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RESUMO 
 
Frente ao fomento da modernidade às questões ambientais e ao desenvolvimento de 
estratégias para o estímulo e apoio às
Ambiental é uma importante ferramenta a ser utilizada na comunidade escolar para subsidiar a 
percepção e empoderamento dos atores sociais quanto às problemáticas ambientais existentes. 
Considerando os projetos educacionais desenvolvidos nas unidades escolares, este trabalho 
visa apresentar os resultados do projeto de pesquisa sobre
ano do Ensino Fundamental II de 10 escolas
Janeiro, sobre a temática de meio ambiente e sustentabilidade. A aquisição das informações 
foi realizada por meio de uma pesquisa quantitativa com a aplicação de questionário fechado. 
A partir dos resultados obtidos torn
sobre a sustentabilidade e seus entendimentos sobre a importância e responsabilidade de 
cuidar do meio ambiente.  
  
Palavras-chave: Percepção, Educação e Meio Ambiente, 
 
INTRODUÇÃO 
 

A questão ambiental pode ser considerada uma resultante do desgaste entre a relação 
da sociedade com a biosfera, uma crise de valores onde o Ter e o Ser nos torna mais atuantes 
no papel de consumidores do que no papel de seres humanos conscientes.  

Como tentativa de mini
importante instrumento para a mobilização e o estímulo individual, ou, 
tomada de consciência e atitudes em relação aos problemas socioambientais locais e globais. 
Inserida como política pública por meio da Lei n
Ambiental está (deveria estar)
como instrumento de gestão pode se dá em caráter formal e não formal.

Para Leroy e Pachec
preocupação de proteger não apenas os fatores ecológicos, mas também fatores sociais como 
a injustiça ambiental, miséria, pobreza, situação de risco em todos os sentidos e 
principalmente a falta de informação/ignorância. Os autores alertam sobre a importância de 
desenvolver um processo educativo auto docente, resistente, coletivo, solidário, crítico, amplo 
e permanente para o desenvolvimento e transformação desprendido dos paradigmas impostos 
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e/ou apresentados que interferem em nossas ações e decisões mesmo que de forma 
inconsciente. 

 
O objetivo principal deste trabalho é

sobre os temas Meio Ambiente e
escolares. Representadas nas seguintes questões: 
temática ambiental deve ser abordada por quais disciplinas na escola?Para você, por que é 
importante proteger o meio ambiente?De quem é a responsabilidade de proteger o meio 
ambiente?Fornecendo ainda subsídios para possíveis ações ambientais com a comunidade
escolar, por meio de programas ambientais eficientes.
 
METODOLOGIA 
 

O presente estudo se caracteriza como 
de coleta de dadosquantitativa, 
como ferramenta online de diagnóstico participativo da comunidade escolar 
universo da pesquisa é composto por
dez Escolas Públicas localizas no município do Rio de Janeiro

Osdiscentes foram selecionados para aplicação do questionário por critério de 
acessibilidade e por estarem matriculados nas 
Ambiental. Foram elaboradas 
Perfil, Social e Ambiental. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

A análise de dados foi obtida por meio da aplicação de 
alunos que responderam à pesquisa, 
36%alegam não saber. Quando questionados sobre em quais 
deveria ser abordada na escola
apenas Ciências, Biologia e Geografia
disciplinas indistintamente, 28% acreditam 
Geografia principalmente, e eventualmente pe
que a temática ambiental não
importância de proteger o meio ambiente
sobrevivência desta e das futuras geraçõ
planeta, 23% alegaram ser importante p
proibido destruir o meio ambiente e 
proteção. Quanto a responsabilidade de proteger o meio ambiente
acreditem a responsabilidade é de toda a sociedade, 
estadual ou federal), 3% não ser responsabilidade de ninguém e 
responsabilidade das ONGs. 
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Baseado nos dados coletados podemos concluir que em sua maioria, 
das 10 unidades escolares participantes desta pesquisa conhece
como abordagem da sustentabilidade e consideram importante a proteção do meio ambiente e 
sua abordagem na comunidade escolar. Contudo, nota
desconhece ou apresenta um estranhamento com as ques
ruptura conceitual um entre o indivíduo e o ambiente. Possivelmente, devido sua herança 
histórica, a abordagem da educação ambiental é realizada quase que inteiramente de forma 
específica, sendo empregada em algumas matéri
de forma interdisciplinar permeando todo o currículo escolar, dentro e fora das salas de aulas, 
estimulando o pensamento reflexivo, a sensibilização e o empoderamento juvenil às questões 
ambientais que os cercam. 
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