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Resumo 
 
Esta pesquisa teve como foco central identificar como a Educação Ambiental vem sendo 
trabalhada no contexto da prática pedagógica no interior das unidades escolares da cidade de 
Goiânia. A principal ferramenta na conservação, preservação e sustentabilidade do planeta deve-
se à implantação e execução de programas e projetos de Educação Ambiental, desenvolvidos a 
partir da escola, iniciando já pelas séries iniciais do Ensino Fundamental. Tratou-se, também, da 
análise curricular da Educação Ambiental a partir do Projeto Político Pedagógico que rege o 
trabalho escolar na perspectiva da questão ambiental. Os resultados apontaram, também, que a 
Educação Ambiental não é desenvolvida como deveria, necessitando efetivamente de um olhar 
pedagógico, para, assim, tornar a prática educativa integrada às diferentes disciplinas de modo a 
priorizar o tema no universo dos alunos. Isso porque atualmente, a Educação Ambiental é 
trabalhada nas escolas por meio de projetos especiais, extracurriculares, porém 
descontextualizados da realidade, fragmentados e desarticulados, porquanto, sem continuidade. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Educação Ambiental. Água. Escola. 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THE IMPORTANCE OF WATER 

Abstract 
 
This research had as its central focus to identify how Environmental Education has been worked 
in the context of pedagogical practice within the school units in the city of Goiânia. The main tool 
in the conservation, preservation and sustainability of the planet is due to the implementation and 
execution of Environmental Education programs and projects, developed from the school, starting 
with the initial grades of Elementary School. It was also about the curricular analysis of 
Environmental Education from the Pedagogical Political Project that governs school work from 
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the perspective of the environmental issue. The results also showed that Environmental Education 
is not developed as it should, effectively needing a pedagogical perspective, in order to make the 
educational practice integrated to the different disciplines in order to prioritize the theme in the 
students' universe. This is because currently, Environmental Education is worked on in schools 
through special, extracurricular projects, but decontextualized from reality, fragmented and 
disjointed, because, without continuity. 

Keywords: Sustainability. Environmental education. Water. School. 
 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA IMPORTANCIA DEL AGUA 
 
Resumen 
 
Esta investigación tuvo como foco central identificar cómo la Educación Ambiental ha sido 
trabajada en el contexto de la práctica pedagógica dentro de las unidades escolares en la ciudad de 
Goiânia. La principal herramienta en la conservación, preservación y sustentabilidad del planeta 
se debe a la implementación y ejecución de programas y proyectos de Educación Ambiental, 
desarrollados desde la escuela, a partir de los grados iniciales de la Enseñanza Fundamental. Se 
trató también del análisis curricular de la Educación Ambiental desde el Proyecto Político 
Pedagógico que rige el trabajo escolar desde la perspectiva de la cuestión ambiental. Los 
resultados también mostraron que la Educación Ambiental no se desarrolla como debería, 
necesitando efectivamente una perspectiva pedagógica, para hacer la práctica educativa integrada 
a las diferentes disciplinas con el fin de priorizar el tema en el universo de los estudiantes. Esto se 
debe a que en la actualidad la Educación Ambiental se trabaja en las escuelas a través de 
proyectos especiales, extracurriculares, pero descontextualizados de la realidad, fragmentados y 
desarticulados, por cuanto, sin continuidad. 

Palabras clave: Sostenibilidad. Educación ambiental. Agua. Escuela. 

 
Introdução 
 
Como é do conhecimento de todos, a água é o recurso natural mais precioso e tão vital à própria 

existência do Planeta, mas, que infelizmente vem sendo utilizada de maneira inadivertida e 

desordenada. Em razão desse exposto, não há dúvida que a Educação Ambiental configura o 

ponto central dessa discussão, iniciando pelo processo de conscientização para em seguida 

chegar à sensibilização de todos os agentes envolvidos.  

Nesta perspectiva intencionou-se, nesta pesquisa, identificar como é gestada essa educação 

ambiental e o papel da água em face da nossa existência; pretendeu-se, ao fim da investigação, 

expor à comunidade escolar e aos órgãos educacionais a relevância de investirem na 

abordagem da Educação Ambiental como ferramenta eficaz de mudança, tendo em vista que é 

preciso conservar e preservar o meio ambiente para se ter qualidade de vida. 

Partindo do pressuposto de que todo o aprendizado escolar de um indivíduo, deve vir 
seguido de uma assimilação e conscientização, que o torne um sujeito capazde modificar o 
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meio em que vive e, consequentemente, promover sua qualidade de vida. O contexto da prática 

educativa no espaço escolar, ao nível de educação básica no Brasil, no tocante à educação 

ambiental, demanda reflexões epensamentos quanto à sua inserção através dos currículos 

escolares.  

Assim, pretendeu-se examinar os modos de ensinar Educação Ambiental no Brasil, em Goiás, e 

mostrar a evolução da Educação Ambiental nas últimas décadas. Cremos que a principal 

ferramenta na conservação, preservação e na sustentabilidade do planeta devem ser os 

programas e projetos de Educação Ambiental, desenvolvidos no interior da escola, desde as 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Através do conhecimento em Educação Ambiental os 

indivíduos conseguem construir uma percepção coerente do que se passa no nosso planeta, haja 

vista que a informação é um instrumento modificador da consciência do homem e de seu 

grupo. 

Portanto, a pesquisa em educação ambiental no contexto escolar oportuniza a problematização 

no sentido de ampliar metodologias que despertem, nos profissionais, a busca pela pesquisa que 

contemple as especificidades dessa realidade. 

Para atender as categorias teóricas eleitas no marco teórico desta dissertação, detacamos alguns 

autores entre outros: Reigota (1998), Loureiro (2007), Carvalho (2017,2006), Sato (2002 ) 

Pedrini (2006), Loureiro (2007), os quais percebem que, no contexto formal, a educação 

ambiental tenta se estruturar num espaço historicamente e acirradamente disputado entre as 

correntes tradicionais e críticas, ficando o processo educativo sempre esmolejado às políticas de 

governos e à manutenção do capital que reiteradamente obstaculariza a luta por uma educação 

transformadora. Situação resultante de escolhas políticas daqueles que se dizem representar 

democraticamente o povo, mas que na essência relutam para garantir a manutenção da ordem 

social vigente.  

O que resta? Em verdade, o sujeito da aprendizagem acaba não absorvendo o que deveria 

conhecer a respeito de Educação Ambiental, configurando-se, apenas como mais um objeto de 

manipulação. Circunstância esta que acaba servindo de sinal de alerta para o firme propósito e 

permanente ação em defesa de uma educação viabilizadora de codições que garanta o acesso ao 

verdadeiro conhecimento.  

 
Objetivo Geral 

- Conhecer os recursos metodológicos sobre Educação Ambiental adotados na Rede Pública 

de      Goiânia/Goiás. 
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Objetivos Específicos 

- Identificar as técnicas docentes sobre educação ambiental adotadas na Rede Pública de Goiânia. 

- Comparar a proposta curricular da Rede Pública de Goiânia sobre Educação Ambiental com a 
suas respectivas práticas docentes. 

- Descrever as práticas pedagógicas sobre Educação Ambiental seguidas na Rede Pública 

de Goiânia. 

- Identificar os projetos sobre Educação Ambiental implantados nas escolas da Rede 

Pública de Goiânia. 

- Verificar se o PPP das escolas públicas do Goiânia contempla projetos sobre Educação 
Ambiental. 
 
Metodologia 
 
Esta foi uma pesquisa do tipo qualitativa. A metodologia se volta para uma pesquisa descritiva e 

exploratória, pela qual trouxe luz à temática da água na questão ambiental. 

Os instrumentos utilizados para a recolha dos dados desta dissertação voltou-se para a 

entrevista semiestuturada, que permitiu entender o universo das concepções dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

O instrumento de análise dos dados foi a análise do discurso procurando entender os significados 

e os sentidos do discurso. 

 
Resultados 

Os resultados apontaram positivamente para os projetos que as escolas têm realizado para 

educação ambiental, assim como também as metodologias que os professores usam no 

cotidiano sobre a relevância da educação ambiental. 

 
Considerações Finais 
 
O presente trabalho foi direcionado às Séries Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como 

protagonistas as crianças, uma vez que estas encontram-se em fase de desenvolvimento, sendo 

esta a melhor  idade para se aprender, destacando ainda que estas representam o futuro do nosso 

planeta, por isso, ser inserida desde cedo nessa discussão, certamente as levarão para a vida 

adulta com algum ensinamentos já assimilados, os  quais passarão a fazer parte dos seus hábitos 

diários.  

Depreendeu-se que é importante se iniciar os primeiros anos de escolaridade já com algum 

conhecimento sobre Educação Ambiental, uma vez que é nessa fase que se inicia o processo de 

formação da personalidade e respectivamente o despertar para o sentimento de cidadania. Sem 
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dúvida que a formação cidadã voltada para o meio ambiente torna-se-á em porto segura das 

novas gerações. 

Por fim, embora cinte de que os documentos pactuados, como projetos, programas, políticas e 

leis, ainda que coadunem com a realidade das escolas vigentes, revelam que os projetos 

necessários para o desenvovimento do processo de aprendizagem dos alunos no quesito 

Educação Ambiental estão longe de atingir o estágio desejável. 
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