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RESUMO
A importância de se ter locais conservados vai além de manter fauna e flora íntegras, mas se
configura no valor de proteger os ecossistemas, na vida local e planetária. A manutenção de
ambientes naturais, trata-se de como a população se relaciona e interage com esses espaços,
como sua casa, seu território, seu quintal. O objetivo geral da pesquisa foi elaborar uma
sequência didática investigativa com vistas à conservação ambiental da Serra do Patrimônio
em Pontes e Lacerda-MT. Esse local, além de sua função ecológica, serve também como
espaço para caminhada e lazer, porém, para que esse ambiente esteja conservado, depende
também da relação com os moradores, como eles o percebem e o entendem faz com que
cuidem do mesmo ou não. A metodologia teve cunho de pesquisa qualitativa, de pesquisaação-participativa e o instrumento de coleta de dados foi um questionário de entrada e saída
aplicado aos participantes, estudantes do Ensino Médio do Centro de Educação de Jovens e
Adultos, com a intenção de identificar as concepções ambientais sobre o local escolhido para
estudo. Os resultados obtidos da participação dos estudantes na sequência didática foram
bastante positivos, pode-se observar a interação entre os colegas, o despertar para a
responsabilidade, a partilha de experiências, o respeito com o próximo, o compromisso
durante a aula de campo e isso foi muito importante durante todo o processo educativo. Na
comparação entre os questionários inicial e final, foi possível observar que houve mudanças
nas concepções, sendo bem significativas para a pesquisa. Esperamos que os discentes
multipliquem esses valores para as famílias, amigos e todos com quem, de uma forma ou
outra, tenham contato. Diante disso, espera-se que este trabalho possa contribuir com novas
pesquisas e novos conhecimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Educação de Jovens e Adultos, Ensino por
investigação, Sequência didática.

ABSTRACT
The importance of having conserved places goes beyond keeping fauna and flora intact, but
it is configured in the protecting ecosystems value, in local and planetary life. The natural
environments maintenance is about how the population relates and interacts with these
spaces, such as your home, your territory, your backyard. The research general objective was
to develop an investigative didactic sequence with a view to Serra do Patrimônio
environmental conservation in Pontes e Lacerda-MT. This place, in addition to its ecological
function, also serves as a space for walking and leisure, however, for this environment to be
preserved, it also depends on the relationship with the residents, how they perceive and
understand it makes them take care of it or not. The methodology had the character of
qualitative research, participatory-action research and the data collection instrument was an
input and output questionnaire applied to participants, high school students at the Youth and
Adult Education Center, with the intention of identifying environmental conceptions about
the place chosen for study. The results obtained from the students participation in the
investigative didactic sequence were very positive, it can be observed the interaction
between the colleagues, the awakening to responsibility, the sharing of experiences, respect
for others, commitment during the field class and this was very important throughout the
educational process. In the comparison between the initial and final questionnaires, it was
possible to observe that there were changes in the conceptions, being quite significant for
the research. We hope that students will multiply these values by families, friends and all
the people with whom, in one way or another, they have contact. Therefore, it is hoped that
this work can contribute with new researches and new knowledges.

KEYWORDS: Environmental Education, Youth and Adult Education, Research Teaching,
Didactic Sequence.
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1 – INTRODUÇÃO
Interessei-me pela Biologia desde quando era estudante de ensino médio,
vislumbrava a magia de se estudar a vida, motivo que me levou a ingressar no curso de
Ciências Biológicas no campus de Cáceres, pela Universidade Estadual de Mato Grosso
(UNEMAT). A licenciatura em Ciências Biológicas abriu portas para a importante e
fascinante carreira de educadora. Entendendo que o educador sempre deve aperfeiçoar seus
estudos, e nesse sentido, busquei uma pós-graduação pela Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), pelo campus de Rondonópolis, especialização em Meio Ambiente: Impacto
Ambiental.
Cursar o Mestrado Profissional em Ensino de Biologia foi a oportunidade para que
eu pudesse continuar estudando e buscando as atualizações na área biológica e didática. Até
então, eu não vislumbrava cursar um mestrado, no caso, o acadêmico, mas o
profissionalizante estava próximo a minha realidade de sala de aula e encarei com muita
satisfação esse desafio de ser Mestra em Ensino de Biologia.
Sou professora efetiva da rede Estadual de Mato Grosso desde 2009, na disciplina de
Biologia. Nessa função, a cada dia, aprendo com erros e acertos, bem como busco a
qualidade de ensino e a motivação dos estudantes. A escola em que leciono é um Centro de
Educação de Jovens e Adultos, local onde há partilha de experiências entre estudantes e
professores. Os estudantes do ensino médio todos têm acima de 18 anos de idade e possuem
uma bagagem de vivência e de saberes diversos. O papel da escola no contexto da Educação
de Jovens e Adultos vai desde o aprimorar esses conhecimentos até certificá-los.
A disciplina de Biologia, para muitos estudantes, resume-se a uma enormidade de
termos difíceis, os quais não compreendem e nem conseguem pronunciar, sentem
dificuldades no aprendizado e isso certamente se reflete nas avaliações. Frente a isso, é
necessário que se repense as práticas pedagógicas, trazendo algo que seja significativo e
tenha sentido para a vida, podendo, assim, compreender os assuntos abordados.
Nesse sentido, a Educação Ambiental, que não é exclusividade da disciplina de
biologia, pode ser planejada de modo que abranja a vivência dos estudantes e torne a temática
atrativa e interessante, pois, a motivação e participação quanto ao tema de estudo faz com
que o aprendizado seja mais proveitoso e produtivo.
A Educação Ambiental (EA) me escolheu desde o curso de especialização e tive o
desejo de continuar pesquisando a temática no mestrado, essa escolha me rendeu ótimos

15

aprendizados, graças às experientes e maravilhosas orientadoras que me acompanharam
nesse trajeto. Vejo a Educação Ambiental como processo de educação de gente teimosa que
insiste e não desiste em sensibilizar as pessoas sobre a questão ambiental.
A maneira como a humanidade concebe o meio ambiente é demonstrada no
comportamento que os seres humanos manifestam diante do mesmo, inclusive a importância
que dão aos cuidados necessários para manter a conservação ambiental. Essa questão
também fica evidente na manutenção de ambientes naturais, trata-se também de como a
população se relaciona e interage com esses espaços, como sua casa, seu território, seu
quintal.
A criação de parques ecológicos nas cidades busca manter a conservação de plantas,
animais e todo um complexo ecossistema que inclui o ser humano. “Parque urbano temos
conceituado que se trata de uma área verde com função ecológica, estética e de lazer, no
entanto, com uma extensão maior que as praças e jardins públicos” (JAKIMIM, 2017, p. 30).
A importância de se ter locais conservados vai além de manter fauna e flora íntegras, mas se
configura na importância de proteger os ecossistemas, na vida local e planetária.
Nessa perspectiva, essa pesquisa partiu da seguinte pergunta: A interação da
população humana com as áreas verdes remanescentes pode ser uma oportunidade de
sensibilização e aprendizagem sobre conservação ambiental?
Diante dessa problemática, o intuito foi sair da zona de conforto da sala de aula e
buscar espaços de aprendizagens considerados também como espaço não escolarizados,
motivando os estudantes a novas experiências de aprendizado. Lembrando que muitos
conceitos de biologia podem ser trabalhados durante uma aula de campo.
Nos ambientes naturais urbanos encontramos conforto emocional e diferentes
cenários que nos possibilitam trabalhar conceitos diversos das disciplinas de
ciências e biologia proposto pelos parâmetros curriculares nacional e orientações
curriculares nacional (JAKIMIM, 2017, p. 34).

O intuito da pesquisa foi sensibilizar os estudantes do Centro Educacional de Jovens
e Adultos 6 de Agosto, para a conservação da Serra do Patrimônio, localizada na área urbana
do município de Pontes e Lacerda-MT. Local que, além de sua função ecológica, serve
também como lugar de caminhada e lazer. Porém, a conservação desse local dependem da
relação com os moradores, como eles percebem e entendem esse local faz com que cuidem
desse ambiente ou não.
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A dissertação aqui apresentada teve abordagem qualitativa com a perspectiva da
pesquisa-participativa, pois buscou identificar as concepções ambientais dos estudantes
antes e após as realizações das aulas de uma sequência didática sobre educação ambiental.
“A pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa, isso significa que o pesquisador
faz uma interpretação dos dados” (CRESWELL, 2007, p. 186).
O instrumento de coleta de dados foi um questionário de entrada e saída, com
perguntas que tinham respostas abertas e fechadas, as análises e discussões foram
interpretadas de acordo com a autora Lucie Sauvé (2005), que propõe 7 categorias para a
concepção de ambiente: como natureza, como recurso, como problema, como sistema, como
lugar em que se vive, como biosfera e como projeto comunitário.
Os professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos entendem a dificuldade
em encontrar material didático para essa modalidade, que tem um tempo diferente das
demais modalidades de ensino na educação básica, podendo ser um dos motivos do escasso
material. Isso nos levou a elaborar um produto educacional que é uma sequência didática
que visa a participação de forma investigativa dos estudantes da EJA. Segundo Paiva (2014,
p. 85), “sequências didáticas consistem em instrumentos valiosos de ensino que buscam
organizar determinadas propostas educacionais a fim de sistematizar o trabalho do
professor”.
O ensino investigativo objetiva trazer o estudante para o protagonismo, conforme
nos diz Oliveira (2015, p. 16), “quanto ao ensino por investigação, trata-se de uma estratégia
de ensino que engloba atividades centradas no aluno, viabiliza o desenvolvimento da
autonomia e da capacidade de tomar decisões, de avaliar e de resolver problemas”. Mas, não
é tarefa fácil introduzir esse novo modelo de ensino nas escolas, é difícil para o professor
porque já se acostumou com seu planejamento e metodologia e para o próprio estudante por
medo de errar, de ser criticado, muitas vezes prefere se calar do que tentar se dispor a
participar ativamente.
As atividades da sequência didática tiveram como suporte a Teoria da
Aprendizagem Significativa que, segundo Moreira (1982):
[...] processa-se quando o material novo, ideias e informações que apresentavam
uma estrutura lógica, interage com conceitos relevantes e inclusivos, claros e
disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, contribuindo para
sua diferenciação, elaboração e estabilidade (MOREIRA, 1982, p. 4).
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O objetivo geral da pesquisa foi criar uma sequência didática com vistas a conservar
e preservar a Serra do Patrimônio em Pontes e Lacerda-MT. De forma a atendermos a esse
objetivo e ao problema da pesquisa, foram propostos os seguintes objetivos específicos:
Levantar as concepções de estudantes da EJA sobre a Serra do Patrimônio/Pontes e LacerdaMT e desenvolver ações educativas ambientais a fim de despertar para a conservação do
meio ambiente.
Optamos por apresentar o nosso referencial teórico em tópicos na introdução, quais
sejam: a Educação Ambiental no ensino escolar, a educação de jovens e adultos, o ensino
investigativo e a sequência didática. Na sequência, teremos Material e Métodos, Resultados
e Discussões, Conclusão, Referências Bibliográficas e o Produto Educacional em Anexo,
fruto também da pesquisa.
1.1 – A Educação Ambiental no ensino escolar
A Educação Ambiental, por seu caráter transversal e interdisciplinar, não é um
conteúdo de Biologia, por isso, de forma majoritária, é direcionada em forma de projetos
interdisciplinares, que é uma das maneiras que pode ser planejada nas escolas. A EA pode
ser trabalhada em qualquer um dos componentes curriculares e não somente nos de Biologia
e Ciências Naturais ou na Geografia.
Embora a Educação Ambiental seja interdisciplinar, o que se observa, com
frequência, é que os professores de Ciências Naturais e Biologia são os que mais trazem para
seus alunos as temáticas pertinentes à EA. Dessa forma, o que era para ser inserido no
currículo escolar, pode acabar sendo pouco ou nem discutido durante o ano letivo por todos
os professores.
Existem muitos trabalhos e publicações sobre a Educação Ambiental, diversos
autores que vêm trazendo novos significados e rumos à EA.
A educação ambiental acompanha e sustenta de início o surgimento e a
concretização de um projeto de melhora da relação de cada um com o mundo,
trata-se de uma responsabilidade de ser, de saber e de agir, o que implica
compromisso, lucidez, autenticidade, solicitude e coragem (SAUVÉ, 2005, p.
321).

A Educação Ambiental deve ser apresentada desde a educação infantil até a pósgraduação, com vistas à responsabilidade e ao compromisso com o meio ambiente. Não é
somente em uma aula que serão despertadas essas mudanças de atitudes, pois é um processo
que se dá aos poucos, por isso deve ser constante o trabalho com a EA.
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Segundo Sauvé (2005, p. 317), “mais do que uma educação ‘a respeito do, para o,
no, pelo ou em prol do’ meio ambiente, o objeto da educação ambiental é de fato,
fundamentalmente, nossa relação com o meio ambiente”. De acordo com a concepção de
cada um sobre o ambiente, reflete-se a forma com que se relaciona com o mesmo.
No entanto, os educadores têm oportunidade de ressignificar a Educação Ambiental
por meio de fatos e notícias com questões ambientais que acontecem tanto no local como de
forma globalizada. Essa pode ser uma das formas possíveis de abordar constantemente a EA
com os estudantes, não tendo, portanto, que esperar a semana do meio ambiente para a
discussão da Educação Ambiental no espaço escolar.
O livro Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais organizado pela
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (2010) traz em seu texto que:
No ano de 2004, a Seduc encaminhou um denso questionário às escolas públicas,
com o objetivo de lançar um olhar crítico à práxis educativa, no contexto da
educação ambiental. A sistematização desse levantamento revelou o quanto ainda
é preciso para aliar os aspectos sociais e ambientais na Educação Ambiental, uma
vez que as temáticas abordadas em EA revelaram uma concepção naturalista
conservacionista (relacionada aos biomas, conservação da biodiversidade,
unidades de conservação, recuperação de matas ciliares, além de atividades com
hortas e quintais) e resolucionista (na tentativa em resolver problemas). Ainda que
sejam compreensíveis esses dois aspectos, uma vez que vivemos em um Estado
campeão do desmatamento e queimadas, o que expressa as preocupações dos
educadores ambientais, destaca-se que é preciso avançar em um projeto
emancipatório na proposição de políticas que envolvam proteção ecológica, justiça
ambiental e inclusão de todos (MATO GROSSO, 2010, p. 58).

A análise das respostas das escolas de Mato Grosso em que a Seduc/MT fez o
levantamento mostrou as duas concepções de Educação Ambiental: naturalista e
resolucionista. Tais concepções podem ser observadas em pesquisas, como mostram as
dissertações de Assis (2018) e Matos (2009). No trabalho de Assis (2018), foi aplicado um
questionário aos estudantes a fim de identificar as concepções de ambiente, revelando maior
frequência de respostas na concepção de natureza (naturalista), que se refere à visão de
enxergar o ambiente (fauna e flora) sem a presença do ser humano. Já nos resultados de
Matos (2009), foram analisados desenhos e textos elaborados pelos estudantes e as
atividades expressaram, em sua maioria, a concepção resolucionista (ambiente como
problema).
As Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais de Mato Grosso (2010)
preconizam que a Educação Ambiental deve ser trabalhada em todas as áreas de
conhecimento. Entretanto, mesmo essas orientações estando no Projeto Político Pedagógico
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da Escola (PPP), ainda se observa aulas pontuais sobre Educação Ambiental, como a semana
do meio ambiente, que é realizada próximo ao dia 05 de junho.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017), indica que o tema Educação
Ambiental deve ser incorporado aos currículos e às propostas pedagógicas de preferência de
forma transversal e integradora.
A importância da interdisciplinaridade na EA é apontada por Sato (1997):
Um dos fenômenos cada vez mais discutidos atualmente é a interdisciplinaridade,
que está provocando a busca de abordagens integradas para a resolução dos
problemas sociais e das degradações ambientais. Ao reconhecermos a
complexidade da natureza e da sociedade humana, percebemos que nossos
conhecimentos isolados não conseguem mais alcançar as respostas adequadas e
que nossos instrumentos estão cada vez mais limitados (SATO, 1997, p. 15).

A semana pedagógica, que abarca os planejamentos de início de ano letivo, pode ser
um momento importante para a elaboração de propostas interdisciplinares de conteúdos de
Educação Ambiental, as quais podem ser em formato de projetos, gincanas, aula de campo,
dentre outros, pois nos planejamentos se reúnem todas as áreas de conhecimento, estando
juntos todos os professores. Ainda parece difícil a interação entre professores, mas, aos
poucos, vão se construindo e descontruindo valores e há outras temáticas que também são
abordadas interdisciplinarmente, como consciência negra, saúde, educação para o trânsito,
sexualidade.
O conceito de Educação Ambiental é múltiplo, variando muito de autor para autor, e
isso depende de como cada um entende educação e o ambiente. A partir dessa compreensão,
tem-se uma definição de acordo também com a sua finalidade. Na presente pesquisa, a EA
foi guiada por Sato (1997):
A EA deve ser projetada sobre as realidades locais e globais, abrangendo os
principais espaços da sociedade civil, das diversas instituições e do Estado, com
relevância na compreensão de que a relação “ser humano - natureza” é mediatizada
pelas relações na sociedade e representa um ponto central na capacidade de ação
ética, educativa e comunicativa, que permita a construção de um mundo mais justo
e igualitário (SATO, 1997, p. 87).

Ao longo dos anos, conforme foi sendo ampliada, discutida e debatida, chegou-se a
novas concepções a respeito da Educação Ambiental devido a novas cadeias produtivas,
avanço da tecnologia, cultura consumista. Por conseguinte, surgiram novas abordagens de
EA tais como crítica, emancipatória, transformadora, popular. Além dessas, surgiram outras
correntes de pensamento, ressignificando a identidade da Educação Ambiental.
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Segundo Layrargues e Lima (2014), existem atualmente três macrotendências como
modelos político-pedagógicos para a Educação Ambiental: conservacionista, pragmática e
crítica. A macrotendência conservacionista é a que entende o ambiente como natureza, não
citando a dimensão humana; a macrotendência pragmática é a que entende o ambiente como
recurso, sendo voltada para o desenvolvimento sustentável, não visando a transformação
social; a macrotendência crítica é a que entende o ambiente como socioambiental,
contextualizando a relação histórica da sociedade e natureza, buscando a reflexão e
transformação social. As três macrotendências são de suma importância para a Educação
Ambiental, sendo a crítica a ideal para ser discutida com os estudantes e comunidade em
geral.
No presente trabalho, buscou-se revelar as concepções ambientais dos estudantes de
uma escola pública com a modalidade de jovens e adultos. As respostas foram trazidas e
discutidas conforme a categorização proposta por Sauvé (2005):
1- Ambiente como natureza;
A educação ambiental leva-nos também a explorar os estreitos vínculos existentes
entre identidade, cultura e natureza, e a tomar consciência de que, por meio da
natureza, reencontramos parte de nossa própria identidade humana, de nossa
identidade de ser vivo entre os demais seres vivos (p. 317).
2- Ambiente como recurso;
A educação ambiental implica uma educação para a conservação e para o consumo
responsável e para a solidariedade na repartição equitativa dentro de cada
sociedade, entre as sociedades atuais e entre estas e as futuras. Trata-se de gerir
sistemas de produção e de utilização dos recursos comuns, tanto quanto sistemas
de tratamento de resíduos e sobras (p. 317).
3- Ambiente como problema;
Exige o desenvolvimento de habilidades de investigação crítica das realidades do
meio em que vivemos e de diagnóstico de problemas que se apresentam. Trata-se,
inicialmente, de tomar consciência de que os problemas ambientais estão
essencialmente associados a questões socioambientais ligadas a jogos de interesse
e de poder, e a escolhas de valores (p. 318).
4- Ambiente como sistema;
Dentro de uma perspectiva sistêmica, a educação ambiental leva também a
reconhecer os vínculos existentes entre aqui e alhures, entre o passado, o presente
e o futuro, entre o local e o global, entre as esferas política, econômica e ambiental,
entre os modos de vida, a saúde e o meio ambiente etc. (p. 318).
5- Ambiente como lugar onde se vive;
É o ambiente da vida cotidiana, na escola, em casa, no trabalho, etc. Uma primeira
etapa de educação ambiental consiste em explorar e redescobrir o lugar em que se
vive, ou seja, o “aqui e agora” das realidades cotidianas, com um olhar renovado
ao mesmo tempo apreciativo e crítico trata-se também de redefinir-se a si mesmo
e de definir o próprio grupo social com respeito às relações que se mantém com o
lugar em que se vive (p. 318).
6- Ambiente como Biosfera;
É o lugar da solidariedade internacional que nos leva a refletir mais profundamente
sobre os modos de desenvolvimento das sociedades humanas. Aqui se encontra
um contexto privilegiado para utilizar de maneira vantajosa a junção entre a
educação ambiental e a educação para o desenvolvimento (p. 318).
7- Ambiente como projeto comunitário;
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A educação ambiental introduz aqui a ideia de práxis: a ação está associada a um
processo constante de reflexão crítica. A educação para a democracia, base da
educação para a cidadania, torna-se essencial. Os aspectos políticos das realidades
socioambientais tornam-se patentes (p. 319).

1.1.1 - Contextualização histórico-política sobre a Educação Ambiental

A história da educação ambiental, tanto em âmbito internacional como nacional,
inicia-se através da preocupação com o meio ambiente e das reuniões onde são estabelecidos
tratados entre os países. As reuniões constituídas entre diversas nações através de encontros,
como conferências, buscavam metas e soluções, a curto e a longo prazo, para os problemas
ambientais. “Muitas foram as conferências mundiais que buscaram legitimar as políticas
públicas em Educação Ambiental” (BEHREND, 2020, p. 40).
Na década de 60, exatamente em 1962, foi lançado o livro “Primavera Silenciosa”,
escrito pela autora Rachel Carson, que relatava sobre o uso e o perigo dos pesticidas. Essa
publicação foi um grande marco na história da educação ambiental, pois mostrava, por meio
de uma linguagem simples, as consequências de ações humanas sobre o ambiente. “O livro
tornou-se um clássico devido ao assunto ser o movimento ambientalista mundial, e
alavancou inquietações internacionais a respeito do meio ambiente” (TAVARES, 2019, p.
20).
Na década de 70, aconteceram importantes conferências, fortalecendo os debates
ambientais, como a Declaração de Estocolmo e o Clube de Roma, em 1972. A Declaração
de Estocolmo proclamou 7 critérios e 26 princípios para preservar e melhorar o ambiente
humano. O relatório do Clube de Roma propunha a utilização do princípio de
desenvolvimento sustentável. Em 1975, houve o Encontro Internacional sobre Educação
Ambiental, que também ficou conhecido como Carta de Belgrado, no qual foram formulados
princípios e orientações para um programa de Educação Ambiental. Em 1977, houve a
Conferência de Tbilisi, a qual foi considerada um dos principais eventos sobre Educação
Ambiental no planeta.
No Brasil, a Educação Ambiental começa a ganhar força em 1981 com a criação da
Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), a qual objetivava preservar, melhorar e
recuperar a qualidade ambiental propícia à vida. Já em 1988, a promulgação da Constituição
Federal trouxe o artigo 225, que contemplou o Meio Ambiente, dando destaque às questões
ambientais.
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Também tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada
no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro em 1992, a famosa Eco-92, como ficou conhecida
mundialmente. Dessa importante conferência, foram aprovadas duas convenções e a
assinatura da agenda 21, que trata de um plano de ação com metas para a melhoria das
condições ambientais do planeta. Ainda na década de 90, no Brasil, em 1997, foram lançados
os Parâmetros Curriculares Nacionais referentes às quatro primeiras séries da Educação
Fundamental. Os Parâmetros se tornaram parte do currículo escolar e trazia como um dos
temas transversais o meio ambiente, tratando esse assunto como preocupações
contemporâneas. Dessa forma, a Educação Ambiental entra nas escolas de forma mais
sistematizada e integrada em todas as áreas de conhecimento. Ainda nos anos 90, foi
instituída a Política Nacional de Educação Ambiental (1999), que declarava o direito de
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Em Mato Grosso, a Lei n° 7.888, que instituiu a Política Estadual de Educação
Ambiental, foi criada em 2003, sendo revogada pela Lei nº 10.903, em 2019. Esta nova Lei
estabeleceu os processos de aprendizagem voltados à conservação e melhoria do meio
ambiente e da qualidade de vida.
No ano de 2004, por meio de consultas públicas, foi construído o Programa Nacional
de Educação Ambiental (ProNEA). O referente programa é de âmbito nacional, congregando
todos os segmentos sociais e esferas de governo, com o objetivo de difundir a educação
ambiental a todos os cidadãos. Em 2012, foi homologado a Resolução n° 2 que estabelece
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA). Essas Diretrizes
reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da Educação Ambiental para a Educação Básica
em todas as suas etapas e modalidades de ensino.
As Conferências Ambientais continuaram acontecendo como o Rio +20, que foi a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2012, no
Rio de Janeiro. A Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente nos anos de
2003, 2005-2006, 2008/2009, 2012/2013, 2017/2018 são exemplos que aconteceram aqui no
Brasil.
Em 2019, houve a extinção do Órgão Gestor da Educação Ambiental dos Ministérios
da Educação (MEC) e do Meio Ambiente (MMA). Este órgão foi instituído em 2003, com
o objetivo de concretizar a Lei nº 9.795/1999 (que instituiu a Política Nacional de Educação
Ambiental) e o Decreto nº 4.281/2002.
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Podemos observar que, ao longo de sua história, a Educação Ambiental foi ganhando
forma e dimensão, todas as reuniões ambientais (fóruns, conferências, congressos) foram
realizados com intuito de verificar a atual realidade e planejar metas para o futuro do meio
ambiente. Nesse contexto, foram criados leis e decretos que buscavam consolidar os
princípios, objetivos e diretrizes para a Educação Ambiental.
1.1.2- Política Nacional de Educação Ambiental
As políticas públicas sobre Meio Ambiente no Brasil iniciaram formalmente com a
Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), depois foi criada a Política Nacional do
Meio Ambiente (PNMA), após foi designado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
(IBAMA), em seguida veio o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e, por fim, foi
organizada a Lei sobre a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).
A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) foi instituída pela Lei nº
9.795/1999, assinada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A
Lei foi sancionada com 4 capítulos: da Educação Ambiental; da Política Nacional da
Educação Ambiental; da Execução da Política Nacional da Educação Ambiental e as
Disposições Finais. O Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), constituído pelos
Órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas
Fundações Instituídas pelo Poder Público, é a estrutura central da Política Nacional de
Educação Ambiental.
Apesar da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental ter surgido em 1999,
somente foi regulamentada em 2002 e, no ano subsequente, o Órgão Gestor do PNEA passa
a ser constituído pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente.
A trajetória da Política Brasileira de Educação Ambiental se faz de acordo com seus
representantes políticos, desde a escolha do Ministro do Meio Ambiente até os interesses
que podem levar a avanços ou recuos devido aos méritos em disputa. Enfim, podemos
observar que vem ocorrendo uma descentralização e compartilhamento de responsabilidades
com ações e esforços intersetoriais.
Os principais desafios das políticas públicas de educação ambiental no Brasil
identificados pelos gestores estaduais e os compromissos assumidos pelo Órgão
Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, em regime de colaboração
com os entes federados, apontam para uma proposta político-pedagógica de
educação para a sustentabilidade capaz de formar pessoas e coletividades
responsáveis pela melhoria da qualidade de vida e do mundo que habitam
(BARBOSA, 2008, p. 19).
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No cenário atual as políticas ambientais deixam muito a desejar, nos mostrando um
futuro nada promissor. O retrocesso nas questões ambientais põe em cheque todas as
conquistas já alcançadas e inclusive em outras áreas como a pesquisa e educação.
No que diz respeito ao meio ambiente, assistimos ao acirramento dos conflitos
ambientais, sobretudo os que envolvem o uso e a propriedade da terra por povos
tradicionais, bem como a desproteção dos bens naturais, facilitando sua
apropriação por interesses ligados ao agronegócio (CARVALHO, 2020 p. 44).

1.1.3 - Política Estadual de Educação Ambiental
O Órgão Gestor em Mato Grosso, responsável pela política de Educação Ambiental,
é formado por 3 secretarias: de Educação (SEDUC), de Meio Ambiente (SEMA) e de
Planejamento (SEPLAN). Além de ter uma lei que dispõe sobre a Educação Ambiental e a
Política Estadual de Educação Ambiental, o governo do estado de Mato Grosso lançou em
2006, o Programa Mato-Grossense de Educação Ambiental (ProMEA).
O Programa Mato-Grossense de Educação Ambiental (ProMEA) em consonância
com a Política Estadual de Educação Ambiental, visa disponibilizar para a
sociedade mato-grossense e Princípios, diretrizes e linhas de ação que expressam
o interesse de órgãos públicos, entidades não governamentais e cidadãos
envolvidos direta ou indiretamente com a área ambiental (SECRETARIA DE
ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 2005, p. 6).

No ano de 2004, a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (SEDUC), criou
o Projeto de Educação Ambiental (PrEA), que foi feito em consonância com a Política
Nacional de Educação Ambiental. Este projeto teve como objetivo inserir a Educação
Ambiental nas escolas estaduais de Mato Grosso, contando com a parceria de instituições
governamentais e não governamentais.
O PrEa MT foi construído e diversas fragilidades foram constatadas nos anos
subsequentes a sua implantação. Aprendendo com os erros e na coragem de evocálos a trajetória adiante, o PrEa deixou de ser um mero projeto de governo e passou
a ser reconhecido por várias escolas, parceiros, instâncias e organismos
(PEDROTTI-MANSILLA, 2010, p. 127).

Um dos frutos do PrEA foi a criação do capítulo de Educação Ambiental no Plano
Estadual de Educação. Além disso, em 2012, a Educação Ambiental aparece como questões
específicas nas Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais da SEDUC/MT.
Dessa forma, a Educação Ambiental chega às escolas estaduais através de materiais como
os 4 cadernos Pedagógicos do Projeto de Educação Ambiental (PrEA), das Orientações
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Curriculares das Diversidades Educacionais e do livro: Escola, Comunidade e Educação
Ambiental, lançado em 2013.
Nos anos de 2004 a 2014, aconteceram fatos importantes na Educação Ambiental de
Mato Grosso como as formações continuadas do Projeto PrEA para professores e alunos da
rede estadual, a participação no Processo Formativo Escolas Sustentáveis e Com-Vida, entre
outros. A Gerência de Educação Ambiental da Seduc/MT, criada em 2008, foi extinta em
2017, isso mostra a “preocupação” de nossos dirigentes com o meio ambiente. Espera-se que
a Educação Ambiental continue com a sua devida relevância na Secretaria Estadual de
Educação de Mato Grosso.
1.2 – Educação de Jovens e Adultos (EJA)
O histórico da EJA nos mostra que, desde o princípio, esta modalidade de ensino não
foi prioridade, estando ligada a uma educação não escolarizada e relacionada aos
movimentos sociais. Conforme Pinheiro (2014, p. 23), “historicamente a escolarização da
EJA estava voltada somente para o processo de alfabetização, assim as inúmeras políticas
públicas e campanhas internacionais e nacionais estavam voltadas para os anos iniciais da
Educação Básica”. Dessa forma, fica claro que o principal objetivo era simplesmente
erradicar o analfabetismo.
A educação de Jovens e Adultos veio para suprir o direito à educação de muitos
cidadãos que, por diversos motivos, não conseguiram estudar quando mais novos. Esses
motivos podem ser: falta de escola no local em que se residiam, obrigação de trabalhar,
gravidez, insucesso na escola, doenças, dentre outros.
A Educação de Jovens e Adultos é uma possibilidade para a emancipação social,
cultural, pessoal e econômica de alunos que, por motivos diversos, não tiveram
seus direitos respeitados de estarem em uma instituição de ensino no momento
dito “apropriado”. Entendemos que, na sociedade contemporânea, a escola deve
ser o lugar do diálogo democrático, dos conhecimentos múltiplos, que possibilitam
desenvolver pensamentos críticos, construção de conhecimentos que possam
garantir ao sujeito estar em seu contexto social e exercer, de forma ética, a sua
cidadania (CARVALHO, 2018, p. 30).

Os estudantes da EJA, em sua maior parte trabalhadores, buscam a escola para
terminar seus estudos, conseguir emprego, ou melhoria salarial para os que estão
empregados, e alguns, após a etapa do ensino médio, prosseguem no ensino superior. De
acordo com Negreiros et al. (2017, p. 2), “a EJA tem inquestionável importância social na
vida de quem a procura para novas possibilidades de melhoria de vida.”
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As escolas que possuem a modalidade de Educação de Jovens e Adultos devem fazer
um trabalho de motivação com o objetivo de levantar a autoestima dos estudantes. Conforme
enfatiza Nascimento (2013, p. 21), “o professor é um incentivador, deve estimular os alunos,
de forma a alcançar a motivação dos mesmos, o que faz da fase motivadora um aspecto
fundamental no processo de ensino e aprendizagem”. Os professores precisam estar bem
motivados e incentivar os estudantes durante as aulas para que eles não desistam ao longo
do ano letivo, visto que, além da carga horária da escola, os mesmos advêm de um dia de
trabalho.
A EJA ainda é vista por muitos como um ensino fraco, que não reprova, não se
aprende nada, e só basta assistir às aulas e já está aprovado. Segundo, Machado (2016):
As políticas oficiais de educação de adultos deixaram marcas muito significativas
no imaginário da população, que até hoje ainda podem ser identificadas, sobretudo
com um tratamento pejorativo, chamando de “mobral” ou “supletivo” às pessoas
que tem pouco conhecimento sobre qualquer coisa (MACHADO, 2016, p. 434).

A metodologia e o planejamento para o ensino de jovens e adultos deve ser
diferenciada do ensino regular, pois eles permanecem na escola por um período mais curto
de tempo.
O conteúdo programático de Biologia da EJA deve incorporar novas teorias
científicas e contextualizá-las aos acontecimentos regionais na medida do
possível, pois o aluno da EJA se mostra ansioso por novas descobertas e sente
necessidade de se conectar ao que ocorre a sua volta, por isso usar somente do
“cotidiano” talvez não seja suficiente para contextualizar adequadamente o que se
deseja ensinar (HENICKA, 2015, p. 129).

Sendo assim, o que podemos esperar de um estudante que não se interessa pelo
conteúdo, a culpa é do professor que não preparou sua aula de forma atrativa ou do estudante
que não vê sentido naquilo que o professor está explicando? É exatamente nos resultados
escolares que constatamos a real situação do ensino brasileiro, pois os estudantes em geral
têm índices insatisfatórios nas avaliações e, com isso, o professor tem que “se virar”, fazendo
recuperação, intervenção, dependência, para conseguir superar as péssimas notas dos
estudantes. Na obra de Paulo Freire (1987), “Pedagogia do Oprimido”, o autor relata:
Por isto é que não podemos, a não ser ingenuamente, esperar resultados positivos
de um programa, seja educativo num sentido mais técnico ou de ação política, se,
desrespeitando a particular visão do mundo que tenha ou esteja tendo o povo, se
constitui numa espécie de “invasão cultural”, ainda que feita com a melhor das
intenções. Mas “invasão cultural” sempre (FREIRE, 1987, p. 55).

Além disso, na EJA, tem outro agravante que é a evasão escolar. A evasão escolar no
ensino da EJA pode ser atribuída a diversos fatores que permeiam a sua vida, por exemplo,
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entre o emprego e a escola, é claro que optam pelo emprego, pois precisam sustentar suas
famílias.
Além do trabalho, que é um dos principais motivos de evasão e também de retorno
para a escola, existem outros: metodologia das aulas, falta de transporte para ir para a escola,
problemas familiares, doenças, entre outros, que os desmotivam de continuarem estudando.
Isso pode ser caracterizado nas Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso (2010):
Insistentemente, os sujeitos da educação de jovens e adultos têm sido acusados do
abandono, da desistência e de evasão dos cursos que iniciam, na volta à escola.
Todas essas acusações transformam, sem exceção, “vítimas” da descontinuidade
em “culpadas” pela sua ocorrência, marcadas por fortes estigmas sociais que
atribuem a desinteresse, preguiça e pouca inteligência o significado de causas
eficientes para os movimentos que realizam de vai-e-vem da escola (MATO
GROSSO, 2010, p. 179).

As escolas com modalidade de EJA deveriam ter um trabalho ou projeto em que
todos os profissionais se empenhassem em buscar alternativas, visando diminuir a evasão
escolar, pois todos sabem que, no início do ano letivo, as salas de aulas estão lotadas, mas,
a partir do segundo semestre, mais da metade desiste da escola. Há urgência em achar uma
maneira para que esses estudantes permaneçam na escola até a conclusão de seus estudos.
E quem são esses sujeitos da EJA?
Se em tempos anteriores, as salas de aula de EJA eram compostas majoritamente
por adultos e idosos, notadamente por estes; está constatado generalizadamente
que, atualmente, o público que frequenta os cursos da EJA nos CEJAS e nas
escolas é formado em sua quase totalidade por jovens. Se a idade em si não
estabelece as características do sujeito-estudante da EJA, não se pode negar que
as diferenças de vivência, experiências, entre jovens e adultos-idoso na sala de
aula estabelecem desafios pedagógicos insofismáveis para os educadores e
educadoras (CONCEPÇÕES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, 2018, p. 80-81).

Cada unidade escolar deve, portanto, conhecer a realidade de seus estudantes para
propor um currículo escolar condizente com a atual situação local. A escola precisa ser um
local agradável, onde esses estudantes sintam-se acolhidos e pertencentes àquela
comunidade. “É importante destacar, ainda as condições econômico-sociais dessa
população, enquanto elemento orgânico da realidade ou do processo social estadual
hegemonizado pelo Agronegócio, como a materialidade que deve fundamentar o
desenvolvimento da EJA” (CONCEPÇÕES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, 2018, p. 78).
O público-alvo desta pesquisa participativa são os estudantes do Ensino Médio, do
Centro de Educação de Jovens e Adultos 6 de Agosto, localizado no município de Pontes e
Lacerda-MT, a maioria dos quais já possuem filhos, netos, cônjuges e serão propulsores das
aprendizagens junto aos seus familiares. Os estudantes da EJA são pessoas mais experientes,
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com saberes já construídos e que podem contribuir para a inserção de medidas que venham
a ajudar na preservação e na conservação não só da Serra do Patrimônio, bem como de outros
lugares existentes no município.
1.2.1 - Contextualização da Educação de Jovens e Adultos em Mato Grosso
No Brasil, foi criado, no ano de 1970 o Movimento Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL), esse programa do Governo Federal foi expandido para todos os Estados
brasileiros, com o objetivo de erradicar o analfabetismo. “O desenvolvimento da EJA em
Mato Grosso está marcado pela implantação do Programa de Educação Integrada (PEI), que
está ligado ao segundo momento do MOBRAL” (BIGNARDE, 2013, p. 65). O PEI foi uma
das iniciativas do MOBRAL para sintetizar o ensino primário e dar continuidade aos estudos
dos alfabetizados pelo programa.
Segundo o trabalho de Bignarde (2013), houve em Mato Grosso, após o Programa de
Educação Integrada, o Projeto Minerva, em 1973, que foi um ensino à distância com a
utilização de rádio e da televisão com transmissão de programas educativos. Em seguida ao
Projeto Minerva, de acordo com as orientações do MEC, surgiram os Centros de Estudos
Supletivos (CES), em 1974.
Nas duas décadas que antecederam à de 90, o estado de Mato Grosso desenvolveu
uma política de Educação de Jovens e Adultos articulada entorno dos Centros de
Estudos Supletivos (CES), Núcleo de Estudos Supletivos (NES), Núcleo de
Educação Permanente (NEPs) e o Projeto Logos II (BOFF, 2002, p. 115).

Conforme a pesquisa de Boff (2002), o CES se apropriava de um ensino no qual o
aluno tinha um atendimento personalizado de acordo com sua disponibilidade de tempo e
interesse, recebia um material para estudar em casa e depois tirava as dúvidas
presencialmente com o professor. Através dos Centros de Estudos Supletivos, foram abertas
salas satélites, sendo organizadas tanto nas redes Estadual e Municipal, como também em
empresas privadas, para o ensino de Jovens e Adultos. Já o Núcleo de Estudos Supletivos
(NES), foi uma ampliação do CES para o interior do estado de Mato Grosso, com o mesmo
tipo de funcionamento, sendo vinculado ao Centro de Estudos Supletivos. Posteriormente, o
CES e o NES se transformaram em Núcleo de Educação Permanente (NEPs), com
atendimento de forma semipresencial. Paralelamente a isso, o Projeto Logos II, desenvolvido
pelo MEC, em 1981, tinha o objetivo de formar professores que já atuavam nas séries iniciais
e não tinham qualificação.
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Em 1991, o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso implantou a Resolução
nº 137, estabelecendo normas gerais para o Ensino Supletivo. Esta resolução extinguiu os
Centros de Estudos Supletivos (CES), os Núcleos de Estudos Supletivos (NES) e os Núcleos
de Educação Permanente (NEP).
Mato Grosso iniciou uma discussão quanto à oferta da Educação de Jovens e
Adultos, por meio da Resolução n° 137/1991, do Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso (CEE/MT), estabeleceu normas gerais para o chamado Ensino
Supletivo, em que, conforme artigo 2°, inciso I desta resolução – “A Suplência
visa suprir a escolarização regular de Ensino Fundamental para maiores de 14
anos, e a de Ensino Médio para maiores de 18 anos que não tenham seguido ou
concluído em idade própria” (BIGNARDE, 2013, p. 66).

Dessa forma, a Resolução 137/1991 normatizou os cursos supletivos que ficaram
bem similares ao ensino regular, tendo como uma das principais diferenças, no aligeiramento
de terminar uma série (que corresponde a um ano) em um semestre. A Suplência era
organizada da seguinte forma: Suplência I - que correspondia às séries do Ensino
Fundamental I, Suplência II - Ensino Fundamental II e Suplência III - Ensino Médio.
No ano de 2000, criou-se a Resolução nº 180 pelo Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso, com novas normas para a oferta da Educação de Jovens e Adultos. Esta
resolução começou a funcionar efetivamente em 2002, extinguindo o Ensino Supletivo. As
novas normas estabeleciam a Educação de Jovens e Adultos como modalidade de educação
básica, tendo as funções: reparadora, equalizadora e qualificadora.
No ano de 2006, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT)
iniciou o Projeto Beija-Flor, em princípio, para os municípios que não tinham atendimento
de EJA e, posteriormente, para a ampliação dos que já tinham atendimento nessa
modalidade. A criação desse projeto se deu por conta de uma pesquisa de censo escolar com
todos os eleitores de Mato Grosso, resultando que cerca de 430 mil pessoas acima de 25 anos
não tinham ainda concluído o Ensino Fundamental. Dessa forma, o Projeto Beija-Flor tinha
a intenção de oferecer aprendizado aos que não concluíram em tempo regular seus estudos.
No ano de 2007, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, através da
Portaria Nº 393/2007, propôs o redimensionamento da Educação de Jovens e Adultos,
criando uma Comissão Interinstitucional para a verificação dos municípios para a
implantação dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs).
Na busca de fortalecer o programa da EJA, a Secretaria de Estado de Educação de
Mato Grosso (SEDUC/MT) implantou, em 2008, uma política curricular a ser
desenvolvida em Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs),
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proporcionando, segundo suas regras pedagógicas, um avanço no atendimento da
proposta da EJA no Estado (BIGNARDE, 2013, p. 69).

Os Centros de Educação de Jovens e Adultos funcionam de forma trimestral e por
áreas de conhecimentos: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e
Matemática. A matrícula pode ser ofertada no formato presencial, por disciplina ou por área
de conhecimento. Atualmente, os Centros de Educação de Jovens e Adultos utilizam como
forma de organização a carga horária/etapa.
Nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), também são oferecidos
durante todo o ano o Exame On-line, que são provas para a conclusão de estudos. A inscrição
é feita pelo site da Seduc, é marcado o dia da prova e o candidato realiza com o uso de
computador no Laboratório de Informática da escola. Existe uma grande procura para esse
exame on-line, inclusive dos próprios alunos que estão matriculados e estudando nos CEJAs.
A implantação dos Centros de Educação de Jovens e Adultos em Mato Grosso é de
suma importância para a valorização dos educandos previstos para essa modalidade. Esperase que as Políticas Públicas para a Educação de Jovens e Adultos continue investindo e
propiciando um ensino de qualidade ao seu público.
1.3 - Ensino Investigativo
A forma do professor ensinar pode levar à motivação ou à desmotivação dos
estudantes, o que inclui também o aprendizado, já que de todo ensino se espera um resultado
positivo de aprendizagem. Como temos diversidades de estudantes em cada sala de aula,
deve-se buscar metodologias de ensino que façam o estudante a querer aprender, que
despertem o interesse e a participação nas aulas a fim de que o aluno tenha sucesso na
aprendizagem.
O ensino investigativo traz uma nova roupagem na metodologia de ensino, porque o
estudante é instigado a buscar respostas, fazendo, assim, que se interesse no conteúdo
apresentado. Como nossos estudantes em geral não estão acostumados com esse tipo de
metodologia, poderão apresentar dificuldades para interagir. De acordo com Scarpa et al.
(2017):
A busca por um ensino que fomente o desenvolvimento de ferramentas intelectuais
para a investigação e a resolução de problemas, em nossa percepção, apenas é
possível se, de fato, oferecermos oportunidades para que os estudantes sejam
apresentados a problemas cujas soluções, ainda que não evidentes, são possíveis
de serem alcançadas, considerando os conhecimentos que já possuem (SCARPA
et al., 2017, p. 15).
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O ensino por investigação, em que o estudante é o protagonista, pode ser
executado conforme citado no trabalho de Trivelato & Tonidandel (2015), através de etapas:
a) questão problema; b) elaboração de hipóteses; c) construção e registro de dados obtidos;
d) discussão dos dados; e) elaboração de afirmações (conclusões).
A primeira etapa: questão problema, que é o ponto central do estudo investigativo,
pode ser proposta pelo professor ou também vinda dos estudantes, podendo ser um problema
experimental ou não experimental.
Entretanto, qualquer que seja o tipo de problema escolhido, este deve seguir uma
sequência de etapas visando dar oportunidade aos alunos de levantar e testar suas
hipóteses, passar da ação manipulativa à intelectual estruturando seu pensamento
e apresentando argumentações discutidas com os seus colegas e com o professor
(CARVALHO, 2013, p. 10).

Na segunda etapa: elaboração de hipóteses, pode ser uma das etapas que os
estudantes sintam mais dificuldades em fazer. O levantamento de hipóteses se faz buscando
uma resposta ao problema de forma que possam testar para chegar a uma conclusão do tema
investigado.
Nesta etapa, o importante não é o conteúdo que se quer ensinar, mas as ações
manipulativas que dão condições aos alunos de levantar hipóteses (ou seja, ideias
para resolvê-lo) e o testes dessas hipóteses (ou seja, pôr essas ideias em prática),
(CARVALHO, 2013, p. 11).

Na terceira etapa: construção e registro de dados, pode ser elaborada junto com os
estudantes a forma que chegarão a resposta do problema, por meio de experimento, aula de
campo ou pesquisa bibliográfica, essa é a fase de coleta de dados obtidos. Segundo Trivelato
& Tonidandel (2015, p. 109), “um ensino que pretende desenvolver nos alunos habilidades
próprias da natureza da ciência deve providenciar também o acesso e o uso de dados, o que
está previsto na aprendizagem por investigação. ”
Na quarta etapa: discussão dos dados, espera-se que nessa fase seja compreendida
a resposta da pergunta problema através dos dados obtidos na terceira etapa. Carvalho (2013,
p. 9) sugere que “é preciso, após a resolução do problema, uma atividade de sistematização
do conhecimento construído pelos alunos”.
Na quinta etapa: elaboração de afirmações (conclusões), faz-se a verificação das
hipóteses, é realizada a comparação das hipóteses iniciais com a conclusão final dada pelos
estudantes. Essa é a fase da sistematização do conhecimento, deve-se aproveitar para avaliar

32

os estudantes a fim de verificar as aprendizagens obtidas. Nesse sentido, Trivelato &
Tonidandel (2015) afirmam que:
Construir afirmações que tenham valor como conhecimento científico implica
construir argumentos científicos, ou seja, estabelecer conclusões que se
relacionem logicamente a evidências (dados) e que sejam apoiadas pelos
conhecimentos validados pelo campo conceitual (TRIVELATO &
TONIDANDEL, 2015, p. 110).

O trabalho final de conclusão da atividade avaliativa pode ser a apresentação de um
relatório, uma cartilha, um guia, um jornal, uma maquete, um painel, um modelo didático,
um vídeo produzido pelos estudantes, entre outros. Este tipo de apresentação é importante a
fim de compartilhar e disseminar os conhecimentos adquiridos.
Espera-se que, com o ensino investigativo, os estudantes estabeleçam novos
conhecimentos obtendo uma aprendizagem significativa e produtiva. Para Trivelato &
Tonidandel (2015, p. 111), “o ensino por investigação pode providenciar aos alunos o acesso
às práticas da ciência, de forma a aproximá-los da natureza da ciência e promover sua
alfabetização científica.”
Dessa forma, o professor fica como mediador, auxiliando os estudantes quanto ao
direcionamento da pesquisa e organizando os dados obtidos. SPONHOLZ (2003, p. 210)
reforça sobre o professor mediador ao dizer que “a prática docente deve estar caracterizada
pela figura de um professor mediador, investigador, criativo e competente, capaz de transitar
entre o conhecimento elaborado e a produção do aluno.”
1.4 – Sequência Didática (SD)
Nos planejamentos anuais são elencados todos os conteúdos a serem trabalhados
durante o ano letivo, que podem ser organizados por bimestre, trimestre ou semestre,
dependendo da organização escolar. Para facilitar os assuntos a serem abordados, pode-se
elaborar uma sequência didática. De acordo com Zabala (1998, p.18), as sequências didáticas
“são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de
certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos
professores como pelos alunos”. Em uma SD, o conteúdo segue uma ordem de atividades,
que podem ser elaboradas conforme a complexidade do assunto em horas/aulas, sendo uma
ótima opção para uso dos professores.
Motokane (2015), destaca em seu trabalho que:
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Todas as sequências didáticas pressupõem a autonomia dos educadores para
adequar as atividades às especificidades dos contextos nos quais atuam; sabendo
que cada escola e cada turma tem suas particularidades, é essencial que estes
profissionais, que são conhecedores dessas particularidades, façam alterações na
sequência para que ela atenda às demandas de cada turma (MOTOKANE, 2015,
p. 132).

As atividades de uma sequência didática podem ser as mais diversas possíveis, como
jogos, pesquisas, textos, leituras, experiências, aulas de campo, montagem de modelos
didáticos, todas com o objetivo de levar o conhecimento do assunto tratado. O uso de SD
pode ser muito enriquecedor, tanto para o professor quanto para o estudante, e trazer
aprendizados para ambos.
Atualmente, existem vários trabalhos de pesquisas que resultaram em sequências
didáticas, essas estão disponíveis para uso dos professores, podendo ser adaptadas e
ajustadas ao público a ser aplicada.
A Sequência Didática é composta por várias atividades conectadas de
questionamentos, atitudes, procedimentos e ações que os alunos desempenham
com a mediação do professor. As atividades que fazem parte da sequência são
guiadas de maneira a aprofundar o tema que está sendo estudado e podem variar
de acordo com a estratégia aplicada. O professor fortalece o conceito aplicado
através de diferentes caminhos, favorecendo e oportunizando autonomia ao
estudante com as estratégias metodológicas variadas através de aula dialogada,
experimentação, uso das tecnologias, entre outros. Contudo, o objetivo central é
que o aluno se aproprie do conteúdo e dos temas desenvolvidos sendo capaz de
construir, desconstruir e criar novas situações para responder a questões ou
possíveis desafios que possam enfrentar na vida, seja essa profissional ou pessoal
(ALVES, 2019, p. 51).

Dessa forma, as sequências didáticas podem ser usadas para diversos conteúdos,
em todas as áreas de conhecimentos, objetivando o aprendizado dos estudantes. Para o
professor é importante, pois possibilita o planejamento com antecedência, bem como a
seleção do tipo de material a ser utilizado e a organização do tempo que se gastará para
concluir a sequência e, ao final, pode-se fazer a avaliação dos estudantes.
Temos assim, as características da sequência didática:
A SD deve ser construída em duas partes, a primeira levando em conta os
elementos estruturantes (tema, objetivo, duração), ou seja, o PLANEJAMENTO
DE AULA. A segunda parte deve levar em conta as ações necessárias para o
processo de ensino-aprendizagem, as demandas de aprendizagem, o contexto
social dos alunos e, no caso do ensino de Ciências da natureza, os eixos
estruturantes da alfabetização científica, ou seja, os ROTEIROS DE AULA
(PRADO, 2018, p. 19).
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Através do planejamento e roteiro de aula, há a possibilidade de o professor
construir uma sequência didática, permitindo a participação dos estudantes no processo de
aprendizagem, pois se espera que, nessas atividades, os estudantes sejam motivados a
participar e a adquirir conhecimentos significativos, alcançando os objetivos propostos na
SD.
Nos programas de pós-graduação profissionais, os mestrandos devem produzir, ao
final do curso, a dissertação, que é o Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM), e um
produto educacional. Dentre os vários formatos de produto, destaca-se a sequência didática
que foi escolhida, no caso desta pesquisa. Embora já exista uma diversidade de SD escritas,
o que falta é dar visibilidade a essas produções junto aos professores, de forma que todos
tenham conhecimento desses produtos educacionais que podem ser utilizados com seus
estudantes em suas salas de aula.
A sequência didática aqui proposta buscou contextualizar a educação ambiental
de forma que os estudantes sejam protagonistas do estudo. Dessa maneira, o professor fica
como mediador e pesquisador, auxiliando os discentes quanto ao direcionamento da pesquisa
e na organização dos dados obtidos.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi submetido e aprovado no comitê de ética, conforme CAAE:
16662619.1.0000.8124, em anexo. A pesquisa teve abordagem qualitativa, com a
perspectiva da pesquisa-ação-participativa. Segundo Creswell (2007, p. 28), “a ação
participatória é recursiva ou dialética e concentra-se em mudar as práticas. Assim, ao final
de estudos reivindicatórios/participatórios, os pesquisadores avançam na agenda de ação
para mudança.”
Na obra “Metodologia da Pesquisa”, a autora define a pesquisa-ação:
A metodologia da pesquisa-ação articula a produção de conhecimentos com a ação
educativa. Por um lado, investiga, produz conhecimentos sobre a realidade a ser
estudada e, por outro, realiza um processo educativo para o enfrentamento dessa
mesma realidade (TOZONI-REIS, 2009, p. 31).

Buscando outros autores para a definição de pesquisa-ação-participativa, temos:
Enquanto a prática rotineira tende a ser a única responsabilidade do prático, e
atualmente a maioria das pesquisas é realizada em equipe, a pesquisa-ação é
participativa na medida em que inclui todos os que, de um modo ou outro, estão
envolvidos nela e é colaborativa em seu modo de trabalhar (TRIPP, 2005, p. 6).
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Já sobre a técnica qualitativa:
Uma técnica qualitativa é aquela em que o investigador sempre faz alegações de
conhecimento com base principalmente ou em perspectivas construtivistas (ou
seja, significados múltiplos das experiências individuais, significados social e
historicamente construídos, com o objetivo de desenvolver uma teoria ou um
padrão) ou em perspectivas reivindicatórias/participatórias (ou seja, políticas,
orientadas para a questão ou colaborativas, orientadas para a mudança) ou em
ambas (CRESWELL, 2007, p. 35).

Ainda sobre a abordagem qualitativa, que é diferente da quantitativa a qual observa
com maior ênfase fatos com análises numéricas, a pesquisa qualitativa considera:
que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser
traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de
signiﬁcados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de
dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu signiﬁcado são os
focos principais de abordagem (KAUARK, 2010, p. 26).

2.1 – Área de estudo
2.1.1 – Centro Educacional de Jovens e Adultos (CEJA)
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede estadual de ensino chamada
Escola Estadual 6 de Agosto, criada pelo Decreto Estadual nº 42 de 14/06/91. Ela é um
Centro de Educação de Jovens e Adultos e está localizada no município de Pontes e LacerdaMT. No período compreendido de 1991-2008, essa escola atendeu ao Curso de
Alfabetização, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Por intermédio da Política Educacional para a Educação de Jovens e Adultos,
implementada pelo Governo Estadual e, considerando que a Secretaria de Estado de
Educação é mantenedora da Escola Estadual 6 de Agosto, no ano de 2008, houve o processo
de redimensionamento e a escola tornou-se CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos,
passando a funcionar a partir do ano letivo de 2009, EXCLUSIVAMENTE com esta
modalidade de ensino.
O “CEJA 6 de Agosto” funciona como Centro de Educação de Jovens e Adultos,
com as etapas de alfabetização, ensino fundamental e ensino médio da educação básica. A
alfabetização e ensino fundamental são organizados didaticamente para estudantes a partir
de 15 anos e o ensino médio para estudantes a partir de 18 anos. A escola oferta aulas no
período vespertino e noturno. O currículo é organizado por área de conhecimento (Ciências
da Natureza e Matemática, Humanas, Linguagem) e carga horária/etapa, 200 horas por

36

disciplina no ensino fundamental e 100 horas por disciplina no ensino médio, que é dividido
em 1º ano e 2º ano, o aluno tem que cumprir no mínimo 50 horas/aulas em cada ano,
finalizando nos dois anos 100 horas/aula.
2.1.2 – Estudantes
O público do Centro de Educação de Jovens e Adultos 6 de Agosto é composto por
estudantes com muita defasagem de idade e ano escolar. Temos estudantes de 15 até 70 anos,
os mais jovens (15 a 17) geralmente estudam no período vespertino, por ainda não estarem
trabalhando. No período vespertino, temos também estudantes que moram em sítios
próximos a cidade e vem no ônibus escolar até a escola.
A maior concentração de estudantes se encontra no período noturno, por serem
trabalhadores, alguns até mesmo saem do trabalho e vão direto para a escola. No início do
ano letivo, devido à procura de matrículas, é feita lista de espera aos que não conseguem
vaga, no decorrer do ano, ligam e matriculam esses estudantes.
A maior parte dos estudantes do CEJA 6 de Agosto é de mulheres casadas com
filhos, muitas levam os filhos para a escola, por não terem com quem deixar em casa. Por
isso, a escola fica cheia de crianças, das mais variadas idades, que sãos os filhos(as) dos
estudantes.
Os estudantes procuram o CEJA com a intenção de terminar os estudos, por vários
motivos, entre eles, arrumar emprego ou querer cursar uma faculdade. A desistência de
estudar, em muitos estudantes, acontece por diversas causas como: emprego que não
compatibiliza o horário com o da escola, pessoais (gravidez, problemas de saúde,
casamento), cansaço e desmotivação.
Através de um levantamento de dados do ano de 2019 com o número de
matrículas, analisou-se a quantidade de estudantes que evadiram da escola, resultando em
aproximadamente 34% de evasão escolar. Um dos pontos observados nesses estudantes que
desistiram de estudar é a distância em que moram do CEJA, percebeu-se que a maioria mora
em bairros distantes. Diante desta problemática, faz-se necessário um estudo direcionado ao
conhecimento do perfil, da identidade do aluno da EJA e do planejamento direcionado ao
ensino-aprendizagem para criar estratégias para combater a evasão.
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2.1.3 – Serra do Patrimônio
Para verificar os saberes já construídos dos estudantes e poder contribuir para a
inserção de medidas que venham a ajudar na preservação e conservação, foi escolhido um
local para estudo que foi a Serra do Patrimônio.

Figura 01 – Serra do Patrimônio.

Fonte: Cardoso, 2019.

A Serra do Patrimônio está localizada na área urbana do município de Pontes e
Lacerda, no estado de Mato Grosso (MT), trata-se de uma área verde municipal, que é
utilizada pela população local para caminhada e lazer. No Plano Diretor de Pontes e Lacerda,
na Lei Complementar Nº 42, de 11/10/2006, a Serra do Patrimônio está contemplada como
área de preservação e lazer do Município. Ainda nesse documento, no Capítulo III Das
Definições, a palavra preservação é definida como: conjunto de métodos, procedimentos e
políticas que visem a proteção a longo prazo do patrimônio.
Chegando a Pontes e Lacerda-MT o principal destaque é imediatamente percebido
é a Serra do Patrimônio, localidade logo de início explorada por garimpeiros
devido seu potencial aurífero. Ocupando parte da região sudoeste de Mato Grosso
apresenta um grande potencial turístico. Além de estar localizada em uma área de
transição entre os Biomas Amazônia e Cerrado, necessitando urgentemente de um
respaldo maior para sua conservação. Por sua localização ao lado da cidade
proporcionará a população um local de visitação para contemplação da natureza,
prática de atividade esportiva como caminhadas, prática de voo livre e projetos de
educação ambiental com execução constante durante todo o ano, entre outras
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pontes e Lacerda-MT, 2013, p. 2).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pontes e Lacerda-MT, no ano de 2013,
elaborou um projeto para criar um Parque Municipal na Serra do Patrimônio, mas o mesmo
ficou parado, não teve continuidade e ficou somente no papel. Neste projeto, entre as ações
que seriam desenvolvidas estavam a construção de um restaurante mirante no local, a
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construção da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, uma trilha
suspensa e uma rampa de voo livre.
Existia exploração aurífera na Serra do Patrimônio e é possível ver no local um
guincho que era utilizado para retirada de material no antigo garimpo. Hoje, já se percebe os
indicativos de recuperação do local, restando ainda os buracos feitos para a exploração
mineral.
Na Serra do Patrimônio, pode-se observar a vegetação característica dos biomas
cerrado e floresta amazônica, bem como existem diversos tipos de pássaros; no local também
já foram avistados anta e lagartos. Este ambiente sofre constantemente com queimadas
criminosas, o que prejudica os moradores devido à poluição no ar. Observa-se a necessidade
de estudo da área referente à geologia e à caracterização física.
2.2 – Coleta de dados
A metodologia teve cunho de pesquisa qualitativa e de pesquisa-ação-participativa,
sendo utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário de entrada e saída
aplicado aos participantes, (Figura 02), estudantes do ensino médio do Centro de Educação
de Jovens e Adultos, com o objetivo de identificar suas concepções ambientais sobre a Serra
do Patrimônio em Pontes e Lacerda-MT. O questionário foi elaborado com 15 perguntas,
sendo 10 com alternativas de respostas (perguntas fechadas) e 5 com questões em que os
estudantes respondessem com suas próprias palavras (perguntas abertas).
Figura 02 – Estudantes respondendo o questionário de entrada.

Fonte: Cardoso, 2019.

39

Para mensurar os resultados, foi usada a escala do tipo Likert em algumas questões
aplicadas no questionário. Escolheu-se este tipo de escala por ser uma das mais utilizadas
em pesquisas de opinião, em que o participante informa seu grau de concordância ou
discordância com o objeto pesquisado. Usou-se neste questionário a escala tipo Likert com
4 pontos que indicavam: concordo totalmente (significa que o participante aplica totalmente
o fundamento descrito na afirmação); concordo parcialmente (significa que o participante
aplica na sua maioria o fundamento descrito na afirmação); discordo totalmente (significa
que o participante não aplica o fundamento descrito na afirmação); discordo parcialmente
(significa que o participante não aplica na sua maioria o fundamento descrito na afirmação).
Para Trojan (2015):
Se a vantagem da escala de Likert é a possibilidade de identificar a direção da
atitude do respondente em relação a cada afirmação, sendo ela positiva ou
negativa, a elaboração do conteúdo das opções para resposta, bem como, a escolha
da escala adequada para medir o grau de intensidade da mesma tem efeito
importante nos resultados e nas possibilidades de compreensão da realidade
investigada (TROJAN, 2015, p. 296).

Antes da aplicação do questionário foi usado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) para aos estudantes, bem como o Termo de Anuência de autorização da
unidade escolar para a realização da pesquisa e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Pontes e Lacerda-MT, que é o órgão responsável pela Serra do Patrimônio, para
autorização da aula de campo. Somente participaram da pesquisa os estudantes que
assinaram o TCLE.
Com o uso das respostas do questionário inicial foi elaborada, aplicada e avaliada
uma sequência didática (produto educacional) sobre educação ambiental, visando reflexões
acerca das problemáticas ambientais. As aulas da SD foram realizadas em sala de aula e a
aula de campo no local de estudo (Serra do Patrimônio, em Pontes e Lacerda-MT). A SD
teve como base os seguintes questionamentos: a) Introdução do assunto, com descrição geral
da Serra do Patrimônio, juntamente com os estudantes por meio de uma “tempestade de
ideias”; b) questão problema e formulação das hipóteses; c) aula de campo, na Serra do
Patrimônio; d) Palestra com representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e)
painel sobre as conclusões sobre o trabalho.
Após o desenvolvimento da sequência didática, novamente foi aplicado o
questionário de saída a fim de verificar possíveis mudanças na concepção dos estudantes
participantes da pesquisa.
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A sequência didática foi organizada em 09 h/a (horas/aula), que foram equivalentes
a 3 encontros com duração de 3 horas, conforme mostra o quadro abaixo.
Quadro 1 – Atividades da sequência didática.

1º Encontro

3 h/aulas

Dinâmica: Tempestade de ideias.
Atividade: Situação problema.
Aula expositiva: Meio ambiente e educação ambiental.
Atividade: Mapa mental.

2° Encontro

3 h/aulas

Aula de campo na Serra do Patrimônio.

3° Encontro

3 h/aulas

Roda de conversa: vivências da aula de campo.
Apresentação da Chefe da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agropecuária (SEMAGRO).
Elaboração do jornal mural.
Fonte: Elaboração da autora (2020).

2.3 – Etapas da sequência didática
O 1º encontro da SD se iniciou com uma dinâmica para buscar os conhecimentos
prévios dos estudantes, tendo como base a Teoria da Aprendizagem Significativa. Segundo
Moreira (2012):
A aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos
prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária.
Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os
conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade
cognitiva (MOREIRA, 2012, p. 2).

A dinâmica conhecida como tempestade de ideias, em que se apresenta uma
palavra-chave e os participantes escrevem ou falam o que sabem e lembram sobre ela. A
palavra-chave foi “Serra do Patrimônio”, os estudantes receberam um papel, onde
escreveram e devolveram ao professor. Na sequência, foram colados ao redor da palavrachave todos os papéis e, conforme a leitura das respostas, discutiu-se com a sala toda.
Após a discussão e reflexões de cada estudante, lançou-se uma problematização
para que os mesmos investigassem durante a atividade de campo da SD. Qual a relação da
Serra do Patrimônio e sua comunidade? Como esse local pode ser preservado e conservado?
Diante dessas duas perguntas, foram formuladas as hipóteses que foram elencadas no quadro
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e também anotadas em seus cadernos, para que, posteriormente, revisássemos e
analisássemos.
No segundo momento, os estudantes reunidos em grupos realizaram a atividade:
situação problema. Cada grupo recebeu uma folha com uma situação problema e, após
debaterem e chegarem a uma resposta, apresentaram a toda a sala.
Em seguida, foi realizado uma aula expositiva, apresentando os principais conceitos
sobre meio ambiente e educação ambiental, que foram: sistemas naturais, espaços
construídos, degradação ambiental, preservação ambiental, conservação ambiental, área
verde nas cidades, desenvolvimento sustentável, atitudes ambientais. Como encerramento
do primeiro encontro, foi desenvolvida a atividade: mapa mental, para a qual receberam 9
palavras sobre conceitos relacionados à educação ambiental e produziram um desenho para
cada palavra.
No segundo encontro, ocorreu a aula de campo na Serra do Patrimônio. Foi entregue
previamente o roteiro e protocolo da aula de campo, constando os objetivos, as informações
sobre vestimentas, o que levar, paradas durante a trilha e os procedimentos durante a aula.
A duração da aula foi de 3 horas, foram realizadas quatro paradas para observações,
registros, perguntas, anotações e uma parada para lanche.
No terceiro encontro, os estudantes, por meio de uma roda de conversa, relataram o
que observaram e anotaram na aula de campo de modo que todos participaram e contribuíram
com suas anotações e registros. Após as manifestações, foi feito o exercício de trazer
novamente a problematização e hipóteses lançadas na primeira aula para fins de verificá-las
de acordo com o que foi vivenciado na aula de campo.
Em seguida, realizou-se uma palestra com a chefe do Departamento da Secretaria de
Meio Ambiente e Agropecuária (SEMAGRO) do município de Pontes e Lacerda-MT, com
o objetivo de que os estudantes pudessem entender quais são as responsabilidades e que
ações têm sido desenvolvidas pela SEMAGRO no local, bem como nos demais espaços
públicos da cidade de Pontes e Lacerda-MT. Como finalização da SD, foram elaborados
textos, desenhos e escolha de fotos sobre o que aprenderam no decorrer da SD, sendo usados
na construção de um jornal mural exposto no ambiente escolar para divulgação e ampliação
dos conhecimentos.
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Todos os dados coletados: questionário de entrada, aplicação do produto educacional,
questionário de saída foram organizados e analisados, sendo apresentados e discutidos logo
a seguir.
3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados e discussões serão apresentados em três etapas: a primeira traz a análise
do questionário de entrada, a segunda expõe a análise da aplicação da sequência didática e a
terceira apresenta a análise da comparação das respostas dos questionários de entrada e saída.
3.1 – Etapa 1: Questionário de entrada
Os resultados abaixo são frutos da aplicação de um questionário com o objetivo de
levantar as concepções ambientais dos estudantes da EJA no Centro Educacional 6 de
Agosto, com o intuito de verificar o conhecimento dos mesmos e buscar ampliar esse
entendimento por intermédio de uma sequência didática. Participaram respondendo o
questionário 37 estudantes do ensino médio. Este questionário foi aplicado no início do
presente trabalho, sendo usado no final da pesquisa para comparação com o questionário de
saída.
A primeira afirmação para verificar o nível de concordância dos estudantes foi
se tinham conhecimento sobre educação ambiental, a maioria (56,8%) respondeu que
concorda totalmente que tem esse conhecimento, esse entendimento se mostra importante
para o início do estudo da temática. Dos 37 estudantes que responderam, 14 responderam
que concordam parcialmente (37,8%), 1 respondeu discordar parcialmente (2,7%) e um
estudante (2,7%) respondeu não ter conhecimento sobre educação ambiental, (Gráfico 1).
Mais da metade dos que responderam disseram ter conhecimento sobre educação ambiental,
isso mostra que, de uma forma ou outra, já ouviram ou até mesmo praticaram a educação
ambiental. Esse conhecimento pode ter vindo da escola em anos anteriores de estudo. O que
nos reflete que as escolas fazem aulas com essa temática.
Sauvé (2005, p. 317) entende que a “educação ambiental visa induzir dinâmicas
sociais, de início na comunidade local e, posteriormente, em redes mais amplas de
solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das realidades
socioambientais”. Nesse sentido, o estudo da educação ambiental nas escolas colabora num
sentido local (comunidade escolar), ampliando depois para sociedade (ambiente familiar).
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Gráfico 01- Educação Ambiental.

Tenho conhecimento sobre o que é educação ambiental
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Fonte: Elaboração da autora (2020).

A segunda afirmação foi sobre a importância da educação ambiental. Os
estudantes, em sua maioria, (73%), responderam que sabem a importância da EA, 9
afirmaram concordar parcialmente (24,3%) e apenas um (2,7%) discordou parcialmente,
(Gráfico 02). Sabendo o valor da educação ambiental, pode ser que os estudantes tenham
mais interesse em participar da pesquisa. Observou-se que a maior parte dos participantes
sabem a importância da EA, nenhum respondeu que não sabe.
A importância da educação ambiental é ser compreendida como ação permanente,
continuada e para todos, de modo a possibilitar o respeito à diversidade biológica,
cultural, étnica em busca do fortalecimento da resistência da sociedade a um
modelo devastador das relações dos seres humanos entre si e destes com o meio
ambiente (ZANON et al, 2015 p. 50).

Por isso, os estudantes devem saber o que é educação ambiental e principalmente
saber qual a sua importância.
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Gráfico 02 – Importância da Educação Ambiental.

Sei a importância da educação ambiental.
2,7%

24,3%

73,0%

concordo totalmente

concordo parcialmente

discordo parcialmente
Fonte: Elaboração da autora (2020).

No questionário, a pergunta sobre como os estudantes entendem o meio
ambiente foi aberta e foram 31 respostas agrupadas conforme a definição de meio ambiente
da autora Sauvé (2005), que assim ficaram definidas: meio ambiente-natureza, 17 respostas
(54,9%); meio ambiente-problema, 8 respostas (25,9%); meio ambiente-biosfera, 3
respostas (9,6%); meio ambiente-comunitário, 3 respostas (9,6%), (Gráfico 03). A autora
(SAUVÉ, 2005) dispõe o meio ambiente em 7 tipologias: meio ambiente-natureza, meio
ambiente-recurso, meio ambiente-problema, meio ambiente-sistema, meio ambiente-lugar
onde se vive, meio ambiente-biosfera, meio ambiente-projeto comunitário. No entanto,
neste questionário de entrada, não apareceram as 7 tipologias, foram contemplados apenas 4
tipos: meio ambiente-natureza, meio ambiente-problema, meio ambiente-biosfera e meio
ambiente-comunitário. A maioria dos estudantes que entende meio ambiente-natureza,
provavelmente, enxerga o meio ambiente como um conjunto de elementos do mundo natural.
Para Assis (2018, p. 62), “a concepção ‘Natureza’ não deve ser vista com menor importância.
Emocionar-se pelo belo, encantar-se pela natureza é um forte indício de que somos
responsáveis por nossas ações”, pois, a partir desta visão pode-se chegar a explorar outras
visões de meio ambiente para gerir, para resolver, para compreender, para prevenir ou
decidir melhor.
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Gráfico 03 – Definição de meio ambiente.

O que você entende sobre meio ambiente?
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Fonte: Elaboração da autora (2020).

Quando responderam se suas atitudes ajudam a preservar e conservar o
ambiente, a maior parte respondeu concordar totalmente (63,9%), 10 responderam concordar
parcialmente (27,8%), 2 responderam discordar totalmente (5,6%) e 1 estudante discordou
parcialmente (2,8%), conforme o Gráfico 04. Para bem responder a esta pergunta, eles teriam
que saber o que é preservar e o que é conservar, pois o não entendimento, com certeza,
compromete os resultados da pesquisa.
Segundo Pádua (2006), preservação visa à integridade e à perenidade de algo. Já
a conservação, nas leis brasileiras, significa proteção dos recursos naturais, com a utilização
racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para as futuras gerações. Diante desses
conceitos, podemos observar também como são tratados a preservação e a conservação
referentes às áreas ambientais.
A preservação compõe-se de ações que garantem a manutenção das características
próprias de um ambiente e as interações dos seus componentes sem a interferência
humana. O conceito de conservação pressupõe a integração do ser humano com a
natureza a fim de assegurar o uso sustentável de seus recursos naturais como o ar,
a água, o solo, a flora e fauna, bem como, coibir o uso não sustentável dos recursos
não renováveis (REZENDE et al, 2004, p. 228).
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Gráfico 04 – Atitudes na preservação e conservação do ambiente.
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Fonte: Elaboração da autora (2020).

Foi perguntado aos estudantes se conheciam a Serra do Patrimônio, a maioria
indica que sim, dos 36 que responderam, 31 conhecem (86,1%) e 5 não conhecem (13,9%).
Apesar da Serra do Patrimônio estar localizada dentro do município de Pontes e LacerdaMT, nem todos os estudantes conheciam o local, mesmo já morando há algum tempo na
cidade, (Gráfico 05). Observou-se que quase todos conhecem o local, por ser um local de
grande frequência da população, onde todos os dias, pelas manhãs e fins de tarde, muitos
utilizam o local para caminhada e nos fins de semana alguns vão até lá para tirar fotos com
a família, por isso, inicialmente, era esperado que todos os estudantes conhecessem o local,
já que são moradores do município de Pontes e Lacerda-MT.
Gráfico 05 – Serra do Patrimônio.

Você conhece a Serra do Patrimônio em Pontes
e Lacerda-MT?
13,9%

86,1%

sim
Fonte: Elaboração da autora (2020).

não

.

47

Quando perguntados se utilizam a Serra do Patrimônio para caminhar ou outras
atividades de lazer, a maioria respondeu que às vezes (54,1%); entre os 37 estudantes, 9
utilizam sempre (24,3%) e 8 não utilizam (21,6%), conforme o Gráfico 06. A resposta
predominante foi que “às vezes” utilizam; alguns “sempre” utilizam e poucos “não” utilizam.
A qualidade de vida que todos querem conquistar também deve ser destacada com os
estudantes, no caso, a prática de uma atividade física que pode ser feita no local (Serra do
Patrimônio), que é a caminhada, é uma ótima questão a ser discutida com a comunidade
escolar.
Gráfico 06 – Utilização da Serra do Patrimônio.

Você utiliza a Serra do Patrimônio para
caminhada e lazer?
sempre
24,3%

não

54,1%
21,6%

às vezes
Fonte: Elaboração da autora (2020).

A sétima afirmação do questionário foi sobre as placas orientativas existentes na
Serra do Patrimônio e se as mesmas auxiliam na conservação do local. A maioria dos
estudantes responderam que concorda totalmente (63,9%) que as placas cumprem com o seu
papel informativo. Dos 36 que responderam a essa questão, 9 concordam parcialmente
(25%), 3 discordam totalmente (8,3%) e 1 respondeu discordar parcialmente (2,8%), como
pode ser observado no Gráfico 07. Os estudantes, em sua maioria, consideram que ajudam,
poucos acham que ajudam parcialmente ou não ajudam de forma alguma. Alguns
participantes desta pesquisa comentaram já ter ido ao local e não reparado na presença dessas
placas e deve acontecer isso também com outras pessoas que lá frequentam. As placas que
estão na Serra do Patrimônio buscam orientar as pessoas que lá frequentam sobre a
importância da conservação e até mesmo com reflexão: “O que você fez pelo meio ambiente
hoje?”, (Figura 03).
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Gráfico 07 – Placas orientativas.

As placas orientativas na Serra do Patrimônio
ajudam na conservação do local.
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discordo totalmente
discordo parcialmente
Fonte: Elaboração da autora (2020).
Figura 03 – Placa na Serra do Patrimônio.

Fonte: Cardoso, 2019.

A oitava afirmação foi elaborada no âmbito das atitudes das pessoas que
frequentam a Serra do Patrimônio para saber se fazem uso com vistas à conservação do local.
Dos 37 estudantes, a maior parte respondeu que concorda parcialmente (43,2%) com essa
afirmativa, 12 discordaram totalmente (32,4%), 5 responderam concordar totalmente com a
afirmação (13,5%) e 4 discordaram parcialmente (10,8%), conforme observado no Gráfico
08. Tivemos como maioria das respostas as que concordam parcialmente com a afirmação,
isso nos leva a crer que nem todas as pessoas que frequentam o local fazem conservação,
umas sim e outras não; e, por isso, a importância de trabalhos educativos na área ambiental,
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tanto dentro da escola como fora, a fim de atingir não somente os estudantes, mas a
população em geral.
Gráfico 08 – Frequentadores da Serra do Patrimônio.

As pessoas que frequentam a Serra do Patrimônio
sempre utilizam de forma a conservar o local.
10,8%
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discordo totalmente
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Fonte: Elaboração da autora (2020).

A nona afirmação foi se a Serra do Patrimônio está bem preservada e não necessita
de outros cuidados. Nessa afirmativa, ficaram empatadas as respostas de concordo
parcialmente (40,5%) e discordo totalmente (40,5%), nota-se que, para a maioria dos
estudantes que respondeu a esse questionário, a Serra do Patrimônio não está totalmente
preservada, 5 discordaram parcialmente (13,5%) e apenas 2 alunos (5,4%) concordaram
totalmente com a afirmação, (Gráfico 09).
Essa afirmativa é reveladora sobre a falta das discussões sobre as questões ambientais
na escola, pois o número de respostas de concordo parcialmente e discordo totalmente foi
igual. Entretanto, é importante também o olhar dos estudantes que tem a concepção de que
a Serra do Patrimônio não está totalmente preservada, apenas 2 alunos dos 37, concordaram
totalmente com a afirmação.
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Gráfico 09 – Preservação da Serra do Patrimônio.

Para mim a Serra do Patrimônio está bem
preservada e não necessita de outros cuidados.
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Fonte: Elaboração da autora (2020).

A décima questão abordava se a Serra do Patrimônio enfrenta algum problema,
tivemos 37 respostas que foram agrupadas em 7 categorias de respostas. As respostas foram:
lixos e queimadas (45,9%), 17 respostas; falta de preservação (21,6%), 8 respostas; usuários
de drogas (16,2%), 6 respostas; falta de iluminação (8,2%), 3 respostas; não conheço o local
(2,7%), 1 resposta; muito tráfego de veículos (2,7%), 1 resposta; não tem problema (2,7%),
1 resposta. A maioria registrou como problema os “lixos e queimadas”, sendo as queimadas
realmente um dos problemas mais visíveis e que destrói todos os anos a Serra, ocorre
geralmente na época da seca (julho/agosto).
Quadro 02 - Há algum problema que a Serra do Patrimônio enfrenta?

Respostas

Quantidade

Porcentagem

Lixos e queimadas

17

45,9%

Falta de preservação

8

21,6%

Usuários de drogas

6

16,2%

Falta de iluminação

3

8,2%

Não conheço o local

1

2,7%

Muito trafego de veículos

1

2,7%

Não tem problemas

1

2,7%

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Sobre a responsabilidade pela preservação e conservação da Serra do
Patrimônio, as 34 respostas obtidas foram agrupadas em 4 categorias de respostas: da
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população, 20 respostas (58,9%); Secretaria do Meio Ambiente, 5 respostas (14,7%); União,
5 respostas (14,7%); todos (população e órgãos ambientais), 4 respostas (11,7%), conforme
o Gráfico 10. A maior parte dos estudantes considera a população como principal
responsável. A prefeitura de Pontes e Lacerda-MT possui a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agropecuária (SEMAGRO), que desempenha ações na Serra, como a instalação
de placas orientativas existentes no local. Mas, não deve ser somente essa secretaria a
responsável pela preservação e conservação, por isso os representantes foram convidados
para fazer uma palestra para os alunos, a qual fez parte de uma das atividades propostas na
sequência didática.
Gráfico 10 – Responsabilidade da Serra do Patrimônio.

De quem é a responsabilidade pela preservação e
conservação da Serra do Patrimônio?
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Todos

Fonte: Elaboração da autora (2020).

A décima segunda afirmação quis saber a importância das campanhas ambientais
feitas pelos órgãos ambientais. A maioria dos estudantes respondeu que concorda totalmente
(86,5%), 4 concordaram parcialmente (10,8%) e apenas 1 discordou totalmente (2,7%).
Tivemos a maior parte dos estudantes que concorda totalmente que devem ser feitas as
campanhas. Nota-se que, para a maioria dos participantes, as campanhas ambientais valem
muito a pena, pois é uma maneira de sensibilizar as pessoas quanto às questões ambientais.
Mesmo assim, alguns alunos responderam concordar parcialmente com a afirmação e um
aluno discordou totalmente, por isso se vê a necessidade de cada vez mais ampliar os debates
ambientais nas escolas.
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Gráfico 11 – Campanhas pelos órgãos ambientais.

Acho importante que os órgãos ambientais façam
campanhas de preservação e conservação ambiental.
2,7%

concordo totalmente

10,8%

concordo parcialmente
86,5%

discordo totalmente
Fonte: Elaboração da autora (2020).

A décima terceira pergunta discorreu sobre a forma que cada um pode contribuir para
a preservação e a conservação da Serra do Patrimônio. Houve 36 respostas que foram
agrupadas em 5 categorias e assim ficaram organizadas: não jogando lixos no local (55,5%),
20 respostas; manter o ambiente limpo e cuidado (27,8%), 10 respostas; guarda ambiental,
mais bancos, bebedouros, praça de alimentação (8,3%), 3 respostas; conscientizar as pessoas
a preservar a Serra (5,5%), 2 respostas; conhecendo o local (2,9%), 1 resposta, (Quadro 03).
Os estudantes deram como principal resposta “não jogando lixos no local”. Nessa pergunta,
a intenção era saber o que cada um poderia fazer para preservar e conservar, que atitude
poderia tomar; em 3 respostas não foi possível avaliar a ação individual, esperada com a
formulação de que forma (eu) posso contribuir. Provavelmente não entenderam bem o
questionamento.

Quadro 03 - De que forma posso contribuir para a preservação e a conservação da Serra do Patrimônio?

Respostas

Quantidade

Porcentagem

Não jogando lixos no local

20

55,5%

Manter o ambiente limpo e cuidado

10

27,8%

Guarda ambiental, mais bancos, bebedouros, praça

3

8,3%

Conscientizar as pessoas a preservar a Serra

2

5,5%

Conhecendo o local

1

2,9%

de alimentação

Fonte: Elaboração da autora (2020).
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Quando perguntados sobre ações que poderiam contribuir para a preservação e
a conservação da Serra do Patrimônio, obtivemos 37 respostas, agrupadas em 6 categorias,
dentre elas: colocar os lixos em lixeiras, 11 respostas (29,8%); campanhas e mutirões de
limpeza, 10 respostas (27%); manter sempre limpo, respeitando a natureza, 6 respostas
(16,2%); guardas ambientais, 6 respostas (16,2%); orientações nas escolas e aulas de campo,
2 respostas (5,4%); apoio dos órgãos ambientais, 2 respostas (5,4%), como pode ser
observado no Quadro 04. Nessa pergunta, a intenção era saber com quais ações as pessoas
em geral poderiam contribuir. As respostas ficaram bem divididas entre “colocar lixos em
lixeiras” e “campanhas e mutirões de limpeza”. À vista disso, pode-se observar que uma das
grandes ações, tanto pessoal quanto coletiva, diz respeito ao lixo que uma preocupação
constante dos estudantes nas respostas das perguntas 13 e 14.

Quadro 04 - Quais as ações que poderiam contribuir para preservação e conservação da Serra do Patrimônio?

Respostas

Quantidade

Porcentagem

Colocar lixos em lixeiras

11

29,8%

Campanhas e mutirões de limpeza

10

27%

Manter sempre limpo, respeitando a natureza

6

16,2%

Guardas ambientais

6

16,2%

Orientações nas escolas e aulas de campo

2

5,4%

Apoio dos órgãos ambientais

2

5,4%

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na última afirmativa, foi abordado sobre a importância de as escolas trabalharem
com mais frequência as questões ambientais locais. A grande maioria dos estudantes disse
que concorda totalmente (86,5%) com essa afirmativa, 4 responderam concordar
parcialmente (10,8%) e apenas 1 discordou parcialmente (2,7%), como podemos ver no
Gráfico 12. Os estudantes, em sua grande maioria, concordaram totalmente, nenhum
discordou da afirmação. Verifica-se, portanto, a importância de se buscar abordar essa
temática em todas as escolas, visto que vem a contribuir localmente e socialmente. A
abordagem das questões ambientais não deve ficar somente voltada para a questão local,
deve ser abrangida também globalmente.
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Gráfico 12 – Escola e educação ambiental.

As escolas precisam trabalhar com mais
frequência as questões ambientais locais da
cidade.
2,7%

concordo totalmente

10,8%

concordo parcialmente
86,5%

discordo parcialmente
Fonte: Elaboração da autora (2020).

3.2 – Etapa 2: Aplicação da sequência didática
A sequência didática foi elaborada com o objetivo de desenvolver ações educativas
ambientais e fazer os estudantes refletirem sobre a importância da preservação e conservação
ambiental. A participação dos estudantes em todo o processo da SD foi muito significativo
e com certeza levarão esses conhecimentos aos seus familiares e amigos.
No primeiro encontro das aulas da sequência didática, iniciou-se com uma atividade
para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, com a dinâmica “tempestades de
ideias”. Todos os participantes receberam um papel para anotarem o que sabiam sobre a
Serra do Patrimônio, local em que posteriormente foi realizada uma aula de campo. Para
esse exercício, foram dados alguns minutos para que eles respondessem e assim que todos
terminaram, entregaram os papéis que foram colados próximo à palavra-chave: Serra do
Patrimônio, (Figura 04).
Foi pedido para que escrevessem apenas uma palavra referente à palavra-chave,
somente o que eles lembravam quando ouviam essa palavra; alguns escreveram só uma
palavra, outros fizeram frases com comentários sobre a Serra do Patrimônio. Em geral, não
tiveram dificuldades em realizar esta atividade. Nesse momento, somente uma estudante não
conhecia o local, mas já tinha ouvido falar. As palavras escritas pelos estudantes foram:
caminhada, gruta, queimada, torre, natureza, lixo jogado no chão, animais silvestres, árvores.
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A participação de todos os estudantes foi muito positiva, sendo possível perceber o que eles
já sabiam e achavam sobre a Serra do Patrimônio. Nesta atividade não tinha certo ou errado,
o importante era que todos contribuíssem com seu conhecimento e aprofundasse no mesmo.
Figura 04 – Atividade tempestade de ideias.

Fonte: Cardoso, 2019.
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Nuvem de palavras, dispostas aleatoriamente, a imagem foi elaborada pela autora, utilizando as palavras
escritas pelos estudantes na dinâmica: Tempestade de ideias. Foi utilizado para montagem o Word Art.

Após a dinâmica, foi esclarecido aos estudantes os objetivos da sequência didática
para que todos ficassem cientes da importância da participação em todas as aulas da SD.
Buscando uma metodologia investigativa na sequência didática, foram apresentados aos
estudantes três perguntas para que pudéssemos iniciar o ensino investigativo. Qual a relação
da Serra do Patrimônio e sua comunidade? Quais os principais problemas existentes na Serra
do Patrimônio? Como esse local pode ser preservado e conservado? As perguntas foram
escritas no quadro e os estudantes tiveram um tempo para proporem as respostas.
Diante das perguntas, chegaram as hipóteses que foram discutidas no final do
trabalho: 1) Uma relação positiva entre a Serra do Patrimônio e a sua comunidade deve
acontecer se houver utilização do local para atividade física e lazer; 2) Se há presença de
lixos, queimadas, falta de segurança e proteção, então haverá problemas na Serra do
Patrimônio; 3) Se houver placas orientativas, guarda municipal, sendo um ponto turístico,
então a preservação e conservação da Serra do Patrimônio terá uma melhora considerável.
Esse passo das hipóteses no método investigativo não é fácil, pois os estudantes não
estão acostumados a realizar esse tipo de atividade no dia a dia. Então, foi bastante
complicado para se chegar à construção das hipóteses, mas penso que, se for trabalhada com
mais frequência, os estudantes não terão tanta dificuldade nas próximas aulas investigativas.
Em seguida, os estudantes realizaram uma atividade em grupo, (Figura 05). Cada
grupo recebeu uma folha com uma situação problematizadora, uma cartolina e pincéis
atômicos. O grupo tinha que resolver a situação problema e todas as situações envolviam a
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Serra do Patrimônio. A resolução do problema era para ser escrita na cartolina e após seria
exposta a toda a sala. Os estudantes interagiram muito bem com os colegas de sala, visto que
as atividades em grupo são ótimas para interação, despertar liderança, comunicação e
partilha de informações.
Figura 05 – Atividade em grupos.

Fonte: Cardoso, 2019.

No total, foram quatro grupos, os quais receberam situações problemas diferentes.
No grupo 1, a situação era sobre lixos na Serra do Patrimônio. Os estudantes responderam
que a solução seria colocar no local lixeiras de inox que fossem resistentes ao sol e à chuva
e ficassem fixadas no chão e ter também lixeira de coleta seletiva. No grupo 2, a situação era
sobre as queimadas na Serra do Patrimônio. Os estudantes concluíram que se deve evitar
jogar bitucas de cigarro, não depositar lixos, especialmente vidros, e não soltar balões.
Responderam ainda que as queimadas são prejudiciais porque o fogo acaba com as
vegetações, matas, animais silvestres, ajuda a diminuir a qualidade do ar e causa a perda de
biodiversidade, problemas no solo, sendo a fumaça prejudicial à saúde, principalmente entre
crianças e idosos, além de aumentar as ondas de calor.
No grupo 3, a situação era o que deveria ser feito para a melhor preservação e
conservação da Serra do Patrimônio. O grupo respondeu que deveria ter iluminação para as
pessoas que praticam exercícios físicos e caminhadas poderem praticar com mais segurança
e também aumentar as lixeiras para diminuir a quantidade de lixo jogado no chão. No grupo
4, a situação era de ter um recurso financeiro e como poderia ser gasto na Serra do
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Patrimônio. Os estudantes chegaram à conclusão que o local deveria ser transformado em
um ponto turístico, colocar placas orientativas, contratar guardas para cuidar e fazer a
iluminação no local.
Participaram dessa atividade 4 grupos, com 4 alunos cada grupo, todos deram
contribuições importantes, compartilhando a todos os colegas, (Figura 06). Observa-se a
ausência de uma resposta esperada que é a importância da sensibilização das pessoas, o
trabalho informativo, pois o trabalho da educação ambiental é processual, devendo ser
frequente e constante, nunca cessa.
Figura 06 – Atividade: situação problema.

Fonte: Cardoso, 2019.

Depois desse momento em que todos expuseram suas respostas e das discussões na
sala, foi apresentada uma aula expositiva com o uso de slides com os principais conceitos de
educação ambiental. Os estudantes participaram e contribuíram com comentários e opiniões
sobre a temática debatida. Durante a aula expositiva, percebi a atenção da maioria dos
estudantes, maioria porque nem sempre conseguimos prender a atenção de 100%, alguns
estavam usando o celular ou fazendo outra atividade, o que não é incomum em salas de aula.
Apesar da grande quantidade de informações repassadas, com certeza lembrarão de algum
conceito ambiental no futuro.
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Para encerrar o primeiro encontro da sequência didática, foi realizada a atividade do
mapa mental, na qual os estudantes fizeram desenhos de nove palavras que foram abordadas
na aula expositiva, (Figura 07). Foram as seguintes palavras: Serra do Patrimônio, Educação
Ambiental, Meio Ambiente, Degradação Ambiental, Preservação Ambiental, Conservação
Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Atitude Ambiental Positiva, Atitude Ambiental
Negativa. Esta atividade foi bem interessante, os estudantes participaram novamente em
grupo. Alguns tiveram mais dificuldade em fazer os desenhos devido à pouca prática, outros
fizeram brilhantemente os desenhos, aqueles que tinham mais afinidade com as artes. Essa
atividade verificou o entendimento dos educandos acerca de algumas palavras conceituais
de educação ambiental, as palavras que tiveram mais dificuldades foram preservação
ambiental e conservação ambiental. O objetivo da atividade foi alcançado com a
representação de conceitos de educação ambiental através de desenhos.
Figura 07 – Atividade: Mapa Mental.

Fonte: Cardoso, 2019.
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No segundo encontro da sequência didática, realizamos a aula de campo, previamente
combinada com os estudantes, como horário, onde se encontrar, o que levar e os objetivos
da aula. Entretanto, nem todos os estudantes puderam comparecer neste dia, os que se
dispuseram a ir tiveram uma ótima participação e interesse. Participaram da aula 11
estudantes, todos estudam no período vespertino e combinamos de fazer a aula na parte da
manhã. No horário previsto, saímos, seguimos para a aula de campo, os estudantes já tinham
recebido o roteiro da aula que havia sido entregue um dia antes.
A primeira parada foi para observar as ações antrópicas, pois existem várias casas
construídas já no entorno da Serra do Patrimônio, (Figura 08). Discutiu-se sobre as
consequências dessas construções nesse local e os impactos que podem causar. Alguns
estudantes citaram outras situações no município de Pontes e Lacerda-MT, que também
estão em locais impróprios para moradia, como próximos a córregos e nascentes. Foi
possível perceber o entendimento dos participantes do que seria uma ação provocada pelo
homem, no caso das casas que estão construídas bem no pé da Serra.
Figura 08 – Parada 01: ações antrópicas.

Fonte: Cardoso, 2019.

Na segunda parada, foram feitas observações das espécies exóticas e da vegetação
natural, (Figura 09). Ao longo do trajeto que foi percorrido, os estudantes já iam apontando
as espécies que consideravam exóticas, bem como as espécies que conheciam e sabiam o
nome popular. Ficou bem claro para os estudantes que essas espécies não são da região e
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sim foram introduzidas. Eles observaram que próximos das casas construídas tinham pés de
manga e de jaca, que provavelmente foram plantados por algum morador local. Observaram
que dentro da mata não conseguiram encontrar espécies exóticas.

Figura 09 – Parada 02: observar as espécies exóticas e vegetação natural.

Fonte: Cardoso, 2019.

Na parada 03, observamos as condições do local e a biodiversidade. Os estudantes
relataram a presença de lixos como: latas de cerveja, sacolas plásticas. Observaram a falta
de lixeiras ao longo do caminho que percorremos, o que levava à presença de lixos pelo
chão. É claro que a falta de lixeiras não é desculpa para se deixar lixos no local, pois uma
pessoa consciente carrega seu lixo até encontrar uma lixeira, nem que seja para descartar
somente quando chegar em sua casa. Viram uma árvore caída, mas que não foi derrubada
pela ação humana e sim pelo vento. Ouviram a presença de pássaros e a abundância de
plantas por toda a Serra.
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Figura 10 – Parada 03: Observar as condições do local e biodiversidade.

Fonte: Cardoso, 2019.

Na parada 04, foi compartilhado um lanche. Aproveitamos para descansar um pouco,
conversar com os estudantes e ver o que eles estavam achando da aula de campo, (Figura
11). Apesar do cansaço, pois estava bem quente nesse dia, os alunos estavam muito
satisfeitos de terem ido nessa aula de campo, posto que para alguns era a primeira vez que
faziam uma aula de campo e para outros era a primeira vez que tinham ido à Serra do
Patrimônio. Mesmo as estudantes com um pouco mais de idade, mais de 50 anos, estavam
muito felizes por estarem ali, aprendendo e conhecendo o local. Esta era para ser a última
parada, mas continuamos por uma trilha até chegar a uma gruta, a pedido dos estudantes.
Figura 11 – Lanche compartilhado.

Fonte: Cardoso, 2019.
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A parada 04 era para ser a última, mas como ainda estávamos dentro das horas
programadas, os estudantes pediram para irem até uma trilha que leva até uma gruta, que era
um antigo garimpo, hoje já não mais usado. Então tivemos a parada 05, que foi para
observação das cavernas e grutas existentes na Serra do Patrimônio, o acesso é um pouco
mais difícil, mas pode ser observada uma riqueza em flora e a presença de alguns animais,
como morcegos nas cavernas, (Figura 12).
Os estudantes gostaram muito de conhecer a gruta, pois a maioria ainda não conhecia
esse local. O caminho percorrido até a parada 4 é toda de asfalto e em alguns lugares com
blocos de concreto, sobe carros e motos até esse local, que é, portanto, uma parte da Serra
do Patrimônio. Para a outra parte, é possível descer por uma trilha, somente a pé, aí o
caminho já é mais difícil. Por outro lado, esse trecho da Serra, que pode ser percorrido por
uma trilha, é riquíssimo para se trabalhar conteúdos de Biologia porque tem mata fechada,
dá para explorar de várias formas em uma aula de campo. Os estudantes se encantaram com
as paisagens encontradas, pois, ao descer a trilha, pode-se ver cavernas e grutas que na época
das cheias ficam cheias de água.

Figura 12 – Parada 05: Trilha até a gruta.

Fonte: Cardoso, 2019.

64

Ao concluir a aula de campo, mesmo vendo os rostos dos estudantes que se
mostravam exaustos, pode-se perceber a alegria em terem participado e registraram essa
oportunidade em diversas fotos tiradas no local.
O terceiro e último encontro da SD foi um momento de finalização das atividades e
avaliação da aprendizagem. Iniciou-se com uma roda de conversa para que os estudantes
relatassem a experiência da aula de campo, foi de suma importância para que expusessem o
que sentiram e acharam da aula. No começo, ficaram um pouco intimidados em falar, mas,
aos poucos, foram falando que acharam a aula de campo legal, gostaram de conhecer o lugar,
o local era muito lindo e dava pra ver toda cidade, foi uma aula diferente, gostaram de
participar e a pergunta constante: “quando vai ter aulas como essa de novo?” Nesse pedir
dos estudantes, percebe-se a importância de fazer aulas diferenciadas para que eles possam
sair da escola para outros ambientes. Conclui-se que, para o estudante, uma aula de campo
pode ser muito bem aproveitada, é claro que o professor deve preocupar-se com todo o
planejamento antes, como escolha do local, ida para verificar o que se pode abordar, enfim,
com programação a aula torna-se rica em aprendizado. A motivação em sair da sala de aula
para outro ambiente é um aliado ao querer aprender, como nos mostra o seguinte autor:
As atividades de campo permitem o contato direto com o ambiente, possibilitando
que o estudante se envolva e interaja em situações reais, confrontando teoria e
prática, além de estimular a curiosidade e aguçar os sentidos (NARDI, 2009, p. 4).

Após a roda de conversa, verificamos a problematização trazendo as hipóteses
iniciais para discussão. Na primeira pergunta: qual a relação da Serra do Patrimônio com a
sua comunidade? A hipótese para essa pergunta foi: uma relação positiva entre a Serra do
Patrimônio e a sua comunidade deve acontecer se houver a utilização do local para atividade
física e lazer. Os estudantes indicaram essa hipótese como sendo verdadeira, pois após a aula
de campo verificaram que o local tinha pouco lixo, mesmo não tendo lixeiras. Dessa forma,
analisaram que a relação entre a Serra do Patrimônio e a comunidade é boa, mas pode ser
melhor.
Sobre a pergunta “Quais os principais problemas existentes na Serra do
Patrimônio?”, foi estabelecida a seguinte hipótese: se há presença de lixos, queimadas, falta
de segurança e proteção, então haverá problemas na Serra do Patrimônio. Os estudantes
consideraram como verdadeira essa hipótese, mas constataram durante a aula de campo que
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existem também outros problemas como: moradores com casas próximos a Serra, falta de
placas sinalizando os quebra-molas e o desmatamento.
No questionamento: Como esse local pode ser preservado e conservado? Foi dada a
seguinte hipótese: se houver placas orientativas, guarda municipal, sendo um ponto turístico,
então a preservação e a conservação da Serra do Patrimônio terá uma melhora considerável.
Refletindo sobre a hipótese e a aula de campo, os estudantes consideram válida a hipótese
dada inicialmente, mas concluíram que depende também da consciência de cada um a
preservação e a conservação da Serra do Patrimônio. Voltando às hipóteses iniciais, os
estudantes verificaram que todas estavam condizentes com a realidade da Serra do
Patrimônio e que podem ser criadas novas hipóteses ou acrescentar algo nas que eles já
haviam feito. Dessa forma, percebe-se a importância da coleta de dados para comprovação
de hipóteses e construção de argumentos.
Logo após a verificação das hipóteses construídas pelos estudantes, tivemos a
palestra com dois representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária
(SEMAGRO), de Pontes e Lacerda-MT, (Figura 13). Na palestra, foram mostradas as ações
realizadas pela SEMAGRO em todos os ambientes públicos do município. Os estudantes se
mostraram bem interessados, contribuíram e também fizeram perguntas e sugestões aos
palestrantes. A palestra contribuiu na compreensão dos estudantes para a questão da
responsabilidade dos ambientes públicos. Os estudantes puderam ver o trabalho da
SEMAGRO no município de Pontes e Lacerda-MT, entendendo, desse modo, a importância
dessa secretaria e a responsabilidade de cada cidadão perante os ambientes públicos.
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Figura 13 – Palestra do Chefe do departamento da SEMAGRO.

Fonte: Cardoso, 2019.

O fechamento do terceiro e último encontro foi a construção e montagem do jornal
mural, que foi também uma forma de avaliação da SD. Essa atividade foi realizada em
grupos, cada grupo ficou responsável por uma parte do jornal. O jornal mural desempenha a
função de comunicação com todos os estudantes e a comunidade escolar, sendo, portanto,
de utilidade pública. Também torna o estudante protagonista de sua ação, como relata o
trabalho de Alves (2019):
O envolvimento em uma proposta de escrita de um jornal configura-se como
possibilidade para que os discentes possam ser atores na construção de um texto
de circulação na escola e entre os membros da comunidade que a frequentam
(ALVES, 2019, p. 78).

Foram elaborados seis tópicos para a composição do jornal escolar: editorial, aula de
campo, educação ambiental, comentários, palestra e atitudes ambientais. O tópico editorial
apresenta uma introdução e explicação geral do projeto e foi elaborado pelo professor. No
tópico aula de campo, foram escolhidos alguns estudantes que participaram da aula para
relatarem como foi a aula. No tópico educação ambiental, um estudante redigiu um pequeno
texto sobre o que entendia sobre educação ambiental.
No tópico comentários, os estudantes escreveram sobre todas as aulas que
participaram da sequência didática, apontando o que gostaram, mas, principalmente, o que
aprenderam. No tópico palestra, os estudantes relataram sobre a palestra com os
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representantes da SEMAGRO. No tópico atitudes ambientais, um estudante fez um desenho
representando atitudes ambientais positivas e negativas. Os estudantes continuaram
empenhados nesta atividade e colaboraram de forma ativa na construção do jornal mural.
Nessa atividade, foram desenvolvidas várias habilidades dos estudantes: produção de texto,
desenhos, escrita de comentários e opiniões.
Nem todos conseguiram concluir os tópicos no mesmo dia da aula, levaram para casa
e depois entregaram, e aqui é importante considerar os diferentes tempos de aprendizagem.
Para ficar mais esteticamente harmônico, o professor levou todos os tópicos e digitou para
uma melhor visualização do leitor. No momento de montagem do jornal mural em um painel
da escola, as estudantes que participaram das aulas ajudaram a montar num local bem visível
a todos que chegam na escola.
O jornal mural, após a finalização e a montagem, ficou bem atrativo, os estudantes
ficaram orgulhosos de terem participado e o construído. Toda a comunidade escolar pôde
conhecer o trabalho, bem como todos que visitam a escola, inclusive os que vão na secretaria
da escola, pois ficou bem próximo desse local.
Figura 14 – Atividade: Jornal Mural.

Fonte: Cardoso, 2019.

A atividade do jornal mural traz o incentivo à leitura e o conhecimento da pesquisa
realizada, já que nem todos os estudantes da escola participaram do projeto. Pode-se também
pensar em fazê-lo de forma digital utilizando as redes sociais para maior visualização e
ciência da população em geral.

3.3 – Etapa 3: Análise dos questionários de entrada e saída
Participaram do questionário de saída 16 estudantes: desses 16, apenas 11
responderam o questionário de entrada. Dessa forma, a análise foi aqui desenvolvida com as
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respostas dos 11 estudantes que participaram de todas as fases da pesquisa e da sequência
didática. Os questionários de entrada e saída foram iguais para que pudéssemos identificar
possíveis mudanças nas concepções dos estudantes que participaram da pesquisa.
Na afirmativa 1, sobre conhecimento do que é educação ambiental, nota-se que após
a sequência didática alguns estudantes perceberam que não conheciam sobre educação
ambiental, as alternativas concordo parcialmente aumentaram e apareceu uma resposta de
discordo totalmente, que no questionário de entrada não tinha. Provavelmente tinham
alguma visão distorcida sobre educação ambiental, (Tabela 1). A análise comparativa entre
os dois questionários nos mostra que houve 4 mudanças de respostas. Isso indica que o
conhecimento sobre o que é educação ambiental não estava consolidado para estes
participantes. Segundo Sato (1997, p. 8), “a Educação Ambiental (EA) deve ser
desenvolvida com os objetivos de auxiliar os alunos a construírem uma consciência global
das questões relativas ao meio, para que possam assumir posições afinadas com os valores
referentes à vida”. De fato, esse conhecimento precisa ser avançado e para isso se fazem
necessárias novas e continuas práticas de educação ambiental no contexto escolar.

Tabela 01- Questão 1.

Tenho conhecimento sobre educação ambiental.
Entrada

Total

Porcentagem

Concordo totalmente

6

54,5%

Concordo parcialmente

5

45,5%

11

100,00%

Concordo totalmente

4

36,3%

Concordo parcialmente

6

54.5%

Discordo totalmente

1

9,2%

11

100,00%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na afirmativa 2, se sabiam a importância da educação ambiental, houve a mudança
na resposta de um estudante, de concordo parcialmente para concordo totalmente, após a
aplicação da sequência didática, indicando sua mudança na concepção sobre educação
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ambiental, (Tabela 02). Isso nos remete ao fato de que a maioria dos participantes, mesmo
não tendo o total conhecimento sobre educação ambiental, entende que ela é importante.
Parecem muito destoantes as respostas, mas, podem ser vistas como uma concepção, por
parte dos alunos, de que, se é sobre educação, deve ser importante, já que o processo
educativo, mesmo sendo difícil, é o caminho que poderá trazer de uma forma ou outra melhor
qualidade de vida.
Tabela 02 – Questão 2.

Sei a importância da educação ambiental.
Entrada

Total

Porcentagem

Concordo totalmente

8

72,7%

Concordo parcialmente

3

27,3%

11

100,00%

Concordo totalmente

9

81,8%

Concordo parcialmente

2

18,2%

11

100,00%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na pergunta 3, o que você entende sobre Meio Ambiente? Foi feita a análise das
respostas conforme a definição de Sauvé (2005). Os estudantes que entendem meio ambiente
como natureza, no questionário de entrada, foram 7, já no de saída foram 3. Ambiente como
problema apareceu na entrada com 2 respostas e na saída com 4. Ambiente como projeto
comunitário, na entrada 2 e na saída 1. Não apareceram no questionário de entrada respostas
de ambiente como lugar onde se vive, aparecendo três vezes na saída.
Dessa forma, pode-se observar que houve algumas mudanças na concepção de meio
ambiente, após a participação nas atividades da sequência didática, (Tabela 03). Inclusive
uma concepção de meio ambiente que não ocorreu no primeiro questionário veio a aparecer
no segundo. Essas mudanças nos indicam que o contínuo exercício da educação ambiental
nas escolas, explorando suas vertentes, pode abrir a visão dos estudantes para novas
compreensões sobre o meio ambiente. Segundo Matos (2009, p. 49), “a categorização desses
estudantes precisa sair das redomas de somente natureza ou somente problema.”

70
Tabela 03 – Questão 3.

O que você entende sobre meio ambiente?
Entrada

Total

Porcentagem

Ambiente como natureza

7

63,6%

Ambiente com problema

2

18,2%

Ambiente como projeto comunitário

2

18,2%

11

100,00%

Ambiente como natureza

3

27,3%

Ambiente como problema

4

36,2%

Ambiente como projeto comunitário

1

9,2%

Ambiente como lugar onde se vive

3

27,3%

11

100,00%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na afirmativa 4, minhas atitudes ajudam preservar e conservar o ambiente. As
respostas tiveram algumas mudanças, os que concordavam totalmente que suas atitudes
preservam e conservam o ambiente eram 8 no questionário inicial e no questionário final
foram 6. Os que concordavam parcialmente inicialmente eram 2 e depois passaram para 5
estudantes. No questionário de entrada, um estudante respondeu discordar totalmente, já no
de saída não apareceu este tipo de resposta, (Tabela 04). A reflexão das atitudes
provavelmente tem a ver com as alterações verificadas e também com o entendimento das
palavras: preservação e conservação. De acordo com Santos (2005, p. 122), “a grande
necessidade é continuar sensibilizando as pessoas para que pouco a pouco mudem suas
atitudes para uma forma mais ecológica de administrar suas vidas”.
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Tabela 04 – Questão 4.

Minhas atitudes ajudam preservar e conservar o
ambiente.
Entrada

Quantidade

Porcentagem

Concordo totalmente

8

72,6%

Concordo parcialmente

2

18,2%

Discordo totalmente

1

9,2%

11

100,00%

Concordo totalmente

6

54,5%

Concordo parcialmente

5

45,5%

11

100,00%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na questão 5, você conhece a Serra do Patrimônio em Pontes e Lacerda-MT? No
questionário de entrada, a maioria dos estudantes (67,8%) conhecia o local em que foi
realizada a aula de campo, dos 11 que responderam, somente 4 não conheciam (36,2%). Já
no questionário de saída todos responderam que conheciam, provavelmente os 4 que não
conheciam, conheceram no dia da aula de campo, que foi uma das atividades da SD, (Tabela
05). O conhecer já é um primeiro passo para se ter a ideia de pertencer, de cuidar, procurar
ver a importância de um ambiente público. Todos podem usar, mas todos devem também
cuidar.
Tabela 05 – Questão 5.

Você conhece a Serra do Patrimônio em Pontes e
Lacerda-MT?
Entrada

Quantidade Porcentagem

Sim

7

67,8%

Não

4

36,2%

11

100,00%

11

100,00%

11

100,00%

Saída
Sim

Fonte: Elaboração da autora (2020).

72

Na questão 6, você utiliza a Serra do Patrimônio para caminhada e lazer? As opções
de respostas eram: sempre, não e às vezes. Nessa pergunta em que não se esperava mudanças
nas respostas, houve alteração na alternativa sempre, que passou para às vezes. No primeiro
questionário, 2 estudantes responderam utilizar sempre a Serra para caminhada e lazer, já no
segundo questionário não apareceram essas respostas. As respostas em que diziam que não
utilizam o local continuaram com o mesmo número. A alternativa às vezes, na primeira tinha
6 respostas e na segunda passou para 8, (Tabela 06). Essa pergunta indica a relação que eles
têm com a Serra, a partir da qual percebemos que a maior parte utiliza ocasionalmente, não
sendo frequente esta utilização. É claro que a pesquisa usou uma pequena amostra, mas os
participantes sabem que há todos os dias um grande fluxo de pessoas usufruindo do local.
Tabela 06 – Questão 6.

Você utiliza a Serra do Patrimônio para caminhada e
lazer?
Entrada

Quantidade

Porcentagem

Sempre

2

18,2%

Não

3

27,3%

Às vezes

6

54,5%

11

100,00%

Não

3

27,4%

Às vezes

8

72,6%

11

100,00%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na afirmativa 7: as placas orientativas na Serra do Patrimônio ajudam na preservação
do local. As respostas entre o pré e pós questionários tiveram algumas diferenças. A resposta
concordo totalmente na entrada teve 7 respostas, já na saída foram 4. Na opção concordo
parcialmente, no questionário inicial, apareceram 3 respostas e, no final, 6. A alternativa
discordo totalmente não teve mudanças, continuou com 1 resposta, (Tabela 07). Certamente,
perceberam que nem todos que frequentam a Serra se importam com estas placas, às vezes
nem mesmo as enxergam, como alguns estudantes que comentaram que já haviam ido, mas
não tinham notado a presença dessas placas.
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Tabela 07 – Questão 7.

As placas orientativas na Serra do Patrimônio ajudam na
preservação do local.
Entrada

Quantidade Porcentagem

Concordo totalmente

7

67,8%

Concordo parcialmente

3

27,4%

Discordo totalmente

1

4,8%

11

100,00%

Concordo totalmente

4

36,2%

Concordo parcialmente

6

54,5%

Discordo totalmente

1

9,3%

11

100,00%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na afirmativa 8, as pessoas que frequentam a Serra do Patrimônio sempre utilizam
de forma a preservar o local. Nessa afirmação, houve mudanças significativas nas respostas,
pois o número de estudantes que concordavam totalmente que as pessoas frequentadoras da
Serra utilizam de forma a preservar o local diminuiu após a participação na SD, na entrada
eram 3 respostas, passando para 1 na saída. Os que concordavam parcialmente mantiveram
a mesma porcentagem (36,3%). Os participantes que discordaram totalmente diminuíram no
pós questionário de 3 para 1 resposta. Os estudantes que discordaram parcialmente
aumentaram no questionário de saída, de 1 para 5 respostas, (Tabela 08). Tudo levar a crer
que, durante a aula de campo, tenham observado e visto a real situação que se encontra no
local. Segundo Santos (2005, p.12), devemos “trabalhar por um meio ambiente sadio, na
ação efetiva de uma sociedade organizada e preocupada por conhecer, entender e exercer
suas responsabilidades.”
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Tabela 08 – Questão 8.

As pessoas que frequentam a Serra do Patrimônio sempre
utilizam de forma a preservar o local.
Entrada

Quantidade Porcentagem

Concordo totalmente

3

27,2%

Concordo parcialmente

4

36,3%

Discordo totalmente

3

27,2%

Discordo parcialmente

1

9,3%

11

100%

Concordo totalmente

1

9,3%

Concordo parcialmente

4

36,3%

Discordo totalmente

1

9,3%

Discordo parcialmente

5

45,1%

11

100%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na afirmativa 9: para mim a Serra do Patrimônio está bem preservada e não necessita
de outros cuidados. Nessa afirmação, no pré-teste a maioria dos estudantes concordou
parcialmente (72,6%), já no pós-teste essa resposta diminuiu pela metade (36,3%). Já a
alternativa em que discordavam totalmente da afirmativa, no primeiro questionário apareceu
em 18,1%, crescendo consideravelmente no segundo com 54,4%. A alternativa que discorda
parcialmente da afirmação continuou igual no pré e pós questionário (9,3%), conforme
Tabela 09. Foi uma afirmação pessoal e verificamos notórias mudanças nas respostas dos
estudantes. Entendemos que estas mudanças se devem a verificação in loco, estratégia
importante para a correta interpretação de dados. Vemos a necessidade de se buscar
informações na fonte, pois poderiam responder o que acham ou o que já ouviram falar, sem
ter a verdadeira realidade dos fatos.
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Tabela 09 – Questão 9.

Para mim a Serra do Patrimônio está bem preservada e não
necessita de outros cuidados.
Entrada

Total

Porcentagem

Concordo parcialmente

8

72,6%

Discordo totalmente

2

18,1%

Discordo parcialmente

1

9,3%

11

100%

Concordo parcialmente

4

36,3%

Discordo totalmente

6

54,4%

Discordo parcialmente

1

9,3%

11

100%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na questão 10, que interrogava se a Serra enfrenta algum problema, as respostas
foram agrupadas em categorias de acordo com a semelhança. No questionário de entrada, as
respostas foram categorizadas em 5 tipos e no questionário de saída em 4 categorias. A
resposta “falta de preservação” apareceu tanto no questionário de entrada como no de saída,
inicialmente 2 estudantes responderam e no questionário final 3 responderam.
O problema mais citado tanto no pré e pós questionário foi o de “lixos e queimadas”,
ficando igual em ambos os questionários (54,0%). A resposta dizendo que a Serra do
Patrimônio “não tem problemas” apareceu em 1 resposta tanto no questionário de entrada
quanto no de saída. No questionário de entrada, apareceu o problema de “usuários de
drogas”, com 1 resposta, já no de saída não apareceu este problema, mas apareceu o
problema “falta de segurança” com 1 resposta, que não constava no questionário de entrada
(Tabela 10). Houve pequenas mudanças quanto às respostas, verificou-se o predomínio do
problema “lixos e queimadas” nos dois questionários, sendo duas situações altamente
perceptíveis pelos alunos.
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Tabela 10 – Questão 10.

Há algum problema que a Serra do Patrimônio enfrenta?

Total

Porcentagem

Entrada
Falta de preservação

2

18,1%

Lixos e queimadas

6

54,0%

Não tem problemas

1

9,3%

Não conheço o local

1

9,3%

Usuários de drogas

1

9,3%

11

100%

Falta de preservação

3

27,4%

Lixos e queimadas

6

54,0%

Não tem problemas

1

9.3%

Falta de segurança

1

9,3%

11

100%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na questão 11, de quem é a responsabilidade pela preservação e conservação da Serra
do Patrimônio? Pode-se perceber claras mudanças quanto a essa pergunta no antes e após
participação na SD. Foi citado que a responsabilidade pela preservação e conservação da
Serra do Patrimônio é da “Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aparecendo 5 vezes no
questionário de entrada e 2 vezes no de saída. A resposta em que a “população” é a
responsável, apareceu tanto na entrada com 2, como no de saída com 5 citações. No pré
questionário apareceu a resposta “órgãos ambientais” que foram citados 4 vezes, entretanto,
esse tipo de resposta não apareceu no questionário de saída.
No questionário final apareceu a resposta “Secretaria Municipal de Meio Ambiente
+ população” sendo citado em 4 respostas, essa resposta não apareceu no pré-questionário,
(Tabela 11). Esperava-se que, depois de todo trabalho executado na SD, inclusive com a
palestra de representantes da Secretaria de Meio Ambiente, houvesse um número maior de
respostas indicando que todos são responsáveis (órgãos ambientais, população). Mesmo
assim, as novas concepções mostram o despertar para a tomada de responsabilidade em
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ações e atitudes, além disso, o contínuo desenvolvimento de aulas com essa temática vai aos
poucos descontruindo e construindo novos saberes e aprendizados.
Tabela 11 – Questão 11.

De quem é a responsabilidade pela preservação e conservação
da Serra do Patrimônio?
Entrada

Total Porcentagem

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

5

45,6%

População

2

18,1%

Órgãos ambientais

4

36,3%

11

100%

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

2

18,1%

População

5

45,6%

Secretaria Municipal de Meio Ambiente + população

4

36,3%

11

100%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

A afirmativa 12 abordava a importância de os órgãos ambientais fazerem campanhas
de preservação e conservação ambiental. Nesta afirmação, nota-se poucas mudanças, os
participantes que concordavam totalmente, no pré-teste foram 10 e no pós-teste foram 9. Um
estudante discordou totalmente com a importância dos órgãos ambientais fazerem
campanhas no questionário de entrada, não aparecendo este tipo de resposta no questionário
de saída. Dois estudantes concordaram parcialmente com a afirmativa da questão 12 no
questionário final, (Tabela 12). As mudanças nas respostas foram mínimas, mas se percebe
que essas mudanças foram extremamente positivas. As campanhas de preservação e
conservação ambiental são fundamentais para que a população possa cada vez mais se
interessar por esses assuntos e até mesmo trazer novas ideias para as discussões.
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Tabela 12 – Questão 12.

Acho importante que os órgãos ambientais façam campanhas
de preservação e conservação ambiental.
Entrada

Total

Porcentagem

Concordo totalmente

10

90,9%

Discordo totalmente

1

9,1%

11

100%

Concordo totalmente

9

81,8%

Concordo parcialmente

2

18,2%

11

100%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na questão 13: de que forma posso contribuir para a preservação e a conservação da
Serra do Patrimônio? Essa pergunta objetivava a ação individual de cada um, teve como
respostas 4 categorias no questionário de entrada e 2 categorias no questionário de saída. A
resposta que mais apareceu em ambos os questionários foi “não jogando lixos no local”, com
6 citações na entrada e 8 na saída. No questionário de entrada, apareceram duas respostas
que não foram mencionadas no de saída, que foram: “manter o ambiente limpo e cuidado”
com 2 respostas e “conhecendo o local” com 1 resposta. Já a resposta “conscientizar as
pessoas e preservar a Serra” foram citadas 2 vezes no questionário inicial e 3 vezes no
questionário final, (Tabela 13). Nesta pergunta, observa-se novamente a questão do lixo
aparecendo em ambos os questionários, como preocupação da maioria dos estudantes. De
fato, como disseram anteriormente que o maior problema da Serra são os lixos e as
queimadas, então a forma que podem contribuir é justamente não jogando lixos no local.
Depois, ninguém gosta de um ambiente sujo, com lixos por toda a parte, se querem seus lares
limpos, querem também os ambientes públicos limpos.
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Tabela 13 – Questão 13.

De que forma posso contribuir para preservação e conservação
da Serra do Patrimônio?
Entrada

Total

Porcentagem

Não jogando lixos no local

6

54,5%

Manter o ambiente limpo e cuidado

2

18,2%

Conhecendo o local

1

9,1%

Conscientizar as pessoas a preservar a Serra

2

18,2%

11

100%

Não jogando lixos no local

8

72,7%

Conscientizar as pessoas a preservar a Serra

3

27,3%

11

100%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

Na questão 14: quais as ações que poderiam contribuir para a preservação da Serra
do Patrimônio? Esta questão buscava as ações coletivas que podem ser feitas, foram
observadas mudanças nas respostas do questionário de entrada e saída, as respostas foram
agrupadas de acordo com o grau de semelhanças. A resposta com uma maior frequência foi
a de “colocar lixos em lixeiras”, citado por 18,2% no questionário de entrada e por 54,5%
no questionário de saída. Três respostas apareceram somente no primeiro questionário, que
foram: “orientações na escola e aula a campo” com 27,4%, “guardas ambientais” com 9,1%
e “manter sempre limpo, respeitando a natureza” com 45,4%. Já no questionário de saída,
apareceram essas duas respostas, não contempladas no primeiro questionário: “ações do
poder público e privado para preservação” com 36,4% e “transformar a Serra em ponto
turístico” com 9,1%, (Tabela 14).
Esta foi uma das questões em que mais se pode observar mudanças no pré e pós
questionário. Apareceu como nas questões anteriores o problema do lixo, mas também houve
respostas novas, o que nos reflete na mudança de concepções após as atividades da SD.
Quando respondem que deve haver “ações do poder público e privado para preservação”, já
fica possível ver que realmente entenderam que a luta para questões ambientais envolve um
todo. Na resposta, “transformar a Serra em ponto turístico”, percebe-se que o estudante
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entende que algo deve ser feito para que aquele lugar seja mais destacado e seja tratado com
a sua devida importância.
Tabela 14 – Questão 14.

Quais as ações que poderiam contribuir para preservação e
conservação da Serra do Patrimônio?
Entrada

Total

Porcentagem

Colocar lixos em lixeiras

2

18,2%

Orientações na escola e aula a campo

3

27,3%

Guardas ambientais

1

9,1%

Manter sempre limpo, respeitando a natureza

5

45,4%

11

100%

Colocar lixos em lixeiras

6

54,5%

Ações do poder público e privado para preservação

4

36,4%

Transformar a Serra em ponto turístico

1

9,1%

11

100%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).

A última afirmativa do questionário foi: as escolas precisam trabalhar com mais
frequência as questões ambientais locais da cidade. Essa afirmação trouxe as seguintes
respostas, concordo totalmente com 9 respostas no início e 7 respostas no final. Os que
concordaram parcialmente que as escolas precisam abordar as questões ambientais foram 1
no primeiro questionário e 4 no segundo questionário. No questionário de entrada, 1
estudante respondeu discordar parcialmente da afirmação proposta, não ocorrendo esta
resposta no questionário de saída, (Tabela 15). Na comparação dos questionários, notou-se
que houve algumas mudanças. Enquanto os estudantes não sentirem como parte integrante
do ambiente, talvez ainda não consigam compreender a importância de ser um multiplicador
de ideias que se voltem para questões ambientais, por isso, quanto mais trabalhos
desenvolvidos no meio escolar, maior será o engajamento e sentimento de responsabilidade.
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Tabela 15 – Questão 15.

As escolas precisam trabalhar com mais frequência as
questões ambientais locais da cidade.
Entrada

Total Porcentagem

Concordo totalmente

9

81,8%

Concordo parcialmente

1

9,1%

Discordo parcialmente

1

9,1%

11

100%

Concordo totalmente

7

64%

Concordo parcialmente

4

36,4%

11

100%

Saída

Fonte: Elaboração da autora (2020).
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4 – CONCLUSÃO
O título dessa dissertação, “Concepções de estudantes da EJA sobre a Serra do
Patrimônio/Pontes e Lacerda-MT: saberes necessários à conservação ambiental” foi pensado
para compreender o entendimento dos estudantes e buscar juntos repensar e vivenciar as
práticas pedagógicas ambientais. Esse trabalho não chega ao ponto final aqui, porque muito
se pode fazer ainda para implementação de novas ideias, novos debates, de modo que a
construção de conhecimentos deve ser contínua e permanente.
A questão norteadora do trabalho foi saber se a interação da população nas áreas
verdes poderia ser uma oportunidade de sensibilização e aprendizagens, na escola, sobre a
conservação ambiental, por isso a escolha para desenvolver a pesquisa em um local de muito
uso pelos moradores do município de Pontes e Lacerda-MT (Serra do Patrimônio). Podemos
concluir que esses espaços podem promover aprendizagens e podem ser pensados nas mais
diversas possibilidades de se trabalhar. Qualidade de vida, leis ambientais, política e
cidadania, ética e respeito são exemplos de pontos/elementos que podem ser debatidos com
os estudantes.
A metodologia utilizada buscou investigar os conhecimentos prévios dos estudantes,
desenvolver um produto educacional com viés investigativo e aplicá-lo aos participantes da
pesquisa e, por fim, verificar o nível de aprendizagem ao final do processo educativo. Os
resultados dos conhecimentos prévios nos mostram que eles conhecem o básico sobre
educação ambiental, mas sabem da sua importância.
A partir das análises feitas com o questionário inicial, foi possível observar que os
discentes conhecem a Serra do Patrimônio, a qual utilizam, às vezes para caminhada e lazer,
e sabem da importância das placas orientativas existentes no local. Também entendem o
meio ambiente como natureza e problema e consideram que nem todas as pessoas que
frequentam a Serra conseguem ter atitudes de conservação. Alguns consideram que a Serra
está conservada, mas nem todos concordam. Entendem, inclusive, que o principal problema
são os lixos e queimadas e que a população é, igualmente, responsável pela conservação da
Serra do Patrimônio.
Ademais, sabem da importância das campanhas ambientais feitas pelos órgãos
públicos, podem contribuir não jogando lixo no local e, como ações coletivas, devem ser
feitas campanhas e mutirões de limpeza. Entendem a importância de as escolas trabalharem
com frequências as questões ambientais locais, o que nos mostra que já temos um público
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que pode ser considerado em parte sensibilizado e consciente, mas que podemos continuar
progredindo no avanço de uma educação transformadora.
A dissertação aqui apresentada teve como objetivo geral produzir um produto
educacional que foi uma sequência didática investigativa, sendo elaborada pensando na
modalidade de jovens e adultos e buscando preencher as lacunas deixadas na temática da
educação ambiental, por falta de material didático pedagógico nessa área. Os resultados que
obtivemos da participação dos estudantes na SD foram bastantes positivos, pode-se observar
a interação entre os colegas, o despertar para a responsabilidade, a partilha de experiências.
É claro que não se pode notar o interesse em 100% dos participantes, mas, assim mesmo,
tivemos o respeito, o compromisso durante a aula de campo e isso foi muito importante
durante todo o processo educativo.
A aula de campo foi um momento impar para interação de estudante e professor,
criando vínculos de confiança e amizade. Além de ser um momento rico em aprendizagens,
foi também possível observar os conhecimentos que os estudantes já tinham e aprofundar
esses saberes.
Fizemos a aplicação de um questionário no início e final do trabalho e conseguimos
observar que houve mudanças nas concepções, sendo bem significativas para a pesquisa. Os
resultados do antes e depois das concepções ambientais dos estudantes nos mostram que a
percepção do meio ambiente, aos poucos, vai sendo mudada. Podemos atribuir essas
mudanças à discussão do assunto e à constatação, na prática, que foi a realidade da aula de
campo.
O conceito de meio ambiente “natureza” permaneceu nas respostas, mas com uma
porcentagem bem menor; em contrapartida, o conceito “problema” aumentou,
provavelmente enxergaram problemas no ambiente durante a aula de campo. Já o ambiente
como “projeto comunitário”, em que já entra uma reflexão crítica muito importante,
diminuiu no questionário de saída. O ambiente “como lugar onde se vive” apareceu somente
no questionário final e nos surpreende, positivamente, ver que entenderam que o meio
ambiente é a nossa casa e estamos inseridos nele, assim como todos os demais seres vivos.
Mesmo que essas mudanças de pensamentos e atitudes não atinjam todos os
estudantes, basta ter mudado em 1 participante que já vai ter valido a pena todo o trabalho
desenvolvido. O que esperamos é que eles multipliquem esses valores para as famílias,
amigos e todos com quem, de uma forma ou outra, tenham contato.
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O trabalho foi baseado nesse tripé: educação ambiental + jovens e adultos + ensino
investigativo, o qual foi entrelaçado e executado. O desenvolvimento da sequência didática
adequada à modalidade EJA, com seus espaços de tempo diferenciados, propiciou condições
para o estudo da educação ambiental de forma a garantir um vasto aprendizado aos
estudantes.
Diante disso, espera-se que esse trabalho possa contribuir com novas pesquisas e
novos conhecimentos e que não seja só mais uma entre tantas dissertações sobre educação
ambiental, mas que possa servir de referência a outros trabalhos vindouros.
Com perspectivas futuras, espera-se ainda que se possa dar continuidade a esse
trabalho, buscando novas vertentes na educação ambiental e até mesmo a possibilidade de
realizar a construção de uma trilha interpretativa no mesmo local em que foi realizada a
pesquisa desta dissertação.
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ANEXO A – PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DA EMENDA
Título da Pesquisa: Instituição Proponente: Versão: CAAE: Concepções de Estudantes da EJA sobre
a Serra do Patrimônio/Pontes e Lacerda-MT: saberes necessários a conservação ambiental.
Pesquisador: ADRIELE DA SILVA CARDOSO
Área Temática:
Versão: 5
CAAE: 16662619.1.0000.8124
Instituição Proponente: Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 4.038.791
Apresentação do Projeto:
O objetivo do presente projeto é elaborar uma sequência didática com vistas a conservação
ambiental da Serra do Patrimônio em Pontes e Lacerda (MT) para estudantes de ensino médio do
Centro de Educação de Jovens e Adultos 6 de Agosto. Inicialmente para verificar os conhecimentos
prévios dos estudantes em relação a Serra do Patrimônio, localizada no município de Pontes e
Lacerda-MT será realizado um questionário de entrada. A sequência didática será elaborada e
aplicada na escola com os estudantes. Ao final do trabalho será aplicado uma atividade de saída, a
fim de verificar possíveis mudanças na concepção dos estudantes.
Objetivo da Pesquisa:
Elaborar uma sequência didática com vistas a conservação ambiental da Serra do Patrimônio em
Pontes e Lacerda-MT.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Conforme descrito no protocolo de pesquisa:
"Os riscos consistem em constrangimento pela pouca familiaridade com a proposta didática,
insatisfação ao participar da pesquisa, desconforto em compartilhar opiniões, sentimento de perda
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da privacidade, receio de exposição e julgamento pelos colegas a partir dos resultados. A ida a
campo, no local de pesquisa, na Serra do Patrimônio.
Benefícios: Disponibilidade da sequência didática para uso nas escolas".
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Trata-se da apresentação de uma emenda do Protocolo de pesquisa supracitado.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Apresentação de Emenda do protocolo de pesquisa.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Emenda sem pendências quanto a análise ética.
Considerações Finais a critério do CEP:
Emenda sem pendências quanto a análise ética.
OBS: O pesquisador deverá ANEXAR os relatórios: Parcial e final da pesquisa na plataforma brasil,
conforme emenda apresentada ao CEP Saúde.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Postagem

Autor

Situação

Informações Básicas

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_154914

01/05/2020

do Projeto

8_E1.pdf

19:21:20

Projeto Detalhado /

projeto_mestrado_ProfBio_final.doc

01/05/2020

ADRIELE

19:16:00

SILVA CARDOSO

26/09/2019

ADRIELE

16:17:52

SILVA CARDOSO

JUSTIFICATIVA_DO_RECURSO_crono

26/09/2019

ADRIELE

pelo Pesquisador

grama_inadequado.doc

16:17:39

SILVA CARDOSO

Cronograma

CRONOGRAMA.doc

26/09/2019

ADRIELE

16:14:08

SILVA CARDOSO

17/08/2019

ADRIELE

00:10:26

SILVA CARDOSO

17/08/2019

ADRIELE

00:08:52

SILVA CARDOSO

Brochura

Aceito

DA

Aceito

Investigador
Recurso do Parecer

Recurso

Anexado

Parecer Anterior

Outros

recurso.pdf

anuencia_prefeitura.pdf

anuencia_da_escola.pdf

DA

DA

DA

DA

DA

Aceito

Aceito

Aceito
Aceito

Aceito
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TCLE / Termos de
Assentimento
Justificativa

TCLE_atualizado.doc

/

17/08/2019

ADRIELE

DA

00:02:14

SILVA CARDOSO

25/06/2019

ADRIELE

19:32:07

SILVA CARDOSO

Aceito

de

Ausência
Folha de Rosto

folha_de_rosto_para_pesquisa.PDF

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
CUIABA, 20 de Maio de 2020
___________________________________
Assinado por:
Neudson Johnson Martinho
(Coordenador(a))

DA

Aceito
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TÍTULO DA PESQUISA: Concepções de Estudantes da EJA sobre a Serra do
Patrimônio/Pontes e Lacerda-MT: saberes necessários a conservação ambiental

NOME DOS RESPONSÁVEIS: Adriele da Silva Cardoso e Prof.ª Drª Débora E. Pedrotti
Mansilha

O

estudante_________________________________________________________está

sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa que tem como responsável a
mestranda e professora de Biologia, ADRIELE DA SILVA CARDOSO, juntamente com
a Prof.ª Drª. DÉBORA E. PEDROTTI MANSILHA (orientadora) ambas responsáveis
por todo processo de coleta e análise dos dados. Este documento, chamado Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus direitos como participante e é
elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra com o pesquisador.
Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se houver
perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com a
pesquisadora. Se preferir, pode levar este Termo para casa antes de decidir participar. Não
haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se você não aceitar participar ou retirar sua
autorização em qualquer momento.
Objetivo:
- Elaborar uma sequência didática com vistas a conservação ambiental da Serra do
Patrimônio em Pontes e Lacerda-MT.
Procedimentos:
A metodologia terá cunho de pesquisa qualitativa e utilizaremos como instrumento
de coleta de dados um pré-questionário que será aplicado ao público – alvo do presente
projeto que são os estudantes do Ensino Médio do Centro de Educação de Jovens e Adultos,
com o objetivo de identificar as concepções ambientais sobre a Serra do Patrimônio em
Pontes e Lacerda-MT. Será elaborado uma sequência didática (produto educacional), de
acordo com os questionamentos que serão levantados pelos estudantes da EJA, sobre
educação ambiental visando reflexões acerca das problemáticas ambientais, bem como ações
que podem mitigar os danos. As aulas serão realizadas em sala de aula e a campo no local
de estudo a ser pesquisado (Serra do Patrimônio em Pontes e Lacerda-MT). A sequência
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didática terá como base os seguintes questionamentos: a) Introdução do assunto, com
descrição geral da Serra do Patrimônio, juntamente com os alunos através de uma
“tempestade de ideias”; b) elaboração da questão problema e formulação das hipóteses; c)
aula de campo, na Serra do Patrimônio; d) Palestra com representante da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente; e) painel sobre as conclusões sobre o trabalho.
Desconfortos e riscos:
Com base na Resolução nº 466 de 2012, ressaltamos que toda pesquisa contém algum tipo
de risco em potencial, seja em relação à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social,
cultural ou espiritual do ser humano, ou ser correntes dela. Nesta pesquisa, os riscos
consistem em constrangimento pela pouca familiaridade com a proposta didática,
insatisfação ao participar da pesquisa, desconforto em compartilhar opiniões, sentimento de
perda da privacidade, receio de exposição e julgamento pelos colegas a partir dos resultados
e a ida na aula de campo no local a ser realizado a pesquisa. Ressaltamos, no entanto, que
todas as providências e cautelas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que
possam causar dano, constrangimento ou desconforto a eles, será estritamente de
responsabilidade do pesquisador, exaurindo o respondente de todo problema ocorrido
durante a pesquisa e informando-o de que não haverá prejuízo por parte dele ao recusar-se
em participar da pesquisa. Em qualquer fase da pesquisa há plena garantia de liberdade ao
participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, sem
penalização alguma. Tomaremos todas as medidas para minimizar os riscos inerentes a esta
pesquisa, zelando pelo compromisso de proporcionar o máximo de benefícios e o mínimo
de danos. Os alunos serão previamente informados sobre os objetivos da pesquisa e os
métodos de coleta dos dados.
Benefícios:
Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas,
no entanto, mostrarão apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar nome ou
qualquer informação relacionada à privacidade dos sujeitos. Além destes, a sequência
didática, produto da pesquisa, contribuirá para o corpo docente da área das Ciências da
Natureza na escola visto que será uma ferramenta metodológica que pode ser utilizada em
suas práticas pedagógicas. Os potenciais benefícios para os alunos participantes será
obtenção de conhecimentos por meio das aulas.
Sigilo e privacidade:
Dentre as medidas a serem adotadas asseguramos o caráter confidencial, o anonimato das
informações e do participante dessa pesquisa. Uma vez que o relato de suas percepções e
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apontamentos será transcritas e mantidas sob a responsabilidade do pesquisador. Os
resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada,
sendo guardada em sigilo.
Consentimento livre e esclarecido:
Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos,
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito a
participação e declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo
pesquisador e por mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas:
Assinatura do Estudante
Contato telefônico (opcional): ______________________________________________
e-mail (opcional):________________________________________________________
Pontes e Lacerda – MT ___/___/2019

Responsabilidade do Pesquisador:
Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na
elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento ao participante.
Nome do pesquisador: Adriele da Silva Cardoso, e-mail: adrielesilva@hotmail.com,
telefone: (65) 9 9942-0404.
Responsável pelo pesquisador: Prof.ª Drª. Débora Eriléia Pedrotti-Mansilha, e-mail:
deborapedrotti@gmail.com, telefone: (65) 9 9952-7111.

Assinatura do (a) pesquisador(a)
Pontes e Lacerda – MT ___/___/2019

____________________________________________________________________
Assinatura do (a) responsável pelo pesquisador
Pontes e Lacerda – MT ___/___/2019

98

ANEXO C - TERMO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

99

ANEXO D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

