
 

 

 

                                                                

 
 

MEU AMBIENTE: O PENSAR SOBRE UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
CRÍTICA E A CONSTRUÇÃO DE SERES EMANCIPADOS NO 

RESUMO: 

 A Educação Ambiental (EA) surge da necessidade de mudanças de postura na sociedade. 
Onde o homem precisa ser agente de transformação no local onde está inserido. 
Acreditamos que valores como respeitar o outro e a natureza, devem ser trabalhados com 
todas as faixas etárias no ambiente escolar. Diante disso, torna
Educação interdisciplinar que aborda questões no campo socioambiental, permeando 
valores do ambiente natural e atitudes críticas socialmente comprometidas com o coletivo.
Assim, essa proposta de estudo buscou se estruturar de maneira que possibilite aos alunos 
expor discussões e ações em prol de uma sociedade igualitária e sustentável.
“Meu ambiente” foi desenvolvido trazendo em seu arcabouço correntes teóricas que 
reforçam o conhecimento de diversos temas que englobam o meio ambiente. Com o objetivo 
de discutir a educação ambiental crítica dentro do contexto escolar e de trabalhar 
interdisciplinarmente com eixos temáticos do currículo escolar, contribuindo para a 
construção de novos conceitos, fortalecendo os existentes e desmistificando as 
incoerências. O projeto aconteceu no Colégio Super Passo na cidade de Jequié
como público alunos da educação infantil ao ensino fundamental. A proposta foi 
desenvolvida através de encontros formativos e oficinas para construção de uma exposição 
aberta ao público com materiais recicláveis. As oficinas aconteceram no evento anual da 
Feira de Ciências na própria escola, as preparações semanais para essa comemoração 
anual foram regadas de aporte teórico discutido em sala com cada turma e seus respectivos 
temas, a fim de contemplar a comunidade local com as programações uma outra parte das 
produções aconteciam com a família. Na culminância da Feira de Ciências as produções 
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foram expostas e os alunos contribuíram com apresentações orais, explicando aos visitantes 
todas as experiências e conhecimentos construídos no decorrer do projeto. Através da 
iniciativa podemos identificar mudanças comportamentais e ideológicas em todos os 
agentes envolvidos no processo, em especial, os alunos: o cuidado com o outro, com o 
próprio colégio e com a comunidade ao redor da escola, além de uma visão crítica acerca 
do que representa o meio ambiente e qual o nosso lugar enquanto parte integrante desse
todo. Alguns relatos dos familiares comprovaram a importância da realização do projeto, 
pois, as mudanças também foram notadas em momentos fora do contexto escolar. 
deste cenário, é impossível não refletir sobre quais caminhos nossas escolas estão 
seguindo quando o assunto é a Educação Ambiental, dessa forma, acreditamos que 
podemos sim, pensar na formação do cidadão crítico, participativo e reflexivo, com 
participação autônoma em seu processo de aprendizagem.
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