunos possam adquirir o conhecimento e o fortalecimento da 

linguagem.  
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Ao considerar a importância das TIC para a Educação Ambiental, os alunos 

destacam “Quais são os tipos de TIC que podem contribuir para aprendizagem da 

Educação Ambiental?”, 34% dos alunos disseram que o computador é uma 

ferramenta que pode ser utilizada para a mudança de atitudes. 20% citaram o 

celular, 14% responderam a internet, 12% apontaram o datashow  como uma TIC 

que pode auxiliar para mudanças de atitudes, 11% disseram que o tablete,  6% 

câmera fotográfica e 3% citaram as redes sociais, em especial whatsapp . As 

respostas estão apresentadas de acordo com o que foi mais citado pelos 

entrevistados, conforme o Gráfico 3: 

Gráfico 3 - TIC que podem ser u tilizadas para a mudança de atitudes na EA 

 

 

        Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

As ações favoreceram o aprendizado da Educação Ambiental junto aos 

alunos do curso técnico de informática, utilizando -se das TIC. A este respeito, é 

importante considerar as seguintes falas: 

 

E1: Computador, Tablet, vídeos educacionais, Redes sociais. 

E2: Vídeos, Whatsapp, computador, e a internet que considero um 

dos meios mais eficientes para a contribuição dos cuidados com 

meio ambiente. 

E3: TV, computador, celular, tablete. 

E4: Computador, Datashow, internet, celular, tablete, entre outros. 

E5: Computador, celular, rádio, internet e outros. 

E6: TV, computador, internet, rádio, celular, etc. 

E7: Redes sociais, computador, celular. 

E8: celular, internet, redes sociais, tablete, Datashow. 
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E9: Tablete, internet, celular, computador e as redes sociais que são 

boas para passar informações sobre os cuidados que devemos ter 

com o meio ambiente. 

E10: Redes sociais, painéis espalhados pela cidade colocando a 

realidade para conscientizar as pessoas no cuidado com meio 

ambiente. 

 

Foi enfatizado por alguns dos alunos a utilização da câmera fotográfica e 

datashow para apresentações das ideias, além de que todas elas são utilizadas nas 

redes sociais, como por exemplo, a utilização d o whatsapp  como um meio de 

comunicação muito importante na qual poupa tempo e esforço de que se você fosse 

enviar uma carta. Ressalta-se também pelos alunos que a utilização da internet e as 

câmeras digitais que poderão registrar atitudes das pessoas para torná-las 

conscientes de seus atos. Os alunos reconhecem que os aparelhos modernos, tais 

como: celulares, tablets, televisores de plasma, celulares, máquina fotográficas, 

televisores LED e LCD, assim como a própria internet são considerados como TIC. 

A este respeito, Pretto (2013, p. 149) afirma “[...] têm trazido 

incomensuráveis possibilidades de estímulo à produção de vídeos, imagens, sons, 

textos, pré-textos e muito mais – por cada um individualmente ou nos coletivos, a 

partir de suas próprias experiências e vivências”.  

O mapa mental teve com o objetivo de compreender como as TIC que 

podem ser utilizadas para a Educação Ambiental de forma que elas contribuem para 

registrar os locais, o IFAM, a cidade e propagar a informação  e a prática da 

Educação Ambiental conforme pode-se observar no mapa mental: 

Figura 14 - Mapa mental em que os alunos registram os tipos de TIC que podem ser 

utilizadas para propagar a prática da Educação Ambiental. 
 

 

  

     Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 
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Deste modo, as tecnologias modernas nos impulsionam a capacitação para 

que diante de novos modelos educacionais possamos adquirir novos saberes 

didáticos pedagógicos que segundo Ramos (2012, p. 7): 

 

Devemos considerar que os estudos em relação ao uso de 

Tecnologias em sala de aula, abordam as TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), tais como quadros digitais, 

computadores, entre outros, tecnologias que não são acessíveis a 

todas as escolas e dificilmente falam de aparelhos como celulares, 

Mp3 e Mp4 que estão diretamente em posse dos alunos.  

Neste contexto, pode-se analisar que na visão de Rodrigues e Colesanti 

(2008) uso das TIC com enfoque na Educação Ambiental representa um grande 

avanço, já que por meio da relação das tecnologias pode haver a sensibilização e o 

conhecimento dos ambientes e seus problemas diante de todo o universo social 

visando à dinâmica do conhecimento.  

Pretto (2013, p. 116) quando a educação potencializada pelas TIC e que 

formam indivíduos com uma cidadania capaz de levá -la a intervir em vários aspectos 

na sociedade: 

Assim, o que nos move é a formação de cidadãos plenos que 

contribuam para um ensino que, diferente do atual, potencialize, por 

meio da tecnologia digital, a conquista da cidadania, da integração 

plena da pessoa na sociedade, para que ela possa compreender e 

ter capacidade de intervir, com uma formação intelectual que articule 

de forma intensa todos os saberes, contemplando a ciência, a 

literatura universal, a língua culta. 

 

 

É importante considerar que as TIC estão cada vez mais presentes no 

universo escolar. Os computadores, tablets, redes sociais, tudo isso tem se 

configurado como meios para acesso e obtenção de diferentes tipos de 

conhecimentos e saberes (SILVA; SOARES; MASCARENHAS, 2015). 

Através dessas dinâmicas as práticas sociais, a  interação com toda a 

sociedade de informação, a utilização das TIC na Educação Ambiental permite 

desenvolver maiores cuidados pertinentes ao meio ambiente vão ocupando um lugar 

prioritário.  

Os alunos percebem que as TIC podem contribuir para diminuir o impacto 

ambiental que o ser humano provoca  e que favorecem as mudanças de hábitos, 

conforme pode ser observado nas falas dos alunos:  
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E1: [...] as pessoas podem criar e reutilizar materiais, contribuindo 

com o meio ambiente. 

E2: [...] se usarmos as TIC para a Educação Ambiental, podemos 

melhorar nossos hábitos de consumo, diminuindo o lixo. 

E3: [...] podemos ver tutoriais de reciclagem, transformar materiais 

que poderiam esta indo para o lixo. 

E4: [...] reaproveitar de diversas formas e usar a internet para 

transformar e vender. 

E5: [...] usar as redes sociais e a internet para aprender a reciclar 

materiais já descartados. 

E6: [...] através das TIC podemos aprender a reaproveitar os 

resíduos sólidos da melhor forma possível. 

E7: [...] os tutoriais no youtube  contribui para a aprendizagem na 

construção novos objetos a partir dos resíduos sólidos. 

E8:  [...] a internet tem disponível vários vídeos sobre esse assunto, 

como por exemplo reciclar o que você pensa em jogar no lixo. 

E9: [...] com as informações através dos vídeos, tutoriais, redes 

sociais, que ensinam como podemos reutilizar diversos mate riais que 

estariam indo para o lixo. 

E10: As TIC podem contribuir de diversas formas no aprendizado do 

reaproveitamento dos resíduos sólidos. 

 

 

Através das respostas, os alunos apontam que as TIC podem ser meios de 

intervenções e contribuições para amenizar os impactos ambientais.  Fazendo uma 

junção entre TIC e Educação Ambiental com objetivo de sensibilizar as pessoas com 

relação aos cuidados com o meio ambiente. Assim, para eles as TIC tem um grande 

alcance para a aquisição de conhecimentos e informações, o que possibilita uma 

divulgação e propagação da Educação Ambiental para a mudança de hábitos “[...] 

enraizados na sociedade para possibilitar que as gerações fu turas também possam 

fazer uso dos recursos naturais disponíveis atualmente” (SEABRA E MENDONÇA , 

2011, p. 106). 

Observa-se, pois, ainda que os alunos estejam preocupados em promover 

atitudes para com a Educação Ambiental, pois nela se podem desenvolver 

experiências visando a construção da autonomia por meio de um posicionamento 

crítico e a mudança de atitudes.  
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6 PRODUTOS FINAIS 

 

O trabalho concluiu-se com a construção de 2 (dois) produtos finais 

desenvolvidos junto com os participantes da pesquisa os alunos do 2º ano de 

Informática. 

 

6.1 Criação do vídeo no Windows Movie Maker 

 

O Windows Movie Maker é um software  de edição de vídeo simples, 

apresenta suporte para trilha sonora, filtros de imagens e  efeitos de transição, é fácil 

de usar, não requer muitos conhecimentos técnicos (CIRIACO, 2017) . 

A construção coletiva de um texto resultou  na produção de um vídeo, que 

demonstrou a realidade de Humaitá quanto ao descaso com o cuidado ambiental. 

Utilizou-se de fotos do munícipio evidenciando o descarte inadequado do lixo pela 

população, além de atividades realizadas nas oficinas, tais como, o mapa mental.  

O vídeo foi criado com base nos conhecimentos adquiridos durante as 

atividades da pesquisa, foi usado um trecho do vídeo “animação desmatamento” que 

trata do descaso com o meio ambiente e o outro trecho do vídeo “Humaitá além do 

horizonte”, mostrando a vista área da cidade de Humaitá . A narrativa do texto 

construída coletivamente foi feita no vídeo pela professora Juliana Valentini. O vídeo 

está disponível para ser publicado na página do IFAM : www.ifam.edu.br. 

Figura 15 –  Alunos no Laboratório de Informática criando o vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017 

 Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

http://www.ifam.edu.br/
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Figura 16 –  Página Inicial do Vídeo 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

       Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017. 

 

Figura 17–  Página Final do Vídeo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017.  

 

Espera-se que o vídeo possa contribuir para sensibilizar a população 

humaitaense e a comunidade estudantil quanto à importância do cuidado ambiental 

local visando garantir qualidade de vida para as futuras gerações.  
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6.2 Criação da Página na Rede Social Facebook 

 

O outro produto foi à sugestão de abertura da página na rede social 

Facebook, com a finalidade de propagar informações sobre a temática ambiental 

sensibilizando o maior número de pessoas quanto ao cuidado com o meio ambiente. 

Com o avanço das TIC, surgiram as redes sociais que já fazem parte do 

cotidiano de milhares de pessoas em todo mundo. No início as redes sociais eram 

utilizadas para fins de relacionamento entre amigos ou pessoas com interesses 

diversos.  

Segundo Spadaro (2013) a rede social Facebook foi criada em 2004, por 

alunos de Harvard, que tinha como plano inicial, conectar em rede os perfis todos os 

alunos da Universidade que foi um sucesso, com isso aconteceu de fo rma rápida um 

elevado crescimento dos usuários. 

A Criação da página na rede social Facebook intitulada “Todo mundo 

cuidando” teve como objetivo a postagem das atividades feitas durante o 

desenvolvimento da pesquisa, que foram as palestras, oficinas, mapa m ental, que 

serão postados posteriormente. 

A figura 18 mostra os alunos no laboratório de informática criando a página 

do Facebook, e a figura 19 apresenta à página criada. 

Figura 18 – Alunos criando a página

 

        Fonte: Coleta de dados, IFAM, 2017 . 
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As postagens têm como finalidade promover a divulgação dos trabalhos, de 

provocar as discussões de forma crítica, também propondo ações para ampliar a 

Educação Ambiental, tanto institucional como na comunidade onde vivem . 

 

Figura 19 – Página criada no Facebook – Todo mundo cuidando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: www.facebook.com.br/TodoMundoCuidando  1699013900113868 

 

A construção da página do facebook pode demonstrar a valorização dos 

alunos no sentido da divulgação das informações nas redes sociais de modo a 

contribuir para a conscientização e sensibilização quanto às postagens para a 

valorização da Educação Ambiental. 

 

http://www.facebook.com.br/TodoMundoCuidando
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento desta pesquisa permitiu que eu pudesse aprimorar os 

conhecimentos nas áreas da Educação Ambiental com um processo de mediação 

das TIC. 

Nesse contexto, como a minha formação está voltada para a área de 

Informática, o que nos últimos tempos está em contínuo crescimento, a realização 

desta pesquisa foi fundamental para a minha formação técnica pois possibilitou a 

valorização da Educação Ambiental, como temática deste trabalho de investigação 

científica. 

A realização da pesquisa trouxe o reconhecimento da importância da 

Educação Ambiental em ambientes escolares, reforçando a idéia de que é possível 

trabalhar de modo interdisciplinar em todas as áreas do comnhecimento por meio da 

utilização das TIC.  

Compreende-se deste modo, que as diversas tecnologias podem formar 

cidadãos com atitudes, valores para promover diálogos, que os leve a 

conscientização, sensibilização e a mudança de atitudes que possam prejudicar a 

presentes e as futuras gerações. 

Para promover a aprendizagem da Educação Ambiental utilizando-se das 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC é relevante considerar os 

conhecimentos a respeito do contexto histórico da Educação Ambiental, bem como, 

o que são as TIC e o que elas podem contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem.  

As falas dos alunos foram fundamentais para pensar e refletir a utilização 

das TIC para um melhor aproveitamento no ambiente escolar diante da temática do 

cuidado com o meio ambiente, a natureza, o homem e consequentemente , a 

sociedade em que vivemos. 

Neste aspecto, a pesquisa revelou que através das TIC podemos 

compartilhar as coisas do meio ambiente para que as pessoas tenham 

conhecimento. Os vinte e cinco alunos e os dez professores do curso Técnico de 

Informática Curso Técnico em Informática no IFAM , envolvidos no processo da 

pesquisa–ação, colaboraram para que os resultados pudessem ser alcançados de 

modo que permitiu fazer uma análise reflexiva a respeito da mediação das TIC para 

uma melhor aprendizagem. Deste modo, as respostas dos alunos demonstram que 
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100% dos mesmos concordam que a utilização das TIC facil itam o aprendizado, 

conforme os dados apresentados nesta pesquisa. 

Ao analisar como as TIC podem ser utilizadas para mediar à aprendizagem 

da Educação Ambiental verificou-se que os alunos puderam aprender como as 

diversas tecnologias, como o celular, internet, câmeras fotográficas digitais, tablets, 

tvs, projetores multimídia, redes sociais, vídeos podem contribuir com a 

aprendizagem na Educação Ambiental.  

Os alunos apresentaram também informações que evidenciam as 

contribuições para a aprendizagem da Educação Ambiental em ambiente escolar de 

modo que evidenciam ser as diversas TIC eficazes para que os professores possam 

utilizar na sala de aula, como, Datashow ou projetor multimídia, computadores, 

vídeos. Os argumentos são que estas TIC facilitam o aprendizado tornando -as 

significativas para a aprendizagem relacionada a Educação Ambiental.  

Para os professores as TIC são compreendidas como instrumentos 

relevantes na prática pedagógica, pois elas auxiliam a visualização de atividades no 

campo executadas em qualquer área do Brasil e do mundo. Do mesmo modo, pode -

se observar que o uso das tecnologias para a Educação Ambiental em surdos é 

imprescindível, uma vez que ele precisa visualizar/ver os conceitos para assim 

relacionar em sua língua, dessa forma fica inviabilizado o ensino se nós professores, 

não fizermos o uso das TIC para que este tenha acesso ao conhecimento.  

Percebe-se que as TIC contribuem para o ensino do cu rso técnico de 

informática de modo que os professores utilizam-na para divulgação e apresentação 

de trabalhos em sala de aula, possibilitando uma comunicação/interação mais 

efetiva, o que contribui também no dinamismo e melhor interação entre os alunos. 

As ações realizadas possuem o objetivo de favorecer o aprendizado da 

Educação Ambiental por meio das TIC, tais como, vivência de campo, palestras, 

oficinas propiciaram momentos de troca de informações e interação. Foi possível 

perceber nos alunos mudanças de comportamento e hábitos dentro do IFAM, pois 

as salas de aula que antes apresentavam um número expressivo de lixo ao final das 

aulas, já apresenta o ambiente mais limpo e organizado.  

Por meio das atividades realizadas foi possível identificar que os alunos 

compreenderam a importância da Educação Ambiental e que as TIC é uma 

ferramenta que auxilia poderosamente no processo de ensino e aprendizagem.  
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Deste modo, ao considerar que os objetivos foram alcançados, apesar dos 

desafios encontrados, pois a pesquisa-ação estabelece a participação de 

colaboradores para atuarem com o objetivo de melhorar, sugerir ou re solver 

problemas encontrados. 

Acredita-se que por meio da percepção, sensibilização e palestras junto a 

comunidade estudantil há possibilidade de  favorecer a propagação dos 

conhecimentos das TIC na Educação Ambiental para a comunidade local e global. 

Com esta pesquisa acredito que houve grandes contribuições para os 

colaboradores da pesquisa, destacando os professores e alunos que podem refletir 

sobre suas ações e atitudes com o meio ambiente, pois, como afirmna o Art. 225 da 

Constituiçãol Federal, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. 

Deste modo, é necessário que o poder público e, neste caso, a cidade de Humaitá, 

especificdamente devem possibilitar a preservação do meio ambiente, e 

principalmente, desenvolver um trablaho com a reciclagem, além de uma construção 

de um aterro sanitário para a cidade. 

As atividades que ocorreram durante a pesquisa foram relevantes para que 

os alunos pudessem conhecer ou aprimorar seus conhecimentos em relação as TIC. 

As perspectivas é que o trabalho seja contínuo tendo em vista minha atuação 

docente e demais colaboradores que se sensibilizaram com as questões ambientais, 

tendo em vista que há projeções de projetos PIBEX e PIBIC para trabalhar com esta 

temática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.   
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APÊNDICE I –  CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS. 

Carta de Apresentação da Pesquisadora 

 

Prezado Senhor, JORGE NUNES PEREIRA. 

Apresentamos a mestranda pesquisadora ANA PAULA BATISTA LOPES, aluna 

devidamente matriculada no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu  em Educação da 

Universidade Federal de Rondônia, que realiza a pesquisa intitulada “EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL MEDIADA PELAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS –  CAMPUS HUMAITÁ”, para que possa contar 

com vossa autorização para executar coleta de dados na instituição representada por Vossa 

Senhoria. 

A pesquisa será qualitativa, objetiva identificar por meio de questionário os 

conhecimentos dos alunos dos cursos técnicos de nível médio integrado Informática 2ª ano 

e dos professores, com a finalidade de questionar como as Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC tem contribuído para a aprendizagem da EA. 

Informamos que o caráter ético desta pesquisa assegura o sigilo das informações 

coletadas, mediante Vossa Autorização, garantindo, a p reservação da identidade e da 

privacidade da instituição e dos sujeitos entrevistados, bem como, o retorno dos resultados 

da pesquisa aos sujeitos envolvidos, Campus Humaitá. 

Esclarecemos que a autorização é uma pré-condição bioética para a execução de 

qualquer estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão, em 

consonância com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. 

Agradecemos vossa compreensão e colaboração com nosso processo de obtenção 

do Título de Mestre em Educação e de desenvolvimento de pesquisa científica em nossa 

região. Colocamo-nos à vossa disposição na Universidade ou outros contatos, conforme 

segue: Celular da Professora Pesquisadora: (97) 98121 7890 E -mail: 

ana.paula@ifam.edu.br ou paullapvh@hotmail.com.  

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos antecipadamente. 

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2017. 

Clarides Henrich de Barba  

Professor Orientador 

Ana Paula Batista Lopes 

Mestranda Pesquisadora 

mailto:ana.paula@ifam.edu.br


 

 

APÊNDICE II –  CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 

 



 

 

APÊNDICE III - QUESTIONÁRIO  

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR  

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS  

IDADE:___________  

APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA  

Prezado (a) Participante, 

Sou ANA PAULA BATISTA LOPES,  aluna  do  Mestrado  Profissional  em  

Educação,  da  Universidade  Federal  de  Rondônia  –  UNIR. Este questionário  faz  

parte  da  coleta  de  dados  da  pesquisa  “EDUCAÇÃO AMBIENTAL MEDIADA 

PELAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ” cujo objetivo é 

Investigar como as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC podem ser 

utilizadas para a aprendizagem da Educação Ambiental em ambiente escolar.  

a) Quais Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC que você conhece? Mar

 que X em todos que você conhece. 

(     ) Computadores     (     ) Tabletes 

(    ) Internet    (    ) Datashow  

(     ) Câmera de Vídeo ou Foto   (     ) Celular  

 

Outras.Quais_________________________________________________________  

b) Quais Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC são utilizadas pelos 

professores para a aprendizagem? 

c) O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC impossibilita ou 

facilita o aprendizado? Explique. 

 

d) Quais Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC podem ser utilizadas 

para a mudança de atitudes? 

e) Em sua opinião é importante utilizar as TIC na educação? Justifique sua resposta. 

Muito obrigada por sua atenção e as suas respostas contribuirão para o 

andamento dos trabalhos que serão realizados. 



 

 

APÊNDICE IV – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 
 

 



 

 

APÊNDICE V – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO E IMAGEM  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁUDIO E IMAGEM 

MENORES DE IDADE 

____________________________________________, nacionalidade 

_____________________, menor de idade, neste ato devidamente representado por seu 

(sua) responsável legal, ____________________________________________, 

nacionalidade ______________________, portador da Cédula de identidade RG 

nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº ______.______.______ -____, 

residente à Av/Rua ___________________________________ , nº. _________, município 

de ________________________________/Amazonas. AUTORIZO  o uso de minha imagem 

e áudio em todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para ser 

utilizada no projeto de pesquisa “EDUCAÇÃO AMBIENTAL MEDIADA PELAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO 

AMAZONAS –  CAMPUS HUMAITÁ” realizado pela mestranda Sandra Santos da Costa, do 

Programa de Mestrado Profissional em Educação Escolar da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia –  UNIR, sob a orientação da professora Doutora Suely Aparecida do 

Nascimento Mascarenhas  . A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, 

caso assim necessitar.  

Fica ainda autorizada , de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de 

direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.  

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qu alquer 

outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

______________________, _____ de ______________ de ___________.  

 

(assinatura) 

Nome do adolescente: 

Por seu Responsável Legal: 

Telefone p/ contato: 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE VI – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DE ORIENTAÇÃO  

 

Eu, Clarides Henrich de Barba, Professor Doutor da Universidade Federal de 

Rondônia orientador do Programa de Mestrado Profissional em Educação Escolar  

autorizo por meio deste a  mestranda ANA PAULA BATISTA LOPES, Professora, 

Siape 1798553, em exercício no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas - Campus Humaitá, a submeter a  pesquisa portadora do 

RG: 492.486 SSP/RO, declaro que estou ciente do Refe rido Projeto de Pesquisa 

“EDUCAÇÃO AMBIENTAL MEDIADA PELAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E  

COMUNICAÇÃO NO INSTITURO FEDERAL DO AMAZONAS – CAMPUS 

HUMAITÁ”, ao crivo da Comissão de Ética e Pesquisa, bem como irei orientá -la para 

elaborar e concluir o estudo acim a apresentado, e comprometo-me em verificar seu 

desenvolvimento para que se possam cumprir integralmente os itens da Resolução 

466/2012, que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos.  

 

Humaitá, 20 de Fevereiro de 2016. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Clarides Henrich de Barba 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE VII – ROTEIRO DA ENTREVISTA FINAL COM OS ALUNOS  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS ALUNOS DO IFAM  

 

Estarei gravando suas respostas para obter as informações com melhor 

exatidão. Após a gravação você poderá ouvir o áudio e caso não tenha deixado 

evidente sua resposta por algum motivo, podemos refazer a entrevista.  

1. Quais os conhecimentos que você adquiriu sobre a Educação Ambiental 

durante o projeto? 

 

2. Quais os conhecimentos que você adquiriu sobre as TIC?  

 

3. Quais são as TIC que podem contribuir para aprendizagem da Educação 

Ambiental? Exemplifique. 

 

4. As TIC podem contribuir para modificação dos hábitos de c onsumo? 

Justifique sua resposta. 

 

5. As TIC podem contribuir para o aproveitamento dos resíduos sólidos (lixo 

inorgânico)? 

 

6. Os assuntos ministrados nas palestras e oficinas foram importantes para sua 

vida? Justifique. 

 

7. Quais as TIC que você usaria para praticar Educação Ambiental na escola, na 

sua comunidade? 

 

 

8. Como você percebe o descarte do lixo na sua comunidade? 

 



 

 

 

APÊNDICE VIII –  ROTEIRO DA ENTREVISTA FINAL COM OS PROFESSORES 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DO IFAM  

 

Estarei gravando suas respostas para obter as informações com melhor 

exatidão. Após a gravação você poderá ouvir o áudio e caso não tenha deixado 

evidente sua resposta por algum motivo, podemos refazer a entrevista.  

 

1. Há quanto tempo você atua como professor? 

 

 

2. Qual é a disciplina que você leciona? 

 

3. Durante suas aulas você costuma usar TIC?  Sim (     )  Não  (     )  

a. Justifique sua Resposta. Se a resposta for sim, qual é a TIC utilizada e 

para quê? 

 

4. Você considera importante utilizar as TIC na aprendizagem de Educação 

Ambiental? 

 

5. Você considera que as TIC podem contribuir para aprendizagem de 

Educação Ambiental em ambiente escolar? 

 

6. Você acha que as práticas mediadas pelas TIC podem favorecer a 

aprendizagem em Educação Ambiental? 

 

7. Quais TIC podem ser utilizadas para a aprendizagem e mudanças de hábitos 

e cuidado com meio ambiente. 

  

Muito Obrigada! 
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ANEXO I – PARECER DO CEP 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA  

MATRIZ CURRICULAR 

Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM Campus: Humaitá  

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação 

Curso: Técnico De Nível Médio em Informática - Forma: Integrada 

Ano De Implantação: 2014       -      Duração Do Curso: 03 Anos           

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  

CAMPUS  HUMAITÁ 

I - IDENTIFICAÇÃO: 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LAURA ALMEIDA FERREIRA 

EIXO 

TECNOLÓGICO: 

Informação e Comunicação Ano: 2014 

CURSO: Técnico de Nível Médio Integrado em 

Informática 

FORMA: Integrada 

DISCIPLINA: Segurança, Meio Ambiente e Saúde SÉRIE : 2ª 

CARGA HORÁRIA 

ANUAL:  

40h PERÍODO : Anual 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 

01h/a  

II - OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 

Objetivo Geral: 

- Interpretar, acompanhar e gerenciar as questões pertinentes à Segurança, Meio Ambiente 

e Saúde concernente ao profissional de Informática; 

Objetivos Específicos: 

- Conhecer, identificar e avaliar os Perigos e Riscos (causas) bem como as suas 

consequências (impactos) no ambiente de trabalho (Levantamento de Perigos e Riscos);  

- Conhecer e utilizar as técnicas (Ferramentas) de análise e investigação de Perigos e 

Riscos com ênfase na área de informação (HAZOP, APR. ETC...); 

- Compreender a concepção sobre os problemas de Saúde Ocupacional e como o 

profissional poderá atuar diretamente na promoção, preservação e recuperação da 

segurança do trabalhador durante suas atividades laborais; 

- Identificar a Legislação pertinente a SMS (Legislação Ambiental, Normas 

Regulamentadora, Portarias CONAMA, ANVISA, MTE); 

- Conhecer os programas prevencionistas destinados às questões de SMS (PPRA, 

PCMAT, PCMSO, CIPA, SESMT); 

- Atuar como agente educativo sobre as questões relacionadas à SMS; 

- Interpretar e acompanhar indicadores e classificação de acidentes do trabalho, bem como 

os impactos relacionados ao Meio Ambiente; 

- Propor medidas para confecção dos Programas de Gerenciamento de Riscos;  

- Interpretar os principais impactos relacionados às que stões de SMS; 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I 

- Conceitos Preliminares de SMS (Segurança Meio Ambiente e Saúde); 

- Conceitos de Perigos e Riscos (distinção); 

- Gestão de SMS aplicada à informática (planilhas de Levantamentos de perigos e Riscos);  

- Noções de Segurança da Informação; 

- Classificação das informações; 

- Noções de levantamento de Perigos e Riscos (APR, HAZOP etc...);  

- Cálculo do HHER (Homens Horas Exposto ao Risco); 



 

 

UNIDADE II  

- Processo de Levantamento dos Perigos e Riscos; 

- Análise e Interpretação dos Perigos e Riscos; 

- Conceito de acidente de trabalho; 

- Distinção entre acidente e incidente de trabalho; 

- Controle de Identificação das causas dos acidentes; 

- Investigação e análise do acidente de Trabalho;  

- Responsabilidade civil e criminal para as questões de SMS; 

- Aplicação de medidas mitigadoras ou minimizadoras para amenização dos riscos 

(gerenciamento de            riscos); 

- Princípio da Hierarquia no processo de controle dos Riscos e Perigos (HOSAS 18001, 

Eliminar, Substituir, Controle de Engenharia, Sinalização e Alerta, Controle Administrativo e 

Uso de Equipamento de Proteção Individual EPI);  

- Normas Regulamentadoras;  

- Programas de Prevencionistas (CIPA); 

- Setores relacionados à prevenção de acidentes (CIPA, SESMT);  

UNIDADE III  

- Noções de Legislação aplicada a prevenção de acidentes de trabalho ( Normas 

Regulamentadoras, Legislação do Ministério do Trabalho); 

- Classificação dos Acidentes (Típico e atípico); 

- Estatística aplicada a acidentes de trabalho (se m afastamento e com afastamento); 

- Cálculos de HHER (Homens Horas Exposto ao Risco); 

- Técnicas de Inspeção de SMS;  

- Epi´s e Epc´s; 

- Planos de Contingências para questões de SMS (PAE, PEL etc...);  

- Documentações Legais relacionadas à SMS: Programas de  Prevenção (PPRA, PCMAT e 

PCMSO), CAT, ASO; 

- Prevenção de doenças ocupacionais; 

- Prevenção e combate a incêndios; 

- Prevenção de acidentes e Incidentes Ambientais; 

- Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR); 

- Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

- Sistema de Gestão Ambiental: Legislação Ambiental, Aspectos, Impactos, perigos, 

emergências ambientais; 

- Legislação ambiental aplicada a recursos hídricos, poluição, resíduos; 

- ISO 14001; 

- Audiência publica; 

UNIDADE IV  

- Higiene, profilaxia e saneamento; 

- Noções de biossegurança; 

- Introdução a Norma Regulamentadoras 32 (NR32); 

- Higiene e conservação dos alimentos;  

- Noções de primeiros socorros; 

- Imunizações como profilaxia na prevenção de doenças para classe trabalhadora ( cartão 

de vacina); 

- ASO´S (Atestado de saúde Ocupacional ); 

- Legislação da ANVISA; 

- Programas de Controle e Saúde Ocupacional (PCMSO); 

- Programas de prevenção à saúde ocupacional; 

- Campanhas de prevenção; 

IV- REFERÊNCIAS: 
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