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Introdução

Num mundo repleto de produtos oriundos da ciência 
e da tecnologia, a alfabetização científica transformou-
se numa necessidade para todo cidadão ou cidadã que 
deseje contribuir com a resolução de problemas da 
sociedade.

Que função o ambiente escolar deve representar para 
o estreitamento da relação ciência-tecnologia-
sociedade-meio ambiente (CTSM) [1], tão necessária 
nesse tempo de transição histórica, onde a emergência 
planetária para conservação do meio requer atitudes 
individuais que atinjam a todo o globo?

Estar em condições de satisfazer tais necessidades 
emergenciais é capacitar a população a aprender a 
resolver problemas concretos. Para isso, é de 
fundamental importância a utilização de espaços
comunitários e escolares [2], onde se tem a renovação 
do ensino das ciências como ferramenta para atender as 
gravidades dos problemas com a humanidade.

O professor, no seu papel de mediador, se vê 
responsável em desenvolver projetos de educação que 
tenham como objetivo melhorar a qualidade de vida na 
comunidade local [3], partindo do ambiente escolar. 
Baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), pode-se utilizar a educação científica prática, 
onde se permite utilizar os conhecimentos científicos 
para organizar ações que façam diferença positiva na 
sociedade. Assim, proporcionar aos alunos um
ambiente de reflexão sobre a tomada de decisões, ao 
mesmo tempo em que se desenvolvam noções sobre as 
características, limitações e potencialidades do 
ambiente em que se encontram.

Desde que as Nações Unidas instituíram a ‘Década 
por uma Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável’, no período de 2005 a 2014 [4], se vê com 
certeza a idéia da participação de cidadãos (formados 
nas escolas) na tomada de decisões como um fato 
positivo, uma garantia de aplicação do princípio de 
precarição, que se apóia numa crescente sensibilidade 
social face às aplicações do desenvolvimento tecno-

científico que pode comportar riscos para o meio 
ambiente [5].

A avaliação permanente do desempenho profissional 
do educador torna-se crucial para o aparecimento de 
questionamentos referentes à melhoria do ensino e o 
desenvolvimento de um olhar crítico do alunado, em 
relação ao mundo a sua volta. Um olhar externo revela 
as deficiências no sistema público de ensino, sendo 
prioridade da pesquisa.

Material e métodos

Após a solicitação da professora da disciplina 
Pratica da Educação I, pertencente a grade curricular 
do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, 
ministrada no 9º período. Foi realizada visita a uma 
Escola da Rede Municipal da Cidade do Recife-PE, 
onde presenciamos uma aula de 5ª serie (6° ano), numa 
turma com 37 integrantes.

A avaliação da aula contava com o preenchimento de 
um questionário elaborado pela professora, focalizando 
aspectos provenientes dos métodos de abordagem do 
professor, da interação professor-aluno, ambiente 
escolar e, principalmente, se teria relação entre o 
assunto abordado e o cotidiano dos alunos.

Resultados e Discussão

A atividade direcionada no momento da observação 
foi a fixação do tema abordado na aula anterior, que foi 
sobre lixo, focando a responsabilidade social do 
volume produzido, o consumo descontrolado e os 
problemas de saúde acarretados pelo acondicionamento 
errôneo. A professora solicitou a produção de um 
desenho com um texto anexado (mínimo oito linhas), 
sobre o impacto do lixo no planeta.

Como resultado da produção solicitada, foi visto 
vários desenhos sobre poluição pelo descontrole de 
consumo; problemáticas no escoamento da cidade da 
cidade trazendo inundações; doenças; falta de educação 
em não jogar o lixo no lixeiro.



A maioria dos desenhos seguia um padrão com dois 
planetas Terra: um com lixo jogado e outro limpo. 

Um desenho em destaque mostrava o lixo como 
fonte de renda para famílias que trabalham no lixão, 
mas ficou a indagação: se o aluno pensou em produzir 
mais lixo para ajudar a família a aumentar a renda, ou 
se a família estaria ajudando a reduzir o lixo, levando 
para reciclagem.

Muitos desenhos apresentavam uma das principais 
problemáticas da cidade do Recife, causada pela falta 
de educação ambiental: o entupimento da rede de 
escoamento da água da chuva, causando inundações.

Como detalhe importante, na produção textual 
encontrou-se erros grosseiros da língua portuguesa, e 
em alguns trabalhos não se conseguiu entender a idéia 
por causa de incoerências, somadas a erros gramaticais.

Embora o assunto abordado visasse à percepção dos 
alunos sobre a problemática do lixo, constata-se nos 
desenhos e textos produzidos por eles, que tal 
conhecimento não é aplicado no cotidiano. Isso se faz 
pensar que a aplicabilidade da educação cientifica 
pratica não ocorreu e o conhecimento dos alunos não 
está sendo aplicado para melhoria da comunidade. O 
próprio ambiente escolar apresenta precariedade na 
higiene, com muito lixo jogado no chão, e falta de 
conservação na estrutura física do prédio. Com tal 
aspecto, fica complicado o desenvolvimento da 
responsabilidade social em manter um ambiente 
propício e agradável, criado por funcionários e alunos.

Primariamente, o professor tem que estar 
comprometido com a necessidade de adaptação da 
forma de transmissão do conteúdo pedagógico a ser 
abordado [6]. Pois um profissional comprometido é 
capaz de refletir e agir. O objetivo deste profissional é 
a formação dos alunos, não apenas nos conteúdos 
básicos da ciência e tecnologia, mas sim que saiba 
relacionar e se posicionar nos problemas adquiridos 
pela ciência. Assim, o ensino da ciência deixa de 
constituir um sistema único e fechado de entendimento 
do mundo, exclusivamente tecnológico e explorador da 
natureza [7], mas provedor de discussão e atitudes para 
ampliação das relações do homem com a natureza.

Na visão CTSM, torna-se realmente impossível 
desenvolver idéias e pô-las em prática, numa interação 
entre o homem e a natureza. Se suas realidades sociais 
os tornam objetos passivos para as melhorias de suas 
comunidades, mas ativos para uma sociedade 
consumista, retratando as carências adquiridas pelo 
sistema educacional defasado que os determinam reféns 
da deficiência na infra-estrutura [8].

Porém, para tal situação encontrada nesse colégio, 
qual seria a proposta para uma mudança geral e de 
qualidade no ambiente, relacionadas com a 
conservação do espaço? Sabe-se que meio ambiente e 
saúde são temas transversais e devem ser abordados em 
todas as disciplinas, comprometendo todos os 
profissionais na conservação do ambiente escolar.
Também se faz necessário um projeto que envolva a 
escola e a comunidade, trabalhando com a educação 
popular e “conquistando adeptos da limpeza”, 

primeiramente com sensibilizações, seguidas de ações 
coletivas.

Pode não ser fácil despertar a responsabilidade 
social nos pequenos cidadãos, já que estes são, 
geralmente, oriundos de uma comunidade com baixa 
expectativa de vida, mas o professor, como referência 
em seu caráter, torna-se bastante influente no meio 
escolar. Ele manuseia o pensamento científico, e este é 
também um pensamento político: remete ao uso, ou 
seja, a utilidade social da pesquisa. E a pesquisa, 
acarretando no trabalho científico prático, exige que os 
educadores criem dificuldades para si próprios. O 
importante é que se saiba criar dificuldades reais e 
eliminar os obstáculos falsos e imaginários. E assim, 
com novos conhecimentos adquiridos nos trabalhos 
científicos práticos, encontra-se a possibilidade de 
renovação e reconstrução do meio escolar, comunitário,
enfim, do meio social [9].
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