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RESUMO 
 

 
O estudo de Percepção Ambiental de uma população é fundamental para 
compreender as inter-relações da mesma com o seu ambiente. Dentro desse 
contexto este trabalho teve como principal objetivo analisar a percepção 
ambiental e as representações sociais de meio ambiente de professores e 
educandos do Ensino Médio de escolas públicas do Timor-Leste e Paraíba. Foi 
utilizado o questionário como um instrumento de coleta de dados aplicados aos 
professores e educandos, pressupostos da pesquisa qualitativa a qual se 
caracteriza como uma compreensão detalhada dos significados e características 
de uma situação apresentada pelos entrevistados. O pesquisador busca entender 
os fenômenos segundo a perspectiva dos atores sociais da situação estudadas e 
a partir daí situa sua interpretação dos fenômenos estudados. Assim como se 
utilizou elementos da Pesquisa Fenomenológica a qual se preocupa com o estudo 
das essências (Percepção e consciência). A partir da análise dos dados coletados 
nos questionários preenchidos pelos professores e educandos de Timor-Leste e 
Paraíba verificou-se que a percepção ambiental destas escolas encontra-se num 
plano fragmentado, quando não distante das implicações para o presente e para o 
futuro. Portanto, como resultado o autor aponta a relevância de uma prática 
pedagógica principalmente nas escolas de Timor-Leste que auxilie os agentes 
sociais a aglutinarem seus conhecimentos para uma compreensão mais unificada 
de todas as relações que compõem o meio ambiente. Acreditou-se que a 
percepção ambiental cria oportunidades à reflexão e sensibilização dos atores 
sociais no que tange à conservação do meio ambiente. Novas perspectivas de 
entendimento a respeito do Meio Ambiente provêm do campo daqueles que 
compartilham um novo modo de pensar, de agir e de ser, em flagrante 
discordância com tradição antropocêntrica, uma nova consciência social a partir 
da prática da Educação Ambiental será mais abrangente se considerar as 
representações sociais. Desta forma essa pesquisa tem a finalidade de contribuir 
tanto de fortalecer as escolas de Timor-Leste sobre a percepção e a consciência 
do meio ambiente. 
 
 
 
Palavras Chaves: Percepção Ambiental. Representação Social. Meio Ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The study of environmental perception of a population is important to understand 
their interrelationships with environment. In this context, the study aimed to 
analyze the environmental sense and its social representation as teachers and 
students from senior high school in Timor-Leste and Paraiba. The questionnaire 
method was used as a data collection instrument applied to teachers and students 
for qualitative analysis which characterize as a detailed accepting of significance 
and characteristics of a situation demonstrated by interviewees. The researcher 
pursues to understand phenomena due to social performers perspective of studied 
situation and traces her analysis about phenomena studied. As was used features 
of phenomenological research which is concerned with essentials study 
(perception and consciousness). By collected data analysis used questionnaires 
filled through teachers and students of Timor-Leste and Paraiba was verified that 
environmental awareness in these schools find in fragmented plan when do not 
reserve implications for the present and future. So as a result, the author point out 
the relevance of pedagogical practice especially in schools of Timor Leste which 
assist social personals to merge their knowledge to unified understanding about 
environment correlations. Environmental perception creates opportunities for 
reflection and sensibility of social personals concerning the environment 
conservation. New understanding perspectives about environment approaches 
from those who share a new way of thinking to act and being in flagrant 
divergence with anthropocentric tradition, new social consciousness from 
environmental education practice should consider the social representations. 
Thus, this study aims to contribute both to strengthen the schools of Timor Leste 
on perception and awareness of the environment. 
 

Key words: Environmental Perception. Social Representation. Environment.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O homem está constantemente agindo sobre o meio a fim de sanar suas 

necessidades e desejos. As ações sobre o ambiente, natural ou construído, 

afetam a qualidade de vida de várias gerações? As relações do homem com o 

mundo natural apresentam-se hoje; como um desafio sem precedentes na 

história da humanidade. Enquanto em ritmo semelhante ao do desenvolvimento 

tecnológico e as ciências avançam de maneira extraordinária na tentativa de 

melhoria da vida no planeta, a Terra apresenta sérios desequilíbrios ambientais 

que poderão ameaçar a sobrevivência da espécie humana e das tantas coisas.  

O presente texto busca, com base em uma leitura crítica sobre a relação 

do ser humano com o meio ambiente, no contexto da degradação ambiental. 

Essa relação conflituosa que tem sido historicamente marcada pelo avanço da 

poluição, do desmatamento e dos manejos inadequados do lixo doméstico, 

empresarial e até industrial, é em parte responsabilidade de todos que não 

possui consciência da consequência dos atos. A título de exemplificação, 

consideram-se algumas situações. 

O Timor-Leste, até algum tempo imperava o costume de construção de  

casas tradicionais utilizando-se madeiras e capim. Essa prática é parte dos 

costumes e práticas culturais, e ainda hoje-fazem parte do repertório de muitas 

comunidades timorenses. Além da vida cotidiana, essas práticas estão 

institucionalmente presente em leis tradicionais que pretendem moderar a 

relação do homem com o lugar em que vive e seus recursos. Um exemplo 

disso é a “Tara Bando”, que, em termos gerais, consiste na prática social 

caracterizada pelo envolvimento coletivo de uma comunidade em torno da 

preservação da floresta (TIMOR LESTE, 2004), e pode apontar caminhos 

tradicionais para a convivência do homem com o meio sem grandes impactos. 

Por outro lado o desmatamento ainda uma realidade presente no Timor 

Leste, tendo em vista que a pobreza e o analfabetismo continuam sendo 

problemas graves enfrentados pelo país, além das necessidades cotidianas de 

subsistência – dimensões que sem dúvida deve ser consideradas na 

proposição de soluções para o problema. Tome-se como exemplo novamente a 
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extração de madeira. Em muitas comunidades, a ideia de um projeto de 

“desenvolvimento sustentável” onde é preciso conter o corte da lenha que é 

visto como uma forma de ameaça às atividades de subsistência (especialmente 

quando se considera que essa lenha é utilizada por boa parte da população 

para comercialização ou uso doméstico). Porém, no Timor-Leste, a maneira de 

sobreviver de uma grande parte da população ainda depende 

significativamente da natureza; e à medida que essa população se insere no 

mundo globalizado, aumenta também, o consumo de produtos industrializados, 

e absorvem-se hábitos e condutas que comprometem o meio ambiente, como a 

queima das florestas para abertura de plantações, incineração doméstica do 

lixo nos quintais e esgotos. Ainda na contramão dessa questão, algumas 

famílias ainda cultivam vegetais e frutas, só que em um solo comprometido 

pela presença próxima de esgotos; também é esses mesmo esgotos o lugar 

onde jovens trabalhadores retiram a água para lavar carros – ampliando assim 

a rede de contaminação por micro-organismo. Os esgotos correm sobre a terra 

e no tempo chuvoso a cidade fica inundada e tem a chuva potencial veículo 

facilitador na transmissão de micro-organismo danoso à saúde. Se por um lado 

reciclagem e reaproveitamento não são palavras difundidas no país, 

lamentavelmente, por outro, as lixeiras distribuídas pelo governo, não 

sensibilizam a população que ainda sem consciência jogam o lixo nas ruas1.  

O uso de óleo pesado para acessar energia, tem a vantagem para a 

população, mas por outro lado a fumaça liberada para a atmosfera e os 

resíduos líquidos liberados no solo, prejudicam a vida da população e a vida de 

outros organismos como, plantas e os animais.  

Leff (2001, p.191) Considera que todos os problemas ambientais que se 

enfrentam na atualidade estão no limite. Segundo Ele:  

 

A crise ambiental é a crise do nosso tempo. O risco 
ecológico questiona o conhecimento do mundo. Essa 
crise apresenta-se a nós como um limite no real, 
resignifica e reorienta o curso da história: limite do 
crescimento econômico e populacional; limite dos 
desequilíbrios ecológico e das capacidades de 

                                                             
1
 Dados da pesquisa segundo autora, 2012 
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sustentação da vida; limite da pobreza e da desigualdade 
social.  

 
 

A incorporação da questão ambiental no cotidiano das pessoas pode: (a) 

propiciar uma nova percepção nas relações entre o ser humano, sociedade e 

natureza; (b) promover uma reavaliação de valores e atitudes na convivência 

coletiva e individual; assim como, (c) reforçar a necessidade de ser e agir como 

cidadão na busca de soluções para problemas ambientais locais e nacionais 

que prejudicam a qualidade de vida. 

De acordo com Santos e Ruffino (2003, p.13) 

 

Cada indivíduo percebe, reage e responde 
diferentemente frente às ações sobre o meio. As 
respostas ou manifestações são resultados das 
percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e 
expectativas de cada indivíduo. Embora nem todas as 
manifestações psicológicas sejam evidentes, são 
constantes, e afetam nossa conduta, na maioria das 
vezes, inconscientemente. 

 
 

Neste contexto, o estudo da Percepção Ambiental é de fundamental 

importância. Por meio dele, é possível conhecer cada um dos grupos 

envolvidos em determinada situação ou contexto ambiental, facilitando a 

realização de um trabalho com base local, partindo da realidade do público 

alvo, para conhecer como os indivíduos percebem o ambiente em que vivem, 

bem como suas fontes de satisfação e insatisfação (FAGGIONATO, 2007). 

Sendo assim, é necessário perceber o ambiente no qual os sujeitos 

estão inseridos para que possa apreender a protegê-lo e cuidar ele da melhor 

forma. Pode-se verificar, através de um instrumento de pesquisa, a percepção 

ambiental de um público alvo e, com base nos seus resultados, planejar  

projetos e atividade ambientais com base na realidade deste público. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Diagnosticar as percepções ambientais dos professores e educandos 

da educação básica de escola pública de Timor Leste (Dili e Baucau) e 

Brasil (João Pessoa, Paraíba).  

2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar a percepção ambiental e as representações sociais do meio 

ambiente dos professores e educandos do Ensino Médio de duas 

escolas públicas de Timor Leste e uma do Brasil. 

 Identificar o Perfil Sócio Cultural, Funcional e Pedagógica das três 

escolas do campo da pesquisa; 

 Comparar analiticamente as percepções dos professores de Timor-

Leste e Paraíba, das escolas campo da pesquisa, sobre o 

desenvolvimento sustentável; 

 Programar modelos de Educação Ambiental que possibilite 

intervenções junto ao Meio Ambiente buscando minimizar problemas 

relacionados às questões ambientais, contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida; 

 Disponibilizar junto aos órgãos governamentais estratégias 

educativas para melhor sensibilizar junto aos educandos formas de 

preservação do Meio Ambiente. 

 Contribuir para uma reflexão de conteúdo de meio ambiente para a 

educação básica. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Meio Ambiente: Conceitos científico ou representação 
social? 

Do ponto de vista teórico para fundamente a Teoria das Representações 

Sociais desenvolvida por Moscovici (1978), Jovchelovitch (1994), Guareschi 

1994, Reigota (2002) e entre outros.  

Em se tratando da natureza e das relações dos homens com a mesma e 

dos homens com outros homens, faz-se necessário conhecer as 

representações que os mesmos fazem sobre o meio ambiente e entender as 

relações que se estabelecem entre o individual e o coletivo.   

Reigota (2002) destaca que um dos desafios da Educação Ambiental é 

sair da ingenuidade e do conservadorismo (biológico e político) a que se viu 

confinada e propor alternativas sociais, considerando a complexidade das 

relações humanas e ambientais. O mesmo autor relata ainda que a prática da 

educação ambiental depende da concepção que se tem de meio ambiente. 

Como ponto de partida de toda prática, é necessário conhecer as 

representações de meio ambiente; das pessoas envolvidas no processo 

pedagógico. Segundo os PCN (1997. p. 31): 

 

[...] o meio ambiente não representa um conceito pronto e 
definitivo. É mais relevante estabelecê-lo como uma 
“representação social”, cuja visão evolui no tempo e 
depende do grupo social em que é utilizada. São essas 
representações e suas modificações ao longo do tempo, 
que importam: é nelas que se amparam quando se 
trabalha o tema meio ambiente. 

 

 

Mas afinal, o que é meio ambiente? O que significa representação 

social? Esses termos têm estado presentes nas escolas? Os profissionais que 

nela atuam conseguem estabelecer uma relação com esses termos? É 

possível os professores trabalharem essa temática sem ter conhecimento 

prévio dessas definições?  

 Segundo Reigota (1991), para que possa realizar a educação ambiental, 

é necessário, antes de tudo, conhecer as concepções de meio ambiente das 

pessoas envolvidas nas atividades. 
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 Representar significa, a uma vez e ao mesmo tempo, trazer presentes 

as coisas ausentes e apresentar coisas de tal modo que satisfaçam as 

condições de uma coerência argumentativa, de uma racionalidade e da 

integridade normativa do grupo. É, portanto muito importante que isso se dê de 

forma comunicativa e difusiva, pois não há outros meios, com exceção do 

discurso e dos sentidos que ele contém, pelos quais as pessoas e os grupos 

sejam capazes de se orientar e se adaptar a tais coisas. Consequentemente, o 

status dos fenômenos da representação social é o de um status simbólico: 

estabelecendo um vínculo, construindo uma imagem, evocando dizendo e 

fazendo com que se fale, partilhando uns significados através de alguma coisa 

proposições transmissíveis e, no melhor dos casos, sintetizando em um clichê 

que se trona um emblema. (MOSCOVICI, 2010, p.216). 

 A representação social caracteriza-se como um comportamento 

observável e registrável e como um produto, simultaneamente, individual e 

social, estabelecendo um forte elo conceitual entre a psicologia (LANE, 1995). 

Desta forma, o ato de representar não deve ser encarado como processo 

passivo, refletido num objeto ou conjunto de ideias, mas como processo ativo, 

uma reconstrução do dado em um contexto de regras, valores, associações e 

reações (LEME, 1995). 

As Representações Sociais são conjunto de aplicações, crenças e ideias 

que nos permitem evocar um dado acontecimento pessoal ou objeto. Essas 

representações são resultantes da interação social, pelo que são comuns a um 

determinado grupo de indivíduos. 

A teoria das representações sociais, por outro lado, toma como ponto de 

partida, a diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda sua 

estranheza e imprevisibilidade. Seu objetivo é descobrir como os indivíduos e 

grupos podem construir um mundo estável, previsível, a partir de tal 

diversidade (MOSCOVICI, 2010, p.79). 

 Sob esta concepção, os indivíduos não são apenas processadores de 

informações, nem meros portadores de ideologias e crenças coletivas, mas 

pensadores ativos que estão mediante inumeráveis episódios cotidianos de 

interação social (SÁ, 1995). Quer dizer, a representação social enfatiza a visão 

do sujeito ativo e criativo na sociedade, em contraposição à passividade a que 

foi reduzido. 
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Reportando-se, especificamente, a uma pesquisa com professores, 

Reigota (2002, p. 70), define representação social como “[...] um conjunto de 

princípios construídos interativamente e compartilhados por diferentes grupos 

que através delas compreendem e transformam sua realidade”. Moscovici 

(1978) relaciona representações sociais como o conhecimento do senso 

comum, que se tem sobre um determinado tema, incluindo além dos 

conhecimentos científicos, os preconceitos, as ideologias e as características 

do cotidiano sejam elas culturais e profissionais das pessoas. 

Reigota (2002) salienta ainda que o primeiro passo para a realização da 

educação ambiental deve ser a identificação das representações das pessoas 

envolvidas no processo educativo. As representações sociais brotam da 

relação que os indivíduos estabelecem entre si e da relação que estabelecem 

com a realidade que os circunda. Por isso, as representações sociais são 

ideológicas.  

 Ruscheinsky (2003) assevera que as representações sociais resultam 

de um processo de racionalização que englobam o saber, as crenças; e a 

construção da cultura a partir das condições objetivas. Expressar as 

representações sociais sobre o meio ambiente é, portanto, entender e 

estabelecer conexões entre o cotidiano e a prática social de diferentes grupos 

sociais.  

Nas palavras de Malrieu, citadas por Pacheco (1985, p. 31): 
 
 

A representação social é a objetivação de uma situação 
vivida que pode ser recordada e reconstruída a partir do 
momento em que o sujeito estabelece relação entre os 
elementos que constituem a situação. Tal representação 
ocorre em função das atividades sociais que o indivíduo 
estabelece, através da comunicação com os demais 
elementos do grupo ao qual ele pertence. 

 

Os conceitos científicos são termos, entendidos e utilizados 

universalmente como tais. Assim, são considerados conceitos científicos: nicho 

ecológico, hábitat, compreendidos e ensinados da mesma forma pela 

comunidade científica internacional, caracterizando o consenso em relação a 

um determinado conhecimento. 
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As representações sociais estão basicamente relacionadas com as 

pessoas que atuam fora da comunidade científica, embora possam também aí 

estar presentes. 

Para o ecólogo Duvigneaud (1984, p. 237) é evidente que o meio 

ambiente se compõe de dois aspectos: a) meio ambiente abiótico físico e 

químico e b) o meio ambiente biótico. 

 No Art, 225 da Constituição Federal Brasileira há a seguinte frase: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à qualidade de vida impondo-se ao poder público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1988). 

  De acordo com a resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) na resolução 03-06-2002: “Meio Ambiente é o conjunto de 

condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológicas, 

social cultura e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”. (BRASIL, 2002) 

Encontra-se na ISO 14001 de 2004 a seguinte definição sobre meio 

ambiente. “Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, 

água, solo, recursos naturais, flora fauna, seres humanos e suas inter-

relações”. Uma organização é responsável pelo meio ambiente que a cerca, 

devendo, portanto, respeitá-lo, agir como não poluente e cumprir as legislações 

e normas pertinentes (BRASIL, 2004). 

 A sociedade como um todo é responsável pela preservação do meio 

ambiente, então, é preciso agir da melhor maneira possível para não modificá-

lo de forma negativa, pois isso terá consequências para a qualidade de vida da 

atual e das futuras gerações, entendendo que:  

 Essa realidade pode ser tanto histórica (do ponto de vista do processo 

de transformação dos aspectos estruturais e naturais desse meio pelo próprio 

homem, por causa de suas atividades) como social (na medida em que o 

homem vive e se organiza em sociedade, produzindo bens e serviços 

destinados a atender às necessidades e sobrevivências de sua espécie” 

(EMÍDIO, 2006,p.127). 
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3.2. Percepção Ambiental 

O termo percepção possui considerável variabilidade de significados por 

causa das suas diferentes definições em variadas áreas do conhecimento. 

Derivado do latim, perceptio, que significa “compreensão, faculdade de 

perceber” (HOUAISS, 2008).Esse termo é definido, em linhas gerais, como o 

ato ou efeito de perceber, combinação dos sentidos no reconhecimento de um 

objeto; recepção de um estímulo; faculdade de conhecer independentemente 

dos sentidos; sensação; intuição; ideia; imagem; representação intelectual 

(MARIN, 2008).  

A percepção envolve toda vida social do ser humano, todo o arcabouço 

cultural do homem. Interpretar a realidade é inferir percepção para buscar a 

essência dos problemas ambientais (ARAÚJO, 2008). 

De acordo com o psicólogo Hochberg (1973, p.11), “a percepção é um 

dos mais antigos temas de especulação e pesquisa no estudo do homem [...] 

estudamos a percepção numa tentativa de explicar nossas observações do 

mundo que nos rodeia”. Ele enfatiza que o estudo da percepção começou 

muito antes de existir a ciência da Psicologia, sendo as primeiras pesquisas 

obra de fisiologista e físicos. Notamos, portanto, que o enfoque dos estudos, a 

essa época, estava voltado para o atendimento dos mecanismos físicos, que 

definiam de correção dos dados da percepção com o rigor da ciência, que, 

segundo autor, “da conta de explicar completamente o mundo e o que nele 

existe” (HOCHBERG, 1973, p.12). 

 

Tuan (1980, p. 284)  

 
O estudo da percepção, das atitudes e dos valores do 
meio ambiente é extraordinariamente complexo. Uma 
pessoa é um organismo biológico, um ser social é um 
indivíduo único; percepção, atitude e valor refletem os 
três níveis do ser. Os seres humanos estão 
biologicamente bem equipados para registrar uma grande 
variedade de estímulos ambientais. A maioria das 
pessoas durante suas vidas fazem pouco uso de seus 
poderes perceptivos. A cultura e o meio ambiente 
determinam em grande parte quais os sentidos são 
privilegiados. 
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Tradicionalmente entendido como sinônimo de conhecimento, o termo 

percepção refere-se a interpretações de mundo. Entretanto no entender de 

Addison (2003) a percepção é um processo psicológico e de conhecimento; o 

autor define; percepção como “o ato de captar os diferentes tipos de estímulos 

do ambiente, com o auxílio dos órgãos dos sentidos”. 

A Percepção Ambiental representa uma tomada de consciência do 

ambiente pelo indivíduo (PALMA, 2004). Seu objetivo principal é entender os 

fatores, os mecanismos e os processos que levam o ser humano a possuir 

percepções e comportamentos distintos em relação ao meio ambiente 

(PEIXOTO, 2004). 

 

Palma (2005, p.02) contribui com esse pensamento afirmado: 

 

Na educação ambiental e percepção ambiental poderá 
ajudar na construção de metodologias para despertar nas 
pessoas a tomada de consciência frente aos problemas 
ambientais. Unido a percepção ambiental e a educação 
ambiental é possível realizar trabalhos com bases locais. 
Isto é, saber como os indivíduos com que trabalharemos 
percebem o ambiente em que vivem suas fontes de 
satisfações e insatisfações. 

 

A grande preocupação atual com os problemas ambientais é citada por 

Maia (2006, p.5), em trabalho de percepção como jovens do ensino médio, 

como tema obrigatório de estudo no ensino formal. 

Faz-se necessário a troca de saberes: o homem local, ensino formal e 

comunidade científica, pois se trata de conhecimento complementar capazes 

de subsidiar um futuro manejo ambiental de um modo recurso e/ ou 

ecossistema. 

É necessário perceber o ambiente no qual se está inserido para que 

possa apreender a protegê-lo e cuidá-lo da melhor forma. Pode-se verificar, 

através de um instrumento de pesquisa, a percepção ambiental de um público 

alvo e, com seus resultados possibilitar projetos e atividades ambientais com 

base na realidade deste público. 

A pesquisa de percepção ambiental pode ser utilizada nas variadas área 

do conhecimento, sendo um tema muito atual e de grande importância, pois 

com a análise da percepção ambiental, podem-se determinar as necessidades 
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de uma população e propor melhorias com embasamento e entendimento dos 

problemas, com maior probabilidade de eficiência na solução dos mesmos. 

O estudo da percepção ambiental poderá facilitar esse entendimento, 

uma vez que investiga os vínculos existentes entre as atividades, os valores e 

as práticas de indivíduos e grupos em relação ao meio ambiente, bem como 

suas respectivas maneiras de ver o mundo exterior (VARGAS, et.al. 2002). 

Aliado a isso, a educação ambiental poderá mediar o envolvimento social, pois 

sendo orientada para as comunidades incentivará o indivíduo a participar 

ativamente na resolução de problemas no seu contexto de realidades 

específicas (REIGOTA, 2006). 

 

O estudo da Percepção Ambiental, segundo Vasco e Zakrzevski (2010, 

p.18) são de fundamental importância para 

 

 

Compreender as inter-relações entre o homem e o 
ambiente, suas expectativas, anseios, satisfações e 
insatisfações, julgamentos e condutas em relação ao 
espaço onde está inserido. Desse modo, fornecem 
subsídios para o estabelecimento de estratégias para 
amenizar os problemas socioambientais e para a 
elaboração e implementação de Programas de Educação 
e Comunicação Ambiental, que assegurem a participação 
social e o envolvimento dos distintos atores nos 
processos de gestão ambiental. 

 
 

 A partir do estudo da percepção ambiental é possível obter um 

entendimento maior das especificidades de cada comunidade, de maneira que 

possa ser desenvolvida uma educação ambiental formal nas escolas 

direcionadas aos problemas ambientais locais, buscando assim a 

sensibilização. 
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3.3. Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável 
 
 

O Conceito de Educação é um conceito difícil de definir, 
tendo sofrido alterações ao longo dos tempos. Na 
antiguidade os factos eram transmitidos pela sua 
demonstração, cativando deste modo a atenção a tilde; o 
dos alunos. “Mas, com o aumento abrupto e exponencial 
da informação, e também de pessoas sedentas de 
informação, não se soube encontrar um método de 
ensino capaz de transmitir os factos com uma 
componente prática, chegando-se e rígido” (COSTA, 
[s/d].  

 

Em 1952, um acidente de poluição do ar decorrente da industrialização, 

ocorrida em Londres, Inglaterra, provoca a morte de cerca de 1.600 pessoas. 

Diante da necessidade de compreender esse quadro, realizou-se naquele país, 

em março de 1965, a “Conferência de Educação da Universidade de Keele”, 

onde pela primeira vez utilizou-se a expressão “Educação Ambiental 

(Environmental Education)”. 

A partir, de 1972, durante a I Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente Humano, em Estocolmo, explicitou-se a Educação Ambiental como 

uma necessidade devendo ser incluída como forma ou alternativa aos grandes 

problemas do meio ambiente, especialmente no contexto educativo. Em 1975, 

em Belgrado, durante a realização do I Seminário de Educação Ambiental uma 

extensão de Estocolmo, nesse mesmo Seminário foi definida algumas linhas de 

ação retificadas em 1977 em Tibilisi na Georgia, as quais foram acordadas 

internacionalmente. 

 

O objetivo fundamental da Educação Ambiental consiste 
em conduzir os indivíduos e as coletividades à 
compreensão da complexidade do meio ambiente, tanto 
natural como criado pelo homem – complexidade 
enquanto a interação de seus aspectos biológicos, 
físicos, sociais, econômicos e culturais – e a aquisição de 
conhecimento, valores, comportamentos e capacidade 
práticas necessárias para participar responsável e 
eficazmente na prevenção e solução dos problemas do 
meio ambiente e na gestão de sua qualidade” 
Conferência de Tibilisi – Recomendação no 1 – 
(UNESCO, 1978). 
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A Educação Ambiental (EA) é um campo de atividade e de saber 

constituído, mundial e nacionalmente, nas últimas décadas do século XX, com 

o objetivo de responder a um conjunto de problemas manifestos nas relações 

que envolviam a sociedade, a educação e o meio ambiente (LIMA, 2011, p.19). 

O artigo 8 da Carta do Meio Ambiente na França, sublinha o lugar de 

destaque concedido à educação e à formação para o meio ambiente. Desde a 

volta às aulas de 2004, após um ano de experimentação em algumas dezenas 

de estabelecimentos de ensino (escolas, colégios, liceus), a educação 

ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável é parte integrante da 

formação inicial dos alunos. Essa nova “matéria” constrói-se com base em 

disciplinas existentes – geografia, ciências da vida e da terra, física e química, 

línguas e graças, também, a projetos interdisciplinares específicos. A educação 

ambiental para o desenvolvimento sustentável mobiliza o estabelecimento de 

ensino e inúmeros parceiros, organismos públicos, associações de proteção da 

natureza, indústrias, etc. Essa educação ambiental para o desenvolvimento 

sustentável, que se combina à instrução cívica, Nessa perspectiva, a EA tem 

ainda o objetivo de formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e 

permitir a tomada de consciência pelo aluno do caráter finito do planeta e de 

seus recursos, além de orientar acerca de certas práticas a serem evitadas ou 

abolidas como o desperdício dos recursos, por exemplos. Essa modalidade de 

educação exige também muitas reflexões para não incorrer nas visões 

sistematicamente dramatizadas e frequentemente simplistas, popularizadas de 

forma ampla pela mídia. Ela implica ensinar a dúvida e a incerteza e levantar 

mais perguntas do que trazer respostas. 

Do “Tratado de educação ambiental para a sociedade sustentáveis e 

responsabilidade global” Moacir Gadotti (2000), um dos autores de referência 

da Ecopedagogia, destaca alguns princípios básicos que podem nos revelam a 

compreensão que os adeptos da Ecopedagogia têm da Educação Ambiental: 

 A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e 

inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus modos formais, não 

formal e informal, promovendo a transformação e a construção da 

sociedade; 
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 A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar 

cidadão com consciência local e planetária, que respeitem a 

autodeterminação dos povos e a soberania das nações; 

 A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, 

enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de 

forma interdisciplinar; 

 A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o 

respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas 

e interação entre as culturas; 

 A educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, 

atitudes e ações. Deve converter cada oportunidade em experiências 

educativas das sociedades sustentáveis; 

 A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética 

sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este 

planeta, “respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas 

formas de vida pelos seres humanos.” (Fórum Global 92, 1992: 194-196 

apud Gadotti, 2000, p.95-6). 

 

No Brasil, a Política Nacional de Educação Ambiental é de 1999 e prevê o 

ensino transversal do tema nas escolas. (VEYRET, 1999, p.122-123). 

Considerando que a EA objetiva a busca do conhecimento integrado de 

todas as áreas para a solução dos problemas ambientais, ela “sustenta todas 

as atividades e impulsiona os aspectos físicos, biológicos, sociais e culturais 

dos seres humanos2”.  

 

 

                                                             
2 Sato, M. Educação Ambiental. São Carlos: Rima, (2002, p.24). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1  MÉTODO DA PESQUISA 

Utilizou-se questionário como instrumento de coleta de dados. A 

pesquisa parte de pressupostos da pesquisa qualitativa a qual se caracteriza 

como uma “compreensão detalhada dos significados e características de uma 

situação apresentada pelos entrevistados” (RICHARDSON, 1999). O 

pesquisador busca entender os fenômenos segundo a perspectiva dos atores 

sociais da situação estudada e, a partir daí, situa sua interpretação aos 

fenômenos estudados. A pesquisa ainda utilizou-se de elementos da Pesquisa 

Fenomenológica que se preocupa com “o estudo das essências” (Percepção e 

consciência), (MERLEAU-PONTY, 2006). 

 Como afirma Richardson (1999), O questionário prévio pode ajudar a 

evitar perguntas rotineiras e identificar características objetivas que podem 

influir no contexto da pesquisa. 

 Com os professores das escolas públicas do nível do ensino médio nos 

dois estados Timor Leste e Brasil, os dados foram coletados em duas etapas: a 

primeira ocorreu em 2012, na Escola Pública Número I- EPN I - (em Baucau, 

Timor Leste) e na Escola Hospitalidade e Turismo - EHT Becora (em Dili, Timor 

Leste) a segunda coleta ocorreu em 2012 na Escola Estadual Presidente 

Médici-EEPM - (em João Pessoa, Paraíba com aplicação de questionário cujo 

objetivo fora o de avaliar o perfil do professor, bem como sua vivência 

pedagógica no que diz respeito às práticas ambientais, sendo realizada uma 

análise qualitativa dessas respostas. Os dados referentes às questões abertas 

foram analisados por meio de uma análise de conteúdo categorial temática 

(BARDIN, 2011, p.229). A análise de conteúdo trata-se de um procedimento de 

análise de dados qualitativos que se caracteriza em primeiro momento pela 

identificação, no nosso caso nos textos formados pelas respostas dos 

participantes às questões abertas, das temáticas que constituem respostas ao 

problema de cada questão específica. Foi necessário, durante a análise,  

manter a denominação dos temas da forma mais fiel possível à maneira como 

foram expressos nas verbalizações dos participantes.   
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Figura 01- Organograma das principais categorias da coleta de dados da pesquisa. 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

  Cabe ressaltar que o registro dos dados ocorreu por meio da escrita no 

momento de preencher os questionários, onde se procurou transcrever as 

respostas de forma mais fiel possível. Na obtenção dos dados do campo ver a 

participação dos professores e educandos das três escolas de dois estados de 

Timor Leste e um do Brasil. 

  Os professores que participaram desse projeto possuem formações 

diferentes e lecionam as disciplinas como Biologia, Geografia, Química, Física, 

Matemática, Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua Tétum, Língua 

Inglesa, História e Educação cívica, formando assim uma equipe.  

Com relação aos conhecimentos prévios dos professores acerca dos 

conceitos de Meio Ambiente, Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável, foi aplicado um questionário entre os professores das três escolas 

e suas respostas foram analisadas e agrupadas dentro das concepções 

supracitadas.  

 Os dados coletados através dos questionários foram tratados utilizando-

se o método da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). As palavras ou 

expressões, denominadas unidades de contexto, são retiradas do texto na 
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forma de fragmentos e são escolhidas as unidades de registro e a 

categorização. Utilizou-se a categoria segundo Sauvé (1997) para descrever à 

concepção de Meio Ambiente dos professores e educandos das escolas campo 

da pesquisa e a concepção de EA utilizou-se a categoria segundo Guerra e 

Abílio (2011), no entanto as questões de Desenvolvimento Sustentável e 

Impactos Ambientais as categorias segundo autora baseando nas respostas 

dos professores e educandos das escolas campo da pesquisa. 

 O método da análise de conteúdo desenvolvido por Bardin na primeira 

metade do século XX teve como pressupostos iniciais a análise de material 

jornalístico e das comunicações. Posteriormente, sua área de aplicação foi 

ampliada para diversos outros campos e atualmente, seu domínio estendeu-se 

às comunicações feitas: por uma pessoa, entre duas pessoas, em grupos e de 

massa, utilizando para tal o código linguístico escritos, oral, icônico ou outro 

código semióticos. 

 Os questionários utilizados em duas escolas de Timor-Leste foram em 

Língua Portuguesa, mas, as respostas foram a Língua Tétum e Português, 

foram recolhidos e traduzidos para a língua portuguesa e analisados 

isoladamente. As respostas foram estudadas de forma global. 

 Após reunir os elementos empíricos fornecidos, torna-se possível fazer 

algumas considerações acerca da pesquisa desenvolvida. 

 Sauvé et al. (2000,p.167)  

[...] associaram diferentes abordagens e estratégias 
pedagógicas às representações que os indivíduos ou 
grupos sociais têm e aos objetivos e características que 
atribuem ao trabalho em educação ambiental. Se o 
ambiente é representado pela natureza que devemos 
apreciar e respeitar, as estratégias educacionais deverão 
incluir atividades de imersão na natureza, como trilhas 
interpretativas, vivências no ambiente natural, entre 
outras. Se o ambiente é representado como um 
problema, a abordagem é estudo de casos e resolução 
de problemas. Se visto como um projeto comunitário com 
comprometimento, a abordagem será participativa. 

  

Portanto, conhecer o que pensam os professores ou outros públicos 

sobre meio ambiente e a educação ambiental tem sido apontado pela literatura 

como estratégia de fundamental importância para se direcionar ações e 

propostas em educação ambiental (CARVALHO et.al., 1996.p.282). 
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4.2  UNIVERSO DA PESQUISA 

O trabalho foi executado em três escolas das duas cidades: duas 

escolas públicas de Timor Leste (Figuras 02, 03 e 04) e uma escola em João 

Pessoa, capital da Paraíba, Brasil. A Escola Pública Número I (EPN I) Baucau 

fica situada na parte Leste e a Escola Hospitalidade e Turismo (EHT) Becora 

fica situada na capital Díli, ambas no Timor Leste. A terceira escola estudada 

(Figura 05) foi a Escola Estadual Presidente Médici (EEPM) situada em João 

Pessoa, Paraíba, Brasil. 

As referidas escolas são do nível do ensino médio e funcionam em três 

períodos 10, 20 e 30anos e as idades dos alunos entre 15 a 18 anos. Os 

números total dos alunos que participaram deste projeto são 360 alunos e a 

cada escolas tem de 120 pessoas, 40 pessoas de cada período. 

 Díli é um dos 13 distritos administrativos de Timor Leste, constituído por 

uma zona localizada na costa norte da ilha de Timor que, divisa à com o distrito 

de Manatuto, ao sul com Aileu, a oeste com Liquiçá e ao norte com o Mar de 

Savu; e pela ilha de Ataúro, frente à cidade de Díli. Possui 167.777 habitantes 

(Censo de 2004) e uma área de 372 km². É o menor distrito do país. A sua 

capital é a cidade de Díli que é também a capital de Timor Leste. 

O distrito de Díli é idêntico ao conselho do mesmo nome do tempo do Timor 

Português que chegou a incluir o conselho (hoje distrito) de Aileu. O distrito de 

Díli inclui, atualmente, os subdistritos de Ataúro, Cristo Rei, Dom Aleixo, Nain 

Feto, Metinaro e Vera Cruz. 

Baucau (em tétum Baukau) é um dos 13 distritos administrativos de 

Timor-Leste, localizado na zona oriental do país. Possui 104.571 habitantes 

(Censo de 2004) e uma área de 1.494 km². A sua capital é a cidade de Baucau, 

segunda cidade de Timor Leste, logo após Díli que fica a 122 km para oeste. 

Nos tempos da colonização portuguesa era chamada Vila Salazar. 

O distrito de Baucau é idêntico ao conselho do mesmo nome do tempo do 

Timor Português e inclui os subdistritos de Baguia, Baucau, Fatu Maca, Laga, 

Quelicai, Vemasse e Venilale (ex-Vila Viçosa). 

 

 



33 
 

Figura 02. A localização da EPN I Baucau. 

 

 

Fonte: https://maps.google.com.br/ acesso no dia 02 de Novembro de 2012. 

 

Figura 03. A localização do distrito de Dili 

 

Fonte: http://maps.google.com.br/ Acesso no dia 02 de Novembro de 2012. 

 

 

 

https://maps.google.com.br/
http://maps.google.com.br/
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Figura 04: A  localização da EHT Becora Dili 

 

 

Fonte: http://maps.google.com.br/ Acesso no dia 02 de Novembro de 2012. 

 

Figura 05. A localização da EEPM João Pessoa Paraiba Brasil. 

 

Fonte disponível em http://wikimapia.org/12188680/Escola-Estadual-Presidente-

M%C3A9dici acesso no dia 31 de Outubro de 2012. 

. 

 Na Figura 06, nos fragmentos A e B podem-se ver os alunos da EPN I, 

em Baucau, durante uma situação rotineira de sala de aula. Na Figura C vê a 

aula prática culinária na escola EHT Becora Dili e na Figura D mostra a 

participação dos alunos às aulas na sala de aula da EHT Becora Dili.  

http://maps.google.com.br/
http://wikimapia.org/12188680/Escola-Estadual-Presidente-M%C3A9dici
http://wikimapia.org/12188680/Escola-Estadual-Presidente-M%C3A9dici


35 
 

Na Figura E a aula prática informática e na Figura F a aula prática de hotelaria  

na EEPM João Pessoa PB BR.  

 

Figura 06 – Atividade com educandos da EPN I Baucau, Timor Leste. 

 

 

       

Fonte: A Autora, 2012. 

 

 

 

 

B A 

C D 

E F 
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4.2.1 O TIMOR LESTE 

 

O Timor Leste (Figura 07) é um país localizado no sudeste asiático, 

entre a Austrália e a Indonésia. Após séculos de dominação portuguesa, e 24 

anos da ocupação pela Indonésia, tornou-se independente em 2002. A meta 

agora é desenvolver o país, tirando milhares, de pessoas da miséria, 

proporcionando melhores condições de saúde, educação e subsistência. 

Buscando entender às necessidades mínimas da população, deparar 

com dois desafios:  a). Conseguir manter solos férteis para a produção agrícola 

e pastagens;  b). Manter o fornecimento de lenha, pois grande parte da 

população ainda utiliza este tipo de combustível para a preparação das 

refeições diárias. Esses dois desafios estão interligados pela necessidade da 

manutenção da qualidade ambiental, ou seja, redução da perda de solo para a 

manutenção da fertilidade deste e renovação da vegetação, o solo 

desprotegido e as fortes chuvas- características do clima sazonal timorense, 

causam muita lixiviação do solo e assoreamento dos rios. (GUEDES, 20123). 

 

Figura 07– Mapa representativo de Timor-Leste. 

 

 

Fonte: Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/_45j8H_ttx0s/S9b0P826kwI/AAAAAAAAACI/-
6nBTTguz98/s1600/mapa_timor_leste.jpg. 
 

                                                             

3 GUEDES, V. Meio ambiente e o manejo de recursos naturais em Timor Leste. 
Disponivel em www.ecodebate.com.br/2012/04/18/meio. Acesso em 29 de outubro de 

2012 

http://2.bp.blogspot.com/_45j8H_ttx0s/S9b0P826kwI/AAAAAAAAACI/-6nBTTguz98/s1600/mapa_timor_leste.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_45j8H_ttx0s/S9b0P826kwI/AAAAAAAAACI/-6nBTTguz98/s1600/mapa_timor_leste.jpg
http://www.ecodebate.com.br/2012/04/18/meio
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Geologicamente, as ilhas da região chamada de Arquipélago Oriental, 

onde se localiza Timor, fazem parte da grande placa tectônica australiana e 

são classificadas como ilhas vulcânicas. Porém, o solo de Timor Leste, de 

acordo com Fox, J.J (2000, p. 1- 27). 

 

é um solo predominante barroso, com a presença de 

alguns materiais rochosos, principalmente rochas 

metamórficas, sedimentares e vulcânicas. Em relação ao 

relevo pode-se afirmar que é predominante montanhoso, 

exceto ao longo do litoral onde há uma planície, assim 

como a presença de banco de corais e recifes, e na 

região fronteiriça com a Indonésia onde ocorre um 

planalto e morros. As montanhas timorenses chegam a 

atingir mais de 2000 metros de altitude e são nomeadas 

conforme a importância social delas dentro da cultura dos 

diferentes grupos etnolingüísticos. 

 

 O clima de Timor Leste é de monções, caracterizando-se por longos 

períodos secos que se estendem de março a junho e de agosto a novembro, 

enquanto de dezembro a fevereiro e no mês de julho são os dois períodos que 

chegam as monções que trazem chuvas à região. Isso resulta na formação de 

rios caudalosos nos diversos vales existentes entre os montes e as montanhas, 

especialmente na época das chuvas. 

 Dessa maneira, as únicas áreas férteis do solo de Timor Leste são os 

vales que acumulam água e tomam o solo produtivo para a agricultura. As 

demais regiões não são próprias para agricultura. Mesmo os solos 

considerados mais produtivos são pouco férteis, possuem somente a 

predominância de cálcio, enquanto apresenta ausência de outros nutrientes 

necessários a plantação de café, milho, amendoim, mandioca batatas, arroz. 

Esses fatores limitaram, e continuam limitando, a agricultura do país a um 

número reduzido de produtos a serem plantados, assim como com poucos 

nutrientes, o que refletiu na povoação do território e na importância da água e 

da alimentação na cultura dos grupos etnolingüísticos timorenses. 
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Outro grande desafio ambiental que vem sendo enfrentado pelo Timor-

Leste, atualmente, é o terreno escarpado que apresenta finas camadas de solo 

produtivo. Cerca de 40% do país tem uma encosta com uma inclinação de 40% 

ou maior, o que não é adequado para uma plantação sustentável e pode 

requerer a reflorestação ou plantação arroz, milho, amendoim e etc. Para piorar 

ainda mais a situação, a chuva não é frequente e, quando aparece, é torrencial,  

lavando o solo com as cheias. 

 Para lidar com este problema, algumas comunidades de agricultores 

desenvolveram formas naturais de conservação do solo do país. No entanto, 

muitos agricultores, como técnicas de gestão para terra pobre, adotaram uma 

agricultura de “corte e queima”, associada à pastagem livre, à queima sazonal 

de arbustos e à coleta não controlada de madeira queimada. Todas essas 

práticas vêm continuamente contribuindo para o desmatamento, erosão, 

inundação, diminuição de água subterrânea e a contínua perda da camada de 

solo ao longo do tempo. 

 Nos centros urbanos, a poluição é uma questão chave relativa ao 

ambiente. Não há como substituir sistemas eficazes de gestão de desperdícios, 

que poderiam tornar-se um problema de fundo nas áreas altamente povoadas, 

e em diversas zonas costeiras visitadas por turistas. Dili tem uma rede de 

esgotos básicos e há um recolhimento e disposição limitada de resíduos 

sólidos. Contudo, o entulho acumula-se em grandes pilhas devido ao despejo 

de lixo ilegal, poluindo depois a água subterrânea usada para beber por muitas 

pessoas (COUTO, H.H. 2007a; ALBUQUERQUE, 2010, P.80-111). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Perfil Sócio- Cultural Funcional e Pedagógico das Escolas do Timor 

Leste. 

5.1.1 Escola Pública Número I Baucau (EPN I Baucau)  

 

A EPN I Baucau apresenta 4000m2 de área construída e 2000m2 de 

área livre, e em suas dependências (Figura 08), existem 12 salas de aula; sala 

de professores; sala de atendimento ao aluno; laboratório de ciências; 

biblioteca; sala de supervisão; bebedouros e quadra de esportes. Não há sala 

de vídeo; laboratório de informática; auditório; cantina; sala de estudo e 

planejamento; campo de futebol; ginásio coberto; cozinha e almoxarifado. 

 

Figura 08. Visualização da EPN I Baucau (TL) 

 

  

Fonte: A Autora, 2012. 

 

Os recursos didáticos presentes e disponíveis para o uso são: 

computador; gravador; microsystem (Som); software; CD Rom e jogos 

educativos. 

Quanto ao fornecimento de água e energia, costuma faltar água, não há 

poços ou sistemas de reserva de água; ainda na área da escola existe 

saneamento básico na área da escola, todavia costuma faltar energia. A escola 

não possui muro, e suas paredes pintadas e não possui merenda escolar.  
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Quanto à informatização, a escola dispõe de um Computador, estando 

disponível  para o uso de professores, alunos e funcionários, no entanto, não 

há assinatura com provedor de acesso à Internet. 

Com relação às condições dos materiais e manutenção da escola, 

percebeu-se a existência de cadeiras em condições de uso e suficiente para 

todos os alunos; todas as salas de aulas apresentam “birôs” para os 

professores; não tem armários; o material de expediente tais como: papel, 

grampo, clips, pincel atômico, giz, é disponível e acessível a funcionários e 

professores. 

É, entretanto, que as salas de aulas, recebem influência externa de 

barulhos, e o estado geral das janelas, portas, paredes, pisos e telhados são  

bons. Já a iluminação natural das salas de aulas, ventilação, condições de 

acústicas são boas e os banheiros e bebedouros estão em bom estado de 

funcionamento. 

A escola recebe o recurso financeiro do Governo Estadual e dos pais 

dos alunos, e a gerência dessa verba é feita pela Comissão Administrativa e 

por membro da escola, a exemplo do tesoureiro. 

Os recursos são distribuídos da seguinte forma: 10% para recursos 

didático 5% para manutenção física da escola e 60% para o pagamento dos 

salários dos professores e dos funcionários. 

A escola apresenta um número total de 1180 alunos matriculados, sendo 

395 nas turmas matutinas, 465 nas vespertinas e 220 nas turmas noturnas. 

Com relação ao quadro docente, a escola apresenta 35 professores, dos 

quais, 60% apresentam nível superior com Formação Pedagógica Licenciada, 

20% bacharelado em Biologia e Física e o restante, 10% apresentaram outras 

respostas, como: foi escolhida para ajudar desta escola por causa do uso da 

Língua Portuguesa. 

Com um gestor escolar, estando desprovida de outros serviços técnicos 

- pedagógico, como supervisor e orientador escolar, orientador.  

A maioria dos professores leciona entre 3 e 40 anos. Aos ser perguntado 

sobre o trabalho em outra escola ou outro órgão público, a maioria dos 

professores, respondeu que não lecionam e disseram que só ensinaram na 

mesma escola. Alguns professores relataram ensinam em outras instituições 

como escolas privadas. 
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Sobre as condições didáticas da escola, 73% dos professores 

responderam que são boas, e justificaram com as seguintes respostas: 

 

“Porque tem muitos livros didáticos de acordo com sistema 
educativo, e os professores ativamente participaram no curso 
de formação dos professores”. (Professor de Biologia). 
“Precisa construir as escolas de Timor Leste, como exemplo: 
Biblioteca, Laboratório, Internet” (Professor de Língua Inglesa). 
“Porque utilizar uma metodologia participativa” (Professor de 
Língua Tétum e Língua Portuguesa). 

 
 

 Dos professores que responderam sobre se as condições poderiam ser 

melhores, 13% falaram que os materiais didáticos, como livros e manuais de 

ensino deveriam melhorar; 13% dos professores de biologia, física e química 

acharam que os materiais para, as suas disciplinas, ainda são insuficientes e 

que afetam o ensino- aprendizagem.  

Os educandos da EPN I Baucau (TL) residem em sua grande maioria 

66% no interior, em subdistritos de Baucau. No tocante ao meio de transporte 

utilizado para chegar à escola, 41,6% disseram que vão a pé e 58% de 

microlete (tipo de transporte que a maioria do povo de Timor Leste utiliza para 

a circulação diária dentro da cidade e fora da cidade como outros subdistritos). 

Ao serem perguntadas sobre a ocupação fora da escola ou o que fazem nos 

tempos livres, as respostas foram diversificadas: 30% se utilizam o tempo para 

atividades esportivas e de lazer como brincar, jogar a bola como futebol, 

basquetebol e volibol, enquanto a maioria, cerca de 40%,respondeu que usa o 

tempo para ajudar os pais no sustento da família através do trabalho. Uma 

pequena parcela 25% respondeu que utiliza o tempo para frequentar um curso 

de computação e inglês e 5% deixaram sem respostas.  
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5.1.2 Escola Hospitalidade e Turismo  Becora Dili (TL) 

 A EHT Becora Dili é uma das escolas técnicas profissionais que visa 

preparar os alunos para o mercado de trabalho. A escola apresenta 150m2 de 

área construída e 100m2 de área livre, e em suas dependências (Figura 09). 

Existem 12 salas de aulas; Sala de Professores e Sala de Estudos e 

Planejamento. 

Figura 09 - Espaço físico da EHT Becora Dili (TL). 

 

   

Fonte: A Autora, 2012. 

Os recursos didáticos presentes e disponíveis para o uso; são: 

computador, gravador, softwares e jogos educativos. Quanto ao fornecimento 

de água e energia, costuma faltar água e a procedência da água é de poços 

artesianos; existe saneamento básico na área da escola, também costuma 

faltar energia, e a escola é murada e pintada. A escola tem jardins, mas é 

pouco arborizada. Não é servida merenda aos alunos. 

Quanto a informatização, a escola dispõe 4 computadores, estando 

disponíveis para o uso de professores, alunos e funcionários, todavia não 

possui assinatura com provedor de acesso Internet. 

Com relação às condições dos materiais e manutenção da escola, 

percebeu-se a existência de cadeiras em condição de uso que não são 

suficientes para todos os alunos, nem, todas as salas de aulas apresentam 

“birôs” e também não há armários para os professores. As salas de aula ainda 

recebem influência externa de barulhos. O estado das janelas, portas, paredes, 

pisos e telhados são regulares, a iluminação natural das salas de aulas, 
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ventilação são regulares e as condições acústicas, banheiros e bebedouros 

são ruins. 

Os recursos financeiros são distribuídos da seguinte forma: 25% para 

materiais didáticos e 10% para a manutenção da escola. Não há mais 

informações sobre o restante dos recursos. Analisando os questionários 

aplicados com os professores sobre a formação profissional sabe-se que 50% 

têm o grau acadêmico licenciado em Matemática, Biologia, Física e Química e 

40% o de Bacharelado em Hotelaria, Turismo, Biologia, 10% dos professores 

deram outras respostas. E as respostas mostraram que os professores desta 

escola tem entre 1 e 30 anos de docência. 

 Quando questionados sobre as condições didáticas da escola, os 

professores da EHT Becora Dili (TL) 47% dos professores responderam que as 

condições são boas justificando que: 

 

“todos os professores seguem o regulamento escolar e o 
currículo já preparado pelo Ministério da Educação” (Professor 
de História). 
“Há muitos livros didáticos de acordo como sistema educativo, 
e os professores ativamente participaram do curso da Língua 
Portuguesa e da formação dos professores” (Professor de 
Língua Portuguesa). 

 
 

Outros 27% dos professores responderam que essas condições 

poderiam ser melhores justificando que: 

“Porque precisa construir as escolas de Timor-Leste, como 
exemplo: Bibliotecas, Laboratório, e Internet para facilitar o 
processo do ensino aprendizagem”. (Professor de Química). 

 

Um total de 13% dos professores que responderam aos questionários 

afirmaram que as condições da escola são excelentes justificando que: 

 
“porque há recursos didáticos disponíveis para apoiar o 
processo do ensino-aprendizagem, (Professor de Língua 
Portuguesa) 
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 Ainda 13% dos professores responderam que as condições didáticas da 

escola são insuficientes ou ruins por que: 

 “os materiais didáticos incompletos para utilizar nas atividades 
do ensino aprendizagem nas disciplinas como: Física, Química 
e Biologia”. (Professor de Química).  
“não há cadeiras suficientes para os alunos e as salas estão 
estragadas e também não há mesas para os professores” 
(Professor de Matemática). 

 

 

Os educandos de EHT Becora Dili (TL) residem, todos na capital de Dili 

mas a maioria é proveniente dos outros 13 distritos e se hospedam nas casas 

das famílias que residem na cidade, um pequeno percentual ainda reside em 

casas alugadas. 

No tocante ao meio de transporte utilizado para chegar à escola, 66% 

vão de microlete e 33% responderam ir a pé. Ao serem perguntadas sobre a 

ocupação fora da escola ou o que fazem nos tempos livres, as respostas foram 

diversificadas: 30% responderam usar o tempo livre para brincar ou estudar, 

40% ajuda os pais em atividades para complementar o orçamento doméstico, 

25% utiliza o tempo em atividades esportivas e de lazer, enquanto 5% não 

responderam ao item no questionário. Há ainda os que dizendo trabalhar nos 

hotéis e frequentar oficinas de trabalhos para ajudar os pais no sustento da 

família e ainda tem minoria que aproveitar frequentar os cursos como a Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e computador. 

 

5.2.  Perfil Sócio Cultural, Funcional e Pedagógico da Escola 

Estadual do Ensino Médio Integrado “Presidente Médici” João 

Pessoa Paraíba (Brasil). 

 

A EEPM João Pessoa PB BR está localizada no bairro do Castelo 

Branco, zona sul de João Pessoa e possui área total de 22.000m2, sendo 

15.000m2 de área construída e 7.000m2 de área livre. Em suas dependências 

na Figura 10, existem 18 salas de aula; sala de professores, sala de 

atendimento ao aluno, laboratório de ciências, laboratório de informática, 
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Biblioteca, Auditório, Bebedouros, sala de estudos e planejamento, sala de 

supervisão, quadra de esportes, cozinha, almoxarifado, Laboratório de 

Hotelaria e cozinha pedagógica. 

 

Figura 10 – Estrutura física da EEPM, localizada no bairro do Castelo Branco, João 

Pessoa (PB, BR). 

 

Fonte: A Autora, 2012 

Os recursos didáticos presentes e disponíveis para o uso são: 

retroprojetor, computador, internet, televisão, espirilytes, kits didáticos e data 

show. Quanto ao fornecimento de água e energia, não costuma faltar água, a 

procedência da água é do sistema de águas e esgoto do estado, a CAGEPA, 

sendo devidamente filtrada e limpa; além disso, existe saneamento básico na 

área da escola, não costuma faltar energia e a escola é murada e pintada. 

Quanto a arborização do pátio há entre 10 20 árvores e a merenda escolar é 

fornecida diariamente. 

Quanto à informatização, a escola dispõe de 54 computadores, estando 

disponíveis para o uso dos professores, alunos e funcionários, e a escola 

possui assinatura com provedor de acesso a internet. 

Com relação às condições dos materiais e manutenção da escola, 

percebeu-se a existência das cadeiras em condição de uso e suficiente para 

todos os alunos. Todas as salas de aulas apresentam “birôs” e armários 

individualizados para os professores; o material de expediente tais como: 

papel, grampo, clips, pincel atômico, giz, é disponível e acessível a funcionários 

e professores. 
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Não há influência de barulhos externos nas salas de aula e o estado 

geral das janelas, portas, paredes, pisos e telhados são bons. A ventilação está 

regular, assim como a iluminação nas salas, as condições de acústicas, o 

estado geral dos banheiros bebedouros feita pelo Conselho escolar. A estrutura 

física da escola, de modo geral, é boa. Os usos dos recursos apresentam-se 

da seguinte forma: 10% material e recursos didáticos 10% a manutenção da 

escola, 80%, para a merenda dos alunos. 

A escola apresenta o número total de 630 alunos matriculados, 

distribuídos da seguinte forma entre os turnos: manhã 427 alunos, tarde 94 

alunos e noite 109 alunos. 

 Relação ao quadro docente, a escola conta com 38 professores, dos 

quais todos apresentam nível superior com formação pedagógica e alguns com 

pós-graduação – Mestrado em História, Especialista em Língua e Literatura 

Francesas. O serviço técnico da escola é formado pelo: supervisor escolar, 

gestor escolar, psicólogo educacional, coordenador pedagógico e coordenador 

escola empresa e sem orientador escolar. 

Questionado sobre o tempo de docência, os professores desta escola 

estão com entre 6 meses a 34 anos no exercício da profissão. Quanto às 

respostas sobre o trabalho em outras escolas ou outro órgão público ou 

privado90% responderam não e 10% respondem também lecionar a outra 

escola pública. Sobre as condições didáticas das escolas, a maior parte das 

respostas dividiu-se entre “boas”, e “poderiam ser melhores”. 

 

“são desenvolvidas com a segurança e muitas práticas” 
(Professora especialização em Língua Portuguesa e Literatura 
brasileira). 
 
“as escolas está em reforma, logo concluída receberá novas 
tecnologia, ampliando as condições didáticas”. (Professora). 
 
“A escola dispõe de pouca verba para investir em materiais 
para laboratório de aulas práticas”. (Professora ). 
 
“Os materiais, como livros, não são suficiente para atender a 
demanda. Os recursos, também não são como projetores, 
também existem alguns problemas de infraestrutura, mas em 
geral as condições são boas” (Professora ). 
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Os educandos da EEPM João Pessoa (PB) residem na cidade de João 

Pessoa. No tocante ao meio de transporte utilizado para chegar a escola 

80%utilizam-se de ônibus e o restante vem caminhando ou com auxílio de 

motocicletas. Ao serem perguntados sobre o que fazem nos tempos livres, as 

respostas foram diversificadas, os exemplos participar das atividades na igreja, 

jogar a bola, brincar, fazer outros cursos, como os técnico em farmácia,  

música  ou preparatório de vestibular ou pré-vestibular ainda 40% dos 

entrevistados fazem estágio. Uma pequena parcela dos educandos 20% 

dedicam-se às atividades culturais tais como: teatro, dança ou música e 10% 

dizem que usam o tempo livre para estudar e dormir, 1% disse que cuidar o 

filho, 10% que responderam não e 10% responderam sim e os restantes 

deixando em branco sem respostas 9%.  

 

5.3.  FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS DOCENTES DAS TRÊS 

ESCOLAS ESTUDADAS 

Os professores que participaram desse projeto totalizaram 53 pessoas, 

60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino e com faixa etária variando de 

22 a 50 anos de idade. São as 23 pessoas da escola EEPM João Pessoa, 15 

pessoas da EPN I Baucau e 15 pessoas da EHT Becora. As formações 

profissionais dos professores são variadas como: Licenciatura em Física, 

Licenciatura em Letras, Habilitação Espanholas, Licenciatura Plena em 

História, em Português e Química e Geografia, Especialista em Língua 

Portuguesa e Literatura brasileira, Turismóloga e Mestre em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, Bacharel em Turismo, Superior em Hotelaria, Pós-

Graduação Incompleta Mestrado em História, Especialista em Língua e 

Literatura Francesa e Administração de Empresas. 
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Gráfico 01 – Formação profissional dos professores das três escolas estudadas. 

Legenda: L: Licenciados; B: Bacharelado; M/D: Mestrado/Doutorado O: outras 

respostas; S: Sem formação Acadêmica. 
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Fonte: A Autora, 2012.  

 

Baseado nos resultados das análises sobre as formações acadêmicas 

dos professores do ensino médio das três escolas estudadas mostrou-se a alta 

qualidade na formação acadêmica dos professores da EEPM João Pessoa, no 

entanto, nas duas escolas de Timor Leste é preciso melhorar e investir na 

qualificação de recursos humanos no contexto da formação dos professores. 
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5.3.1. PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES DAS TRÊS 

ESCOLAS ESTUDADAS 

 

Conhecer o que pensam os professores ou outros públicos sobre meio 

ambiente e educação ambiental tem sido apontado pela literatura como 

estratégia de fundamental importância para se direcionarem ações e propostas 

em educação ambiental (CARVALHO et al. 1996). 

Segundo Reigota (1991) “para que possamos realizar a educação 

ambiental, é necessário antes de tudo, conhecermos as concepções de meio 

ambiente das pessoas envolvidas na atividade”.   

Sobre os conceitos de Meio Ambiente, dentre os 53 professores que 

participaram desse projeto, 40% do total apresentou uma visão deste como 

Lugar Para Viver (Gráfico 02). 

 

Gráfico 02 – Concepções de Meio Ambiente dos professores da EPN I Baucau,  EHT 

Becora Dili e  EEPM João Pessoa 
 

 
Fonte: A Autora, 2012. 
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Uma visão bastante representativa foi a Generalista na EEPM João 

Pessoa perfazendo um total de 43% as respostas. Embora não aparecendo 

entre os professores da EEPM João Pessoa e as respostas desconexas 

tiveram um elevado índice 43% nas duas escolas timorenses. Outras visões 

como Natureza e Biosfera foram observadas com menor representatividade. 

Quanto à concepção de Meio Ambiente, pode-se categorizar as 

respostas dos professores (Quadro 01) nas seguintes tipologias segundo 

Sauvé (1997) em ordem de frequência: Generalista 43%, ambiente como Lugar 

para Viver 25%, como Natureza 20% e Biosfera são 20%. Nas duas escolas 

timorenses 33% respostas podem ser categorizadas como desconexas. 

 

Quadro 1 – Exemplos de respostas dos professores das três escolas-campo sobre o 

conceito de Meio Ambiente. 

 

Categorias 
(Segundo SAUVÉ, 

1997) 
Exemplos de Respostas dos Docentes 

Como Biosfera 

“Todos os espaços que vivemos, seja natural ou construído.” 
(Prof. EEPM) - “É um contexto no espaço físico onde nele 
desenvolve a vida e elementos climáticos dentro outros 
dinâmicos e estatísticos.” (Prof. EPN1) - “O mundo que 
vivemos e o mundo que nos respiramos.” (Prof. EHT)” 

Como Lugar para 
Viver 

“Um lugar habitável, com boas condições de vida.” (Prof. 
EEPM)” - “Lugar de todas as coisas que existem que 
influenciam bem a outra.” (Prof. EPN1)” - “Lugar que os seres 
vivos vivem.” (Prof. EHT)” 

Como Natureza 

“O ambiente em que vivemos o meio que vivemos os 
parques, as arvores, as ruas, todos formam o meio 
ambiente.” (Prof. EEPM) – “Flora, Fauna, água, atmosfera, 
litosfera, desastres naturais e tudo aquilo que no rodeia.” 

Generalista 

“Tudo o conjunto de fatores ecológicos sociais, econômicos, 
culturais e políticos do planeta.” (Prof EEPM). - “Tudo aquilo 
que nós rodeia.” (Prof EPN1)” - “Tudo aquilo que nós rodeia, 
a natureza em si, os seres vivos, os animais e plantas.” 
(Profa EHT) 

Desconexa 

“É limpo, puro, calma e própria para desenvolver o processo 
do ensino aprendizagem.” (EPN1). - “Vem a ser ruins que a 
maioria das pessoas não têm responsabilidade numa 
situação controlada, estabilidade e saudável. 

Fonte: dados da pesquisa, 2012. 
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Segundo Sato (2001), a concepção Meio de vida é caracterizada por 

“tudo que nós rodeamos “oikos”, lugar de trabalho e estudos, vida cotidiana”. 

De fato muitos dos docentes enfatizam ou conceituam  o meio ambiente como 

lugar onde eles vivem e habitam.  

Em um projeto desenvolvido em cinco escolas da rede pública do 

município de Cabedelo – Paraíba Brasil, Guerra e Abílio (2011) também 

constaram que maioria dos professores percebia o Meio Ambiente como Lugar 

para Viver, seguido de uma visão Naturalista. 

A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei no6. 938, de 31 de Agosto de 

1981) conceitua Meio Ambiente como o conjunto de condições, leis, influências 

e interações de ordem física química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas (BRASIL, 1981). No entanto, Lima; Silva et al 

(2002) define Ambiente como conjunto de fatores naturais, sociais e culturais 

que envolvem um indivíduo e com os quais ele interage, influenciando e sendo 

influenciado por eles. 

Neste sentido, há uma necessidade de desenvolver ações nas escolas 

para que os professores possam analisar as relações Homem-Natureza- 

Sociedade, sem que haja uma dissociação das condições abiótica e biótica dos 

ecossistemas onde estão inseridos. 

Quando questionado sobre o conceito de EA observou-se, que em sua 

maioria, os professores a encaram como uma forma de desenvolvimento 

sustentável 33%, Sócio-Ambiental-Cultural 27% Sensibilização- 

conscientização 26% (Gráfico 03; Quadro 02).   

Outras categorias que associam a Educação Ambiental às práticas 

Conservacionistas 19% Preservacionistas e Generalistas também foram 

observadas nas respostas dos professores, porém, com menor 

representatividade 13% cada. 
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Gráfico 03 – Concepções de Educação Ambientais dos professores da 

EPN I Baucau, EHT Becora Dili e a EEPM João Pessoa. 

 

 

Fonte: A Autora, 2012 

 

 Para análise do conceito de EA foram utilizadas as categorias 

desenvolvidas por Guerra e Abílio (2011). Exemplos das respostas dos 

professores podem ser visualizados no Quadro 02. 
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Quadro 02 – Concepções sobre Educação Ambiental e exemplo das respostas dos 

professores da EPN I Baucau, EHT Becora e EEPM João Pessoa.  

 

CONCEPÇÃO DE 
EA 

EXEMPLO DE RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

Sensibilização-
conscientização 

“seria a conscientização como ciência sobre meio ambiente e a 
sua preservação.” (Prof. EEPM)“Uma educação importante 
para nós termos consciências para cuidar o ambiente é 
importante para o futuro.” (Prof. EPN1 ) 
“Virá a ser prioridade para educar e civilizar a comunidade que 
possam ter o sentido de pertença, participar e ajudar a 
preservar e cuidar de forma garantir uma situação saudável e 
agradável.” (Prof. EHT) 

Sócio–Ambiental–
Cultural. 

“O aprendizado de todos esses fatores de modo inter-
relacionado, em outras palavras é entender que um fator social 
implica uma questão ecológica que está relacionada à cultura e 
assim por diante.” (Profa. EEPM) 
“Educar os cidadãos, a saber, cuidar o ambiente onde vivemos, 
por exemplo; Rearborização” (Prof. EPN1). 
“Uma disciplina que introduz a noção sobre meio ambiente.” 
(Profa. EHT) 

Conservacionista 

“É um processo de ensino aprendizagem que envolve as 
questões  relativos ao meio ambiente.” (Prof. EEPM) 
“Aprender a manter o ambiente para melhorar e proteger 
ambiente sem destruí-lo.” (Prof. EHT) 
“Uma educação sobre ambiente para melhorar e proteger 
ambiente bem saudável.” (Prof. EHT) 

Generalista 

“O ensino para se conservar o meio ambiente.” (Profa. 
EEPM)“Uma educação sobre meio ambiente.” (Prof. EPN1) 
“Educar o cidadão a cuidar no seu ambiente natural.”(Prof. 
EHT). 

Desenvolvimento 
sustentável 

“É uma forma de chamar a nossa atenção para vivemos no 
mundo sem poluição, um mundo saudável, preservar a 
natureza e a sua importância para um planeta saudável.” (Prof. 
EEPM)“Uma disciplina mais importante que precisamos 
abordar para os nossos jovens e comunidades, para que eles 
conscientes oque a importância do meio ambiente.” (Prof. 
EPN1) 
“É a maneira correta de manter saudável o meio ambiente.” 
(Prof. EHT) 

Preservacionista 

“Uma instrução em prol da preservação do nosso meio da vida, 
onde vivemos” (Prof. EEPM) 
“Uma educação muito importante para nós que transforma a 
nossa atitude para saber amar a saúde e preservar a 
natureza.” (Prof. EPN1) 
“Respeitar ambiental onde nós vivemos através de daí atenção 
sobre ambiente no nosso redor.” (Prof. EHT). 

Fonte: A Autora, 2012. 
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 Comparando os resultados obtidos nas atividades com os encontrados 

por Bonifácio (2008) ao trabalhar com a percepção de professores e alunos 

sobre as problemáticas ambientais por meio de desenhos em três escolas 

públicas no município de João Pessoa – Paraíba, percebe-se que a maioria 

dos educandos também apresentava uma visão naturalista do Meio Ambiente. 

Os resultados apresentados por todos estes autores demonstram que 

não se importam em qual região do país eles estejam inseridos, as concepções 

apresentadas sobre as temáticas ambientais se mantém em certos termos 

constantes. Isto pode ser um reflexo de como tais temas são abordados em 

sala de aula, seja pelos livros didáticos adotados, seja pelas concepções 

desenvolvidas pelos professores e que são reproduzidas aos alunos. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBN), Lei n.9.394 a 

Educação Ambiental deve ser considerada em todos os conteúdos curriculares 

de todos os níveis de ensino, “mas sem constituir disciplinas específicas, 

implicando desenvolvimento de hábitos e atitudes sadias de conservação 

ambiental e respeito à natureza, a partir do cotidiano da vida, da escola e da 

sociedade” (BRASIL, 1996). 

A PNEA, instituída em 1999, através da Lei 9.795, dispõe que a EA não 

deve estar incluída como uma disciplina específica no currículo de ensino, 

sendo considerado um tema transversal, permeando os conteúdos curriculares 

das disciplinas (BRASIL, 1999), os PCN indicam que a EA deve ser 

“desenvolvida como uma prática educativa e integrada, contínua e permanente 

em todos os níveis e modalidade do ensino formal” (BRASIL, 1998, p.87). 

Assim, é essencial que os professores reconheçam que a atividade 

docente vai além do domínio dos conteúdos específicos e, portanto, que 

deveriam incorporar em sua práxis valores humanistas, éticos, conhecimento 

interdisciplinar e compromisso político configuram-se como um dos maiores 

desafios para o desenvolvimento da Educação Ambiental na escola básica 

(LOZANO; MUCCI, 2005). 

Na aplicação dos questionários, quando perguntados se trabalhavam a 

Temática Ambiental nas suas disciplinas e como isso era feito, quais recursos 

didáticos eram utilizados para desenvolver a temática a maioria dos 

professores respondeu que sim, as temáticas eram trabalhadas.   
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Nas respostas afirmativas declararam que: 

 

“Através de texto em Francês que abordam o tema como coleta 
seletiva, desenvolvimento sustentável” (professor EEPM) 
“Discutindo em sala de aula. Nenhum recurso que utilizei, 
apenas falo um pouco em algumas aulas onde o assunto é 
abordado” (professor EEPM). 
“trabalhando com os alunos plantando árvores em volta da 
escola, limpar as valetas e manter sempre a escola limpa” 
(professor EHT). 
“Dando exemplo através dos acontecimentos reais. Utilizo o 
livro, imagens diálogo com os alunos sobre tema” (professor 
EPN I). 
 

 

Ao serem perguntado sobre você estaria interessado (a) em participar da 

implementação de um Projeto de Educação Ambiental em sua escola, a 

maioria dos professores das três escolas responderam sim (1 professor ainda 

respondeu talvez e outros 2 não responderam). Os professores das três 

escolas responderam: 

 

“Discutindo os conteúdos das atividades em sala de aula com 
os alunos, participando do planejamento das atividades do 
projeto junto com a direção, ativa, participando do 
planejamento e do desenvolvimento das atividades junto com a 
equipe do projeto”. 

 

E ainda metades dos professores responderam: 

 

“discutindo os conteúdos das atividades em sala de aula com 

os alunos ativa participando do planejamento e do 

desenvolvimento das atividades junto com a equipe do projeto” 

O trabalho de forma transversal faz com que o aprendizado se torne 

dinâmico, além de procurar na transformação dos conceitos, a explicitação de 

valores e a inclusão de procedimentos vinculados a rotina e a realidade 

cotidiana dos envolvidos, de modo que se obtém como resultado, a geração de 

cidadãos mais participativos (MEDINA, 1999). 

Assim, os professores devem trabalhar a EA em sala de aula, pois 

estase constitui um processo de ensino–aprendizagem permanente e contínuo, 

não necessitando de ser formalizado em uma disciplina para que seja 

trabalhado com os alunos. Além disso, é papel da escola e de seus professores 
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desenvolver e orientar na formação de cidadãos consciente e preparados para 

a tomada de decisões e atuando na realidade socioambiental em que estão 

inseridos. 

Cabe ressaltar também que a EA na escola brasileira tem como 

referências pedagógicas os PCN do MEC e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDBEN – lei n° 9.394-96, tanto no planejamento quanto na 

execução currículos.  

 É importante enfatizar que não estamos preocupados em trabalhar 

apenas definições e conceitos de Meio Ambiente e Educação Ambiental. Faz-

se necessário e urgente desenvolver nas escolas do ensino médio (Timor 

Leste) ações que valorizem e evidenciem os aspectos sócios- ambientais e 

culturais, na busca da formação de sujeitos críticos e reflexivos da sua 

realidade e do seu papel na sociedade. 

 Muito se fala de EA, mas infelizmente ainda se realiza pouco. É 

necessário institucionalizar os projetos educacionais envolvendo a Educação 

Ambiental, visando construir valores sociais, conhecimentos, atitudes e 

competências voltadas para a compreensão da realidade social e ambiental 

local (GUERRA; ABÍLIO, 2011). 

 É importante também enfatizar que a escola deve incluir em seu Projeto 

Pedagógico um espaço onde se possa refletir sobre as questões ambientais, 

em que estão inseridas seja com realização de seminários, encontros, debates, 

entre os professores visando compatibilizar a abordagem do tema Meio 

Ambiente, na busca de convergência nas ações (BRASIL, 1998) seja com 

atividades didáticas de rotina.  

 A escola é um local privilegiado para se discutir as questões ambientais, 

podendo tais discussões contribuíram para o processo ensino aprendizagem 

sob  diferentes aspectos, entre eles, elementos relativos à política, cidadania e 

ética, permitindo o desenvolvimento de cidadãos conscientes e críticos 

(SEGURA, 2001).  

 É preciso então considerar, usar as constatações dos professores, para 

organizar uma nova ação educativa que venha a resolver os problemas que o 

homem apresenta em relação ao ambiente em que vive de forma tal a 

satisfazer melhor os interesses do professor, para que este possa, junto aos 
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seus alunos, perceber o mundo em que vive melhorando assim suas vidas. 

Encontramo-nos, neste caso, diante de uma proposta de mudança. 

Em relação ao Desenvolvimento Sustentável (DS), 26% dos 

professores afirmaram que este seria uma forma do uso racional de recursos. 

Em contrapartida, uma parte significativa dos professores apresenta uma visão 

deste como Proteção da Natureza 19% ou Equilíbrio do ambiente 17% 

(Gráfico 04). Alguns dos professores entendem como DS como a recuperação 

dos recursos ou a conservação da natureza e houve ainda aqueles que 

afirmaram que este seria uma forma de utilitarista ou de convívio harmônico 

recursos naturais. Além disso, as respostas desconexas foram maioria nas 

duas escolas de Timor Leste. 

 

Gráfico 03 – Concepção dos professores, sobre o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, das EPN  I Baucau, EHT  Becora e a EEPM João Pessoa. 

 

 
 

Fonte: A Autora, 2012
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Quadro 03 – Concepções de DS e exemplos de respostas dos professores (proposto 

pelos autores). 

Concepção de 
DS 

 
Exemplo de Respostas dos docentes 

Uso racional de 
Recursos 

“uma forma de pensar o desenvolvimento das sociedades 
considerando os recursos naturais que o homem possui e sua 
disposição, mas respeitando o meio ambiente, evitando danos a 
este, preserva-o (EEPM)” – “Garantir o futuro melhor” 
(EPNI)“Para bem comum o para o futuro (EHT)” 

Equilíbrio do 
Ambiente 

“Obter o equilíbrio entre o uso e a preservação do Meio 
Ambiente” (EEPM).“Precisa melhorar os recursos humanos em 
várias formações com boa qualidade.” -“Desenvolvimento que 
fornecer toda população do país” (EPN I) 

Convívio 
harmônico 

recursos naturais 

“Trata-se de um projeto idealizado por entidades, ambientalistas 
e estudiosos da área, no sentido de harmonizar desenvolvimento 
sócio econômico com questões ecológicas, busca – se equilibrar 
o uso dos recursos naturais para atender a necessidades das 
populações atuais e futuras”. (EEPM) 

Recuperação dos 
recursos naturais 

“O ser humano conseguir por meio da natureza um consumo 
racional dos recursos, naturais, principalmente com replantio das 
áreas exploradas e também com destino adequado dos 
resíduos”. (EEPM)  
“É desenvolvimento para comunidade em todo setor para garantir 
acesso de necessidade básico entre outras, aqui a potável, 
energia estradas e outras. (EPNI)”“Meios que envolvem todas as 
partes, que intenções favoráveis para um progresso do país em 
geral.” 

Utilitarista 

“Para podermos conservar o nosso planeta, deveríamos produzir 
menos lixo economizar mais água, reaproveitar materiais que 
podem ter uma vida útil maior em vez de ir logo para o lixo”. 
(EEPM)  
“Utilizar todos os recursos tais como recursos humanos e 
recursos naturais para atingir o que o país esperar é qualidade da 
vida”(EPNI) - “É um desenvolvimento onde os povos têm 
consciência para aproveitar, utilizar as coisas boas para a vida 
saudável.” 

Conservação da 
natureza 

“Quando a comunidade consegue manter o equilíbrio entre o que 
usufruir e aquilo que preservar (EEPM)”“Preservar a natureza, 
não cortar árvores, e manter a limpeza ambiente”. 

Proteção da 
natureza 

“A preocupação com o Meio Ambiente, os cuidados com o 
planeta quanto à proteção e recursos nas organizações e 
construções para não afetar o mesmo”. (EPNI)  
“Conseguir por meio da natureza um consumo racional dos 
recursos naturais, principalmente com o replantio de áreas 
exploradas e também destino adequado de seus resíduos”(EPNI) 
“Desenvolver técnicas para não destruir o ambiente” (EHT) ‘ 

Desconexa 
“É um desenvolvimento que baseado ao planejamento e dar 
impacto negativo ao ambiente.” “É um tipo de desenvolvimento 
que adotado pelo um país para construir os seus povos”. 

Fonte: A Autora, 2012. 
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A análise da EA, do seu respectivo papel em nível da promoção e 

execução de um projeto educacional que incentive a configuração de um 

modelo sócio-tecnológico-ambiental dar-se em nível da construção de uma 

sociedade simultaneamente lastreadora pela concepção do DS. 

Segundo Ametller (2006, pp. 3-7),  

 

O DS deve exigir a abordagem de três componentes, a 

saber: sócias, econômicas e ambientais. Para além 

destes, haveria que considerar um quarto componente, 

ou seja, o educacional. Este último, por seu lado, 

desempenha hoje um papel importante em nível da 

conscientização e da formação de uma atitude nova em 

nível do pensar/agir para enfrentar as problemáticas 

delineadas pelo DS. À obtenção de resultados/lucros 

haveria a supremacia para se conseguir uma melhor 

qualidade de vida. Para tal, muito contribui a EA. 

 

Muito se fala de Educação Ambiental, mas infelizmente ainda se realiza 

pouco. É necessário institucionalizar os projetos educacionais envolvendo a 

Educação Ambiental, visando construir valores sociais, conhecimentos, 

atitudes e competências voltadas para a compreensão da realidade social e 

ambiental local (GUERRA; ABÍLIO, 2011). 

É importante também enfatizar que a Escola deve incluir em seu Projeto 

Pedagógico um espaço onde se possa refletir sobre as questões ambientais 

nas quais está inserida, com a realização de seminário, encontros, debates, 

entre os professores visando compatibilizar a abordagem de tema Meio 

Ambiente, na busca de convergência nas ações (BRASIL, 1998). 

Ao serem perguntados sobre quais são os principais impactos 

ambientais nas suas cidades, 52% dos professores nas três escolas afirmaram 

que é o lixo o mais visível ou notável destes, 33% a poluição 27% os 

problemas sociais entendidos na visão dos professores da EEPM, como o 

comportamento dos vizinhos; além disso, desemprego e fome foram respostas 

também contempladas, ambas representando 6% das respostas dos 

professores nas três escolas estudadas. (Gráfico 5; Quadro 04). 
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 Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente ou em algum de 

seus componentes por determinada ação ou atividade humana. Estas 

alterações precisam ser quantificadas, pois apresentam variações relativas, 

podendo ser positivas ou negativas, grandes ou pequenas. O objetivo de se 

estudar os impactos ambientais é, principalmente, o de avaliar as 

consequências de algumas ações, para que possa haver a prevenção ou 

melhorar a qualidade de determinado ambiente que poderá sofrer a execução 

de certos projetos ou ações, ou logo após as implementações dos mesmos. 

 

Gráfico 04 – Visão dos professores da EPN  I Baucau, EHT Becora Dili e a EEPM 

João Pessoa sobre Impactos ambientais. 

 

 
Fonte: A Autora, 2012. 
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Quadro 04 – A visão dos professores da EPN I Baucau, EHT Becora Dili e EEPM 

João Pessoa sobre os Impactos Ambientais. 

Categorias 
 

Exemplos de respostas dos professores 

Lixo 
“Os lixos espalham toda a parte da cidade” (EPN I). 
“A falta de coleta seletiva” (Prof. EPN I). 
“Depósito de lixo nas margens de rios” (Prof. EEPM). 

Poluição 

“Poluição da água, e solo” (Prof. EHT) 
“Destruição da camada de ozônio que resultado dos fumos 
dos combustíveis” (Prof. EHT). 
“Fumaças das indústrias que aumentar CO2 na atmosfera” 
(Prof .EEPM) 

Problemas sociais 

“resulta erosão e inundação” (Prof. EPN I). 
“Chuvas que provocam deslizamento enchentes” 
(Prof.EEPM) 
“Desmatamento em áreas totalmente públicas” (Prof. 
EHT). 
 “Super.  acúmulo de lixos e poluição aéreo que provocam 
doenças pulmonares e intestinais, em caso de quem 
trabalha com lixo e sem higiene” (Prof. EHT). 
“População habitando nas áreas em risco” (Prof. EPN I) 

Comportamento dos 
vizinhos e violências 

“Falta de infraestrutura (saneamento básico, saúde, água 
potável)” (Prof. EEPM) 
“População habitando nas áreas em risco” (Prof. EPN I) 
 “Por falta de consciência da população que jogando os 
lixos nas ruas”  

Desemprego e fome 

“Ocupação inadequada de áreas de restrição ecológica”  
(Prof. EEPM). 
“Pobreza, urbanização descontrolada e destruição os 
recursos naturais” (Prof. EPN I). 

Fonte: A Autora, 2012. 

 

 

 

5.3.2.  PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS EDUCANDOS DAS TRÊS 

ESCOLAS ESTUDADAS 

 

Os alunos participaram deste projeto totalizaram-se 360 pessoas, 120 

pessoas de cada escola. Com relação à percepção dos educandos das 03 

escolas estudadas, constatou-se que as categorias Generalistas 38%, Lugar 

para Viver 34%, Problema Ambiental 26% e Natureza 21%, as respostas 

desconexa somaram 28% (cf,Gráfico 06). 
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Gráfico 05 – Percepções dos alunos das EPN I Baucau, EHT Becora Dili e a 

EEPM João Pessoa sobre Meio Ambiente. 

 
Fonte: A Autora, 2012 

Alguns exemplos das respostas dos alunos sobre o conceito de Meio 

Ambiente podem ser vistos no Quadro 05. 

 

Quadro 05 – Exemplos de respostas dos alunos sobre o Conceito de Meio Ambiente. 

Categorias segundo 
(SAUVÉ, 1997). 

Exemplos de Respostas dos Educandos 

Como lugar para viver 

“Lugar onde nos vivemos, como as belezas da natureza 
com muitas coisas do meio ambiente.” (aluna EEPM) 
“Lugar que nós vivemos para o meio ambiente continuar 
limpa, precisa limpeza, põem lixo no lugar do lixo.” (aluno 
EPNI) 
“Lugar importante para nós vivemos.” (aluna EHT) 

Generalista 

“Tudo que exista no nosso redor.” (aluna EEPM) 
“Tudo os seres vivos, como animais, plantas e nós.” 
(EPN1) 
“Tudo aquilo que nós envolvemos: a terra, a atmosfera, a 
mar, arvore e animais.” (aluna EHT) 

Como Natureza 

“Conjunto de espécies de plantas e animais que vivem no 
mesmo ambiente.” (aluna EEPM) 
“É a natureza bem preservada, quando agente faz de tudo 
para preserva-la.” (aluna EPN1) 
“Natureza qualificada e de melhoria para o mundo, mais 
como a nossa sociedade tem acabado com a bela 
natureza. Coisas não projetadas pelo homem, efeitos 
naturais.” (EEPM) 

Desconexa 
“Ajudar as pessoas para se cuidar.” (EPN1) 
“Limpeza geral ou higiene.” (EHT)   

Fonte: A Autora, 2012. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

EPN I Baucau EHT Becora EEPM João Pessoa 

Natureza 

Lugar para Viver 

Generalista 

Problema Ambiental 

Desconexa 



63 
 

 

No que tange ao conceito de Meio Ambiente, este é concebido, pela 

maioria dos alunos nas três escolas como Lugar Para Viver (34%), sendo 

reduzido meramente a uma dimensão biológica.   

Guerra; Abílio (2011), realizando estudos na Paraíba, também verificou 

que um elevado percentual de alunos que percebem o Meio Ambiente apenas 

como um lugar para viver. Tais conceitos abordam elementos que 

provavelmente se encontram mais presentes no cotidiano desses alunos, mas 

não fogem da visão naturalista, onde estão elementos que incomodam o bem-

estar individual, como lixo. 

 Resultados semelhantes também foram obtidos por alguns outros 

autores: Guerra e Abílio (2011) constataram em cinco escolas públicas do 

Município de Cabedelo, Paraíba, que os alunos possuem uma percepção de 

meio ambiente em sua maioria como natureza, e como lugar para viver; 

Almeida; Suassuna (2005) encontrou entre os estudantes de uma escola 

pública do Distrito Federal o a atribuição de significado ao meio ambiente como 

um meio natural em que se vive; Cunha; Zeni (2007) em trabalho com 

estudantes de escolas públicas dos Municípios de Blumenau, Santa Catarina, 

levantaram a noção de meio ambiente como natureza preservada; já os 

educandos analisados por Oliveira (2005) na cidade de Porto do Mangue-RN 

apresentaram em sua maioria as concepções de Meio Ambiente como 

Natureza e Lugar para viver. 

Atualmente a realidade mostra uma crescente degradação dos recursos 

naturais com sérias consequências ambientais, o que reflete diretamente na 

qualidade de vida dos seres vivos, especialmente dos seres humanos. Na 

tentativa de mudar a forma de agir da sociedade em relação à natureza é que, 

nas últimas décadas, tem sido fomentada a necessidade de propostas 

educativas voltadas para o Meio Ambiente. 

Cada indivíduo percebe, reage e responde diferente frente às ações 

sobre o meio, faz-se necessário o estudo da percepção ambiental entre o 

homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, 

julgamento e condutas (SANTOS; RUFFINO, 2003). 

Segundo Oliveira (2005) a Percepção Ambiental irá servir como 

estrutura inicial para a criação de estratégias que busque a promoção e 



64 
 

solução das questões relacionadas ao Meio Ambiente; além disso, nos leva a 

repensar o mundo enquanto espaço de convivência dos seres humanos entre 

si e deles com a natureza. Assim, é necessário perceber o ambiente no qual se 

está inserido para que possamos aprender a protegê-lo e cuidá-lo da melhor 

forma. 

A Educação Ambiental objetiva proporcionar aos indivíduos a 

compreensão da natureza complexa do Meio Ambiente, ou seja, ou seja, levá-

los a perceber as interações entre os aspectos físicos, socioculturais e político 

econômicos que compõem a relação homem/meio (SATO, 2002). Todavia, a 

Educação Ambiental, assim como a própria Educação, ainda continua 

caminhando lentamente no processo de efetivar mudança nas atitudes e 

comportamentos humanos em relação ao meio ambiente. 

Ao se comentar o que vem a ser EA (Gráfico 07), prevaleceu um 

desconhecimento entre os educandos, sugerindo-se a necessidade de 

desenvolvimento de atividades com ênfase nos elementos e premissas, que 

envolvam o papel da educação ambiental e ao mesmo tempo contribuam para 

um processo de mudança de atitude voltada à realidade ambiental local. 

Em relação aos conhecimentos prévios dos educandos sobre o conceito 

de EA (Gráfico 07), utilizou-se 4 categorias, segundo autora sendo (a) 

Sensibilização-Conscientização, (b) Generalista, (c) Sócio- Ambiental-Cultural e 

(d) Preservar. A partir dessas categorias percebeu-se também elevados 

percentuais de respostas desconexas; mostrando que possivelmente, tais 

conceitos não são bem trabalhados em sala de aula. 
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Gráfico 06 – Percepções dos alunos das três escolas sobre o conceito de 

Educação Ambiental. 
 

Fonte: A Autora, 2012. 
 

 

Para a EPN I Baucau, a categoria “Desconexa” apresentou um 

percentual mais elevado 46% entre os alunos, e a categoria Generalista 46% 

na EHT Becora Na escola pessoense, as categorias com maior índice foram 

Sensibilizar-conscientização, com 37% das respostas; as categorias Sócio-

ambiental-cultural e Preservar foram menos representativos contribuindo, 

ambas, com um percentual de 21% e 17%. Assim, em sua maioria, os 

educandos definem Educação Ambiental como: estudo do meio ambiente, 

cuidar e respeitar a natureza, preservar o ambiente. 

Fonseca et al. (2005), realizando estudos em um colégio do Rio de 

Janeiro, também verificaram que a visão da maioria dos alunos em relação à 

Educação Ambiental significa proteger e preservar o Meio Ambiente. 
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Quadro 06– Concepções sobre Educação Ambiental e exemplos de respostas de 

alunos das três escolas de Timor-Leste e Paraíba. 
 

Categoria Exemplos de Respostas dos Educandos 

Sensibilização – 
Conscientização 

“Educar para nos conscientizamos de que a natureza é 
importante e que devemos preserva-la.” (Aluna EHT) 
“Uma forma de conscientizar as pessoas para que possam 
preservar o planeta e sua própria espécie” (EPN1) 
“Nada mais de conscientização da população em relação ao 
futuro da natureza e de seus filhos.” (EEPM João Pessoa) 

Generalista 

“Educar as pessoas não destrói o planeta.” (EPN1) 
“É o estudo do espaço natural, das plantas, animais e tudo o que 
está relacionada a natureza.” (EHT) 
“É um estudo muito importante para as pessoas entendam como 
o ser meio ambiente e os impactos que destrói  o mundo.” (EHT) 

Preservar 

“É quando a gente tem respeito com a natureza, quando a gente 
não jogue lixo na natureza e preservando ela cada vez mais.” 
(EEPM João pessoa). 
“É uma forma de aprender varias coisas do meio ambiente e a 
educar a proteger a natureza.” (EHT) 
“Educar as pessoas preservar a natureza” (EPN1) 

Sócio- 
Ambiental-

cultural 

 “Educar para nos conscientizamos de que a natureza é 
importante e que devemos preserva-la.” (EPN I) 
“Ter educação para respeitar o meio ambiente, usando os nossos 
recursos com consciência” (EHT) 
“Uma forma de mostrar as pessoas o modo de cuidar e saber 
como tratar e lidar o meio ambiente, tentando melhorar a 
qualidade e bem estar da sociedade, um meio de conscientização 
para melhoria’(EEPM) 

Desconexa 
“É a maneira de fazermos a prática correta de determinada 
atividade” (EPN I) 
“É vem a ser erosão” (EHT) 

Fonte: dados da pesquisa, 2012. 

 

A EA tem viabilizado a compreensão e a sensibilização para a relação 

da sociedade com a natureza, com o objetivo de minimizar a problemática 

sócio ambiental, criando alternativas para melhorar a qualidade de vida e 

promover a sustentabilidade, procurando sensibilizar as pessoas para os 

problemas ambientais existentes na sua própria comunidade (GUERRA; 

ABÍLIO, 2011) ajudá-las a descobrir as causas reais e ressaltar a complexidade 

dos problemas ambientais e, em consequência, a necessidade de desenvolver 

o sentido crítico e as atitudes necessários para resolvê-los (SATO, 2002). 

Segundo Sauvé (2005), quando se aborda o campo da EA, podemos 

perceber que apesar da preocupação comum com o Meio Ambiente e do 

reconhecimento do papel central da educação para a melhoria da relação com 

este último, os diversos atores sociais adotam diferentes discursos sobre a EA 
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e propõem diferentes maneiras de se conceber e praticar a ação educativa 

nesse campo.  

Neste contexto, segundo Seabra  

 

a disciplina de EA caminha no sentido de conscientizar o 
corpo de alunos para as questões afetas ao meio 
ambiente, na perspectiva da relação meio 
ambiente/sociedade e tendo em linha de conta os 
aspetos ligados ao relacionamento meio 
ambiente/desenvolvimento. É aqui que a EA, enquanto 
disciplina crítico-sistêmica e interativo-acadêmica, ganha 
força e razão de ser (2011, p.94) 

 
 

Para que o conhecimento seja completo, faz-se necessário que o 

indivíduo tenha noção do ambiente que o cerca, como ele é afetada e afeta a 

natureza, estimulando assim, um convívio harmonioso entre o ser humano e 

ambiente, que obrigatoriamente interagem. 

Assim, a formação do educador ambiental, em particular, como parte da 

constituição de um campo de relações sociais materiais, institucionais e 

simbólicas em torno da preocupação ambiental é fundamental  para a formação 

de sujeitos ecológicos críticos e atuantes. 

Os resultados das respostas dos alunos aos questionários sobre 

Impactos Ambientais foram organizados em 4 categorias segundo autora 

(como se observa no Gráfico 08). Nas escolas timorenses, o Lixo e a poluição 

correspondem aos problemas mais diagnosticados pelos alunos, as categorias 

problemas sociais, comportamento dos vizinhos e violência também foram  

contempladas.  

Em se tratando de problemas ambientais, os educandos percebem tanto 

a nível ecológico quanto social, mas não se obteve definições conceituais de 

termo, apenas exemplificaram. Dentre os problemas ambientais, destaca-se o 

lixo 41%, seguido pela poluição ar, do solo e da água 37%. No que se refere 

aos problemas sociais, 23% dos educandos apontaram o comportamento dos 

vizinhos e a violência 12% como problemas mais sérios. Os alunos desta 

Escola apontaram como problema ambiental da cidade de Dili como os lixos e 

mencionaram os lixos nas ruas e nos entornos da escola. 
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 A principal característica de um problema ambiental é sua complexidade 

tendo em vista implicações (naturais, construídas e sociais) que devem ser 

levadas em consideração, não podendo assim tratá-la de maneira simplificada 

(SAUVÉ, 2000). 

 
 
 Gráfico 07 – Visão dos educandos sobre Impactos ambientais que ocorreram nas 
suas cidades. 

 
 
 

 
Fonte: A Autora, 2012. 

   

 

    Algumas das respostas fornecidas pelos alunos podem ser visualizadas no 
Quadro 07. 
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Quadro 07 – A visão dos educandos da EPN I Baucau, EHT Becora e a EEPM João 

Pessoa sobre Impactos Ambientais que ocorreram nas suas cidades. 
 

Categorias Exemplo respostas dos educandos 

Lixo 

“os Lixos espalham todas as cidades que afetam a saúde da 
população” (Aluna EHT) 
 “Esgotos lotados de lixos” (EPN I) 
“Rios poluídos por causa dos lixos” (EEPM). 

Poluição 

“O impactos ambientais são poluição dos rios, das cidades por 
falta de educação ambiental, as pessoas não pensam o futuro 
das gerações só pensando agora, jogando os lixos nas ruas e 
deveria ter meio de conhecimento para se tornar o mundo mais 
amplo e menos poluído.” (Aluna EEPM). 
“O aumento de carros, com isso o aumento de fumaça lançada 
na camada do ozônio e o desmatamento, com o aumento da 
construção da cidade” (Aluno EHT). 

Problemas sociais 

“Falta de água potável para a população” (Aluno EHT). 
“Todos os lixos que espalham toda a parte da cidade traz 
doença para a população” (Aluna EPN I) 
“Poluição dos fumos dos geradores e poluição dos fumos e 
lixos prejudica a vida da população” (EEPM). 
“Desastres naturais, inundação” (Aluno EHT). 

Comportamento 
dos vizinhos e 

violência 

“Corte as árvores para necessidade básicas da população” 
(EPN I) 
“Desmatamento para novas construções” (EEPM). 
“Queimar as florestas” (EHT) 

Fonte: A Autora, 2012. 

 

O estudo da percepção ambiental servirá como subsídio no que se 

refere a orientação de atividades que incentivem a reflexão e participação dos 

educandos. 

Consoante Seabra, (2011, p.24), a poluição é o acúmulo de lixo, antes 

restritos aos grandes centros urbanos, tornaram-se grandes ameaças também 

nas pequenas cidades, povoados e lugarejos. Os poluentes então globalizados 

propagam-se através de diferentes meios de transportes, como o ar, a água e 

veículos. A poluição acelerada atingiu significativamente as regiões costeiras, 

as profundezas marítimas e as mais longínquas massas oceânicas. As 

comunidades tradiconais, outrora habituadas a conviver com um ambiente 

dotado de baixos níveis de poluição são agora vitimadas pela quebra de 

fronteiras dos problemas ambientais.  

Segundo Oliveira (2005) a percepção ambiental irá servir como estrutura 

inicial para a criação de estratégias que busquem a promoção e solução das 

questões relacionadas ao Meio Ambiente; além disso, nos leva a repensar o 
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mundo enquanto espaço de convivência dos seres humanos entre si e deles 

com a natureza. Assim, é necessário perceber o ambiente no qual se está 

inserido para que possa aprender a protegê-lo e cuida-lo de melhor forma. O 

estudo da percepção ambiental contribui ainda para os estudos de EA como 

uma estratégia para verificar o comportamento, valores e atitudes dos atores 

sociais em relação à realidade em que vivem e, a partir daí, busca solução em 

conjunto para os problemas detectados (MANSANO, 2006). 

As análises dos questionários proporcionou um registro de reflexões da 

caminhada realizada pelo profissional educador, onde foi demonstrado que a 

maioria tem conhecimento sobre a Educação Ambiental, mas poucos deles 

trabalham com a temática ambiental no contexto de articulação com a outra 

disciplina e não trabalhar com a temática Ambiental. 

Analisando as respostas dos professores, alguns professores relataram 

que nunca trabalharam com a temática Educação Ambiental, enquanto outros 

demonstraram a necessidade do incentivo da escola para e com o Meio 

Ambiente, e outro grupo de professores disse já ter trabalhado tal temática 

incentivando as crianças a desenvolver atividades e atitudes 

interdisciplinaridade como se aconselha os educandos para que as 

informações e descobertas sobre o meio ambiente e como cuidar dele, fossem 

passadas à comunidade, articulando a Educação Ambiental com as outras 

disciplinas e inserindo-a nas realidades além dos muros da escola. 

Dos professores entrevistados, somente 10% reconhecem trazer o 

conteúdo sobre EA e Meio Ambiente para sala de aula somente como uma 

informação para educandos e pedi-los para continuar esses conhecimentos 

para comunidade e os pais. Segundo eles, essa insegurança começa já na 

escolha do livro didático, escolhendo preferencialmente, em sua maioria, 

aquele que trabalhe com a disciplina Biologia. 

A prática da EA e Meio Ambiente em sala de aula ajuda nas atitudes 

ecológicas, o aluno aprende a executar trabalhos comunitários desenvolvidos 

por eles mesmos e envolvendo os familiares e sua própria comunidade. Os 

professores contribuirão trazendo para a sala de aula campanhas de 

conservação ambiental, entre outros temas, e desta forma os alunos estarão 

desenvolvendo de maneira lúdica a proteção ao meio ambiente. 
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O problema da falta de articulação com outras disciplinas sobre os 

conteúdos referentes ao Meio Ambiente nas escolas deve-se, possivelmente, à 

distinção entre o que é ideal e o que real, ou seja, a EA termina por ficar 

isolada  das demais disciplinas. 

No entanto, a EA não pode ficar restrita à escola somente como outra 

disciplina. Os professores e educandos devem levar essa temática para a 

comunidade para que possa de forma global, intervir e contribuir com a solução 

dos problemas ambientais locais.  

Como perspectiva importante para a educabilidade, a EA deve também 

estar presente no currículo proposto pela escola, uma vez que permite 

interpretação dos fenômenos que se apresentam nas relações entre as 

sociedades, suas relações éticas e o meio ambiente sem deixar de lado suas 

especificidades. 

Segundo Mendonça; Peres (1991).  

 

Dar e receber EA são algo que pode e deve acontecer dentro e 
fora da escola. Afinal de contas, a qualidade do Meio Ambiente, 
sua defesa e conservação são do interesse de todos: pais e 
filhos; estudantes e professores; patrões e empregados; 
velhos, adultos e crianças. (p. 104) 

. 

 É importante enfatizar que não estamos preocupados em trabalhar 

apenas definições e conceitos de EA e Meio Ambiente. Faz-se necessário e 

urgente desenvolver nas escolas do ensino básico ações que valorizam e 

evidenciem aspectos sócios - culturais e ambientais do local, na busca da 

formação de sujeitos críticos e reflexivos da sua realidade e do seu papel na 

sociedade.  

A EA precisa ser mais bem trabalhada nas instituições de ensino de 

forma urgente e interdisciplinar, uma vez que é algo que deve estar na base 

das relações dos seres humanos. 

É importante enfatizar que as instituições de ensino devem incluir, em 

seu Projeto Político Pedagógico (PPP), um espaço onde se possa refletir sobre 

as questões ambientais em que a escola está inserida, procurando 

compatibilizar a abordagem de tema Meio Ambiente na busca de convergência 

de ações. 
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 Deve-se promover com os estudantes atividades voltadas para a 

percepção de Meio Ambiente como um elemento constituinte do seu cotidiano, 

e também incorporar a visão do ser humano como elemento transformador do 

seu meio e um dos principais elementos causadores de problemas ambientais. 

O desmatamento, poluição das águas, dos solos e do ar, esgotamentos 

dos recursos naturais, estão a levar o nosso planeta para um estado de 

degradação incrível. Devemos dar conta cada vez mais atenção aos impactos 

ambientais causados pela ação do homem. Mas, quem é esse homem 

genérico, agente vago que muitas vezes é responsabilizado por tudo quando 

dizemos que “o homem causa” os desequilíbrios. Podemos diferenciar os 

impactos ambientais em escala local, regional e global. Podemos também 

separá-los naqueles que ocorridos em um ecossistema natural, em um 

ecossistema agrícola ou um sistema urbano, embora um impacto, à primeira 

vista ocorrida em escala local possa ter também consequência em global. 

 Os alunos nas duas escolas de Timor Leste em sua maioria moram nas 

duas cidades de Baucau e Dili, no entorno das escolas. Nessas regiões as 

condições são miseráveis e as moradias precárias, apresentando sérios 

problemas como: casas sem saneamento básico, as escolas sem banheiros, 

falta de água potável, esgotamento péssimo (cheio de lixo e efluentes 

domésticos são lançados a céu aberto), animais como porcos e cachorros 

livremente arrastam os dejetos espalhados ao redor da escola. Logo, é 

perceptível a riqueza de dados aqui apresentado e que podem servir de mote 

para ser trabalhados em sala de aula, considerando essa realidade local e não 

condições hipotéticas. Devemos incluir aí a questão ambiental, fazer 

articulações com os trabalhos nas escolas umas com as outras e as 

comunidades a fim de fortalecer esses espaços e reforçar os conhecimentos 

construídos coletivamente. 

Analisando os questionários aplicados com os alunos, sobre Educação 

Ambiental, a maioria respondeu entende-la como uma forma de educar as 

pessoas, de tratar e cuidar do meio ambiente criando, por exemplo, ambiente 

saudável e assim, afastar as pessoas das doenças como  malária, dengue, etc. 

 Em relação à análise da percepção ambiental evidenciou-se que o 

conceito de meio ambiente não é bem compreendido pelos educandos, sendo 
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necessário o desenvolvimento de atividades que privilegiam a mudança de 

percepção que a maioria dos educandos apresentam sobre meio ambiente. 

 Os problemas ambientais apontados pelos educandos estão associados 

à realidade da cidade, principalmente o lixo, o que sugere-se criticidade quanto 

a problemática ambiental que os envolve. 

 

5.4  A EDUCAÇÃO E O ENSINO MÉDIO NO TIMOR LESTE 

 

A Educação formal de Timor- Leste iniciou-se no tempo da colonização 

Portuguesa, entre 1512 e 1975, marcada pela introdução da Língua 

Portuguesa e do currículo ocidental, focado na educação da elite e não na 

educação pública de massa. Após a dominação portuguesa, seguiu-se à 

ocupação Indonésia entre os 1975 e 1999 – em 1975, 90% da população era 

analfabeta. A Indonésia investiu substancialmente na educação pública, 

mesmo assim até 1999 o país ainda estava muito atrás de outras províncias da 

Indonésia em termos de nível da matricula de estudantes e de requisitos 

nacionais de educação básica obrigatória de 9 anos para crianças de idade 7 a 

15 anos. A eficiência do sistema era pouca, tendo em vista o baixo índice da 

população matriculada nas escolas e alta taxa de repetência. Isto para não 

falar na qualidade do ensino oferecido. 

Após liberdade como nação independente, as nossas lideranças 

políticas e os governantes, baseando na nossa história passada preferiram 

adotar a Língua Portuguesa como a língua oficial de Timor-Leste. Iniciou-se aí 

um novo período de reformas administrativas de todos os setores, inclusive no 

setor da educação. As reformas previam a introdução da Língua Portuguesa, 

mas não havia professores suficientes para ensiná-la.  

O novo cenário vem acompanhado da inclusão de novas matérias no 

currículo escolar. A implementação das mudanças, que estão sendo realizadas 

desde 2000 é temperada pelos grandes desafios enfrentados pelo setor da 

educação, como falta de domínio da Língua Portuguesa, falta de recursos 

didáticos e humanos. 

Existem grandes desafios sobre o currículo como: o uso do currículo 

antigo que está fora do contexto e que não responde as exigências e 

necessidades de hoje como nova nação, mas que ainda é extensivamente 
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utilizado em quase todas as escolas; soma-se ao problema a tentativa de 

implementação das duas novas línguas oficiais como Tétum e Português, ao 

mesmo tempo combina das com o Inglês e Melayu que a língua internacional 

usada na região (BRITO; MARTINS, 2004). 

Uma das soluções para tais problemas seria a melhoria na preparação e 

motivação de professores, o treinamento e preparação de professores 

qualificados. Preparar escolas para se responsabilizarem pela aprendizagem 

dos alunos a fim de assegurar sucesso na reforma da educação. 

O decreto lei n.o14/2008, a lei de bases da educação timorense 

representa um passo decisivo no sentido do estabelecimento de um quadro 

legal de referência para a organização, orientação, regulação e 

desenvolvimento do sistema educativo emergente das profundas mudanças 

que o País atravessa desde a sua independência. A consagração da 

universalização do ensino básico de nove anos de escolaridade obrigatória e 

gratuita, reforço da garantia da igualdade de oportunidades de acesso e 

sucesso escolares e a previsão de medidas destinadas a proporcionar uma 

escolaridade efetiva a todos os cidadãos assente em padrões de qualidade, 

são marcos importante desta lei (TIMOR LESTE, 2008). 

Entretanto após da consulta popular 30 de Agosto de 1999 a educação 

de Timor Leste estava no período da transição da responsabilidade da 

UNTAET recrutou os voluntários para ajudar no ensino. 

Em seguida no período da Independência as escolas reiniciaram suas 

atividades oficialmente em Agosto de 2000, porém sem qualquer tipo de 

regulamentação ou política educacional. Devido à urgência de retorna as 

crianças às escolas, foram recrutadas pela administração da UNTAET, 

funcionários timorenses que já estavam inseridos no sistema educativo desde o 

tempo da Indonésia, baseado na experiência das políticas educacionais 

indonésias (SILVA; SIMIÃO, 2007). 

Seguindo o plano educativo baseado nas propostas do CNRT(Conselho 

Nacional Resistência de Timorenses), UNTAET e Banco Mundial (WORLD 

BANK, 2000), o primeiro ano escolar foi ensinado em Língua Portuguesa e do 

segundo até décimo segundo ano foram ensinado em Tétum e Indonésio. A 

língua portuguesa avançou como língua do ensino em cada ano letivo. 
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Em de 20 de Maio de 2002 o Estado de Timor Leste foi legitimado pelas 

Nações Unidas como um país independente. Foi oficialmente elaborada a 

Constituição da República Democrática de Timor Leste (RDTL) em 22 de 

Março de 2002, onde pelo artigo 13º, parágrafo 1, o Português e o Tétum 

ficaram como língua oficial do país (ACRDTL, 2002). Porém o processo de 

transição linguística é lento, de forma que mesmo após a restauração da 

independência, a língua de ensino ainda era o Bahasa Indonésia (Melayu). 

Um dos desafios enfrentados pelo sistema educativo é a expansão da 

língua portuguesa pelo território. Nas universidades timorenses, o ensino é 

ministrado majoritariamente em língua indonésia, os livros e materiais, 

didáticas de apoio para as aulas são nesta língua, os alunos consultam e 

escrevem suas monografias na língua indonésia. 

Outro desafio é a padronização do Tétum, para que possa ser utilizado 

nos materiais impressos e nas aulas. Como solução, o Plano de 

Desenvolvimento Nacional propõe alguns projetos, como o treinamento de 

professores e administradores e a produção de texto nas duas línguas Tétum e 

Português (TIMOR LESTE, 2002). 

Ainda existe a adversidade de falta de preparo e formação para o corpo 

docente em exercício. No ano letivo de 2000/2001, de 2.091 professores da 

Escola Secundário, apenas 106 (pouco mais de 5%) tinham formação e 

treinamento para lecionar neste nível do ensino (TIMOR LESTE, 2002). Há 

esforços sendo enviados para a melhoria da formação dos professores que já 

estão em exercício. Foi estabelecida parceria internacional em educação (onde 

ocorre a inserção da Cooperação Brasileira) com o Governo Timorense, onde 

há o envio de profissionais ao Timor Leste e encaminhamento de timorenses 

aos países cooperantes, com vistas aos estudos de pós- graduação. 

Atualmente o ensino médio ou ensino secundário de Timor Leste está na 

fase de reconstrução do ensino segundo proposta do Ministério da Educação 

após a visita do Ministro da Educação de Timor-Leste João Câncio Freitas, à 

Universidade de Aveiro, Portugal.  

Os programas curriculares do 10º, 11º e 12º anos do Ensino Secundário 

Geral de Timor-Leste estão a ser desenvolvidas por uma equipa da 

Universidade de Aveiro, coordenada pelas docentes e antigas vice-Reitora 

daquela Universidade, Isabel Martins. A esta equipe cabe não só a elaboração 
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do plano curricular como também a construção dos programas das diversas 

disciplinas e, ainda, os recursos didáticos (manuais escolares para os alunos e 

guias didáticos para os professores).  

No final da reunião, o Ministro da Educação, João Câncio Freitas, 

salientou a importância para Timor Leste deste projeto com a Universidade de 

Aveiro, que permitirá que o novo currículo do 10º. Ano entre em vigor nas 

Escolas Secundárias de Timor Leste, em 2012. “Dentro de um ano, um ano e 

meio, o currículo de 10º e os respectivos materiais escolares e guiãos de 

professores estarão prontos, permitindo o novo currículo seja implementado em 

2012. Subsequentemente, até 2014, serão implementados os currículos do 10º, 

110, e 12º anos” 4. 

 

 

5.4  A EDUCAÇÃO E O ENSINO MÉDIO NO BRASIL  

 

 Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da 

América do Sul e o quinto maior do mundo em área territorial (equivalente a 

47% do território sul-americano) e população, com mais de 192 milhões de 

habitantes. É o único país falante da língua portuguesa na América e o maior 

país lusófono do mundo, além de ser uma das nações mais multiculturais e 

etnicamente diversas do planeta, resultado da forte imigração vinda de muitos 

países. 

Delimitado pelo oceano Atlântico a leste, o Brasil tem um litoral de 7 491 

km. É limitada a norte pela Venezuela, Guiana, Suriname e pelo departamento 

ultramarino francês da Guiana Francesa; a noroeste pela Colômbia; a oeste 

pela Bolívia e Peru; a sudoeste pela Argentina e Paraguai e ao sul pelo 

Uruguai. Vários arquipélagos formam parte do território brasileiro, como 

Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo 

e Trindade e Martim Vaz. O país faz fronteira com todos os outros países sul-

americanos, exceto Equador e Chile. 

                                                             
4
 Reconstrução do Ensino Secundário Geral de Timor-Leste, WWW.terranova.pt/ índex. Php 

id Noticia: 3145... Acesso internet no dia 26/07/2012. 
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O ensino médio é a etapa final da educação básica e prepara o jovem 

para a entrada na faculdade. Com duração mínima de três anos, esse estágio 

consolida e aprofunda o aprendizado do ensino fundamental, além de preparar 

o estudante para trabalhar e exercer a cidadania. Ensina teoria e prática em 

cada disciplina, facilitando a compreensão das profissões, e desenvolve o 

pensamento crítico e a autonomia intelectual do aluno. 

Nesta nova etapa do ensino, é obrigatória a inclusão de uma língua 

estrangeira moderna, como o inglês ou o espanhol. Desde 2008, o ensino de 

Filosofia e Sociologia em todas as séries do ensino médio também são 

obrigatórios. 

As escolas de educação profissional, científica e tecnológica também 

fazem parte do ensino médio. Existem hoje 314 unidades voltadas para este 

tipo de educação em todos os estados do Brasil entre Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, (IFCT) Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CFET), Escolas Técnicas vinculas às Universidades Federais e 

Universidades Tecnológicas industriais. A expectativa é que mais 81 unidades 

sejam entregues pelo Ministério da Educação brasileiro até o primeiro semestre 

de 2012.  

Segundo dados do CENSO Escolar de 2009, um total de 8.337.160 

estudantes está matriculado no ensino médio regular – 1,1% em escolas 

federais (90.353), 85,9% em estaduais (7.163.020), 1,33% em municipais 

(110.780) e 11,67% em instituições privadas (973.007). A região Sudeste tem o 

maior número de matrículas no ensino médio com 3.356.293 alunos, seguida 

pela região Nordeste, com 2.512.783. O Centro-Oeste tem o menor número de 

alunos matriculados nessa etapa de ensino, com 609.722 estudantes. Ainda 

segundo o Censo Escolar 2009, o ensino médio brasileiro conta com 25.923 

instituições. 

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, 

promove diversas iniciativas e programas voltados ao Ensino Médio. O Ensino 

Médio Inovador, por exemplo, estimula as redes estaduais de educação a 

pensar em novas soluções que tornem o currículo escolar desta etapa mais 

interessante e atraente para o estudante. Entre as propostas em estudo, está 

mudança da carga horária mínima do ensino médio para três mil horas e a 
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possibilidade de o aluno escolher as atividades de 20% de sua carga horária e 

grade curricular. 

O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio também 

merece destaque (PNLEM). Implantado em 2004, o programa investiu R$ 

184,8 milhões em 2010 na compra e na distribuição de livros de português e 

matemática para escolas de todo o país. 

O Ministério também possui outros programas voltados ao ensino médio, 

como o Prêmio Ciências no Ensino Médio, as Olimpíadas de Matemática, as 

Olimpíadas da Língua Portuguesa, entre outros5. 

Desde 1996, no Brasil, corresponde ao ensino médio (antigamente 

chamado de segundo grau) a etapa do sistema de ensino equivalente à última 

fase da educação básica, cuja finalidade é o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, bem como a formação do 

cidadão para a vida social e para o mercado de trabalho, oferecendo o 

conhecimento básico necessário para o estudante ingressar no ensino 

superior. 

A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, denominada Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), estabelece sua 

regulamentação específica e uma composição curricular mínima obrigatória. 

(BRASIL, 1996). Pode ainda ser realizado em paralelo com o ensino médio  

a educação profissional de nível técnico.  

A LDBEN deixa cada sistema livre a constituir os conteúdos do ensino 

médio. Tradicionalmente, na maior parte dos sistemas de ensino, o ensino 

médio é composto pelo ensino se Português do Brasil junto com Literatura 

Brasileira, de uma língua estrangeira moderna (tradicionalmente o Inglês ou 

Francês e mais recentemente, o Espanhol), das Ciências naturais (Física, 

Química e Biologia), da Matemática, das Ciências humanas (História e 

Geografia primariamente, Sociologia, Psicologia e Filosofia secundariamente), 

de Arte, de Informática e de Educação física. 

                                                             

5
 Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. Disponível 

em http://www.mec.gov.br/... Acesso no dia 24 de Outubro de 2012 
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6. CONCLUSÃO  E CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

O Meio Ambiente tem grande importância na vida dos seres humanos, 

dele extraímos os recursos para a nossa sobrevivência, como a água, 

alimentação (animais e plantas) sem faltar de sua influência na economia, 

política etc. Devido ao uso abusivo que estamos fazendo dele, várias 

consequências estão aparecendo como a desertificação, causada pelo 

desmatamento, queimadas, extinção de espécie de fauna e de flora. 

Através dos resultados obtidos, é possível tecer algumas considerações 

sobre as representações sociais dos professores e educandos entrevistados 

veiculada através do questionário e das entrevistas. Tais representações 

constituem e reconstrução de uma visão de mundo aprendida através das suas 

experiências decorrentes das relações sociais que eles estabelecem entre si, 

originando um esboço da consciência coletiva dos entrevistados determinada 

historicamente pelo seu grupo social. 

Consideramos que a relevância deste estudo está no fato de que as 

considerações que advém das representações sociais nos permitiram conhecer 

os elementos conceituais das representações sociais dos professores e 

educandos com relação a seu entendimento sobre os termos meio ambiente, 

educação ambiental, desenvolvimento sustentável e impactos ambientais. 

Assim as formas pelas quais os sujeitos entendem e interpretam a 

realidade imediata, contribui para a incorporação de hábitos e posturas em prol 

da proteção, conservação e recuperação das condições ambientais. 

Pode-se concluir que, através dos resultados apresentados nessa 

pesquisa, muitas são as necessidades de aprofundamento teórico do tema e 

de aperfeiçoamento do trabalho em si, principalmente em seus aspectos mais 

aplicados. Entre eles, destaca-se a importância de investimentos na formação 

contínua de professores, para que as sugestões contidas nos PCN sejam 

aplicadas com eficiência, dentro e fora das salas de aula, contribuindo assim 

para a formação de um cidadão com consciência crítica, capaz de interferir no 

contexto onde está inserido. 

Deveria se contemplar uma melhor formação pessoal dos professores, 

principalmente os que não estão voltados para as ciências ambientais, 
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planejamento do currículo escolar através do Projeto Político Pedagógico que 

incluísse uma visão participativa do planejamento, que prestigiasse também as 

comunidades do entorno escolar, de modo a incorporar as ações do cotidiano, 

problematização e discussão dos problemas sociais, políticos e ambientais 

suscitados pelos alunos, reorientando-os de forma acadêmica. 

A Educação Ambiental deve estar inserida num projeto educacional que 

tenha como meta transformações das relações entre Ciência-Sociedade- Meio 

Ambiente - Comunidade em direção à Sustentabilidade. 

Aqui fica claro que a educação ambiental não pode ser reduzida ao 

ensino e na defesa da natureza. Devemos olhar a educação ambiental como 

um processo de apreciação das questões ambientais sob a perspectiva 

econômica, social, política, cultural e principalmente ecológica. 

 A partir do presente estudo, pode concluir que introduzir os conceitos 

sobre EA, e Meio Ambientes para os alunos do nível médio, pode contribuir 

para a formação de indivíduos com consciência crítica, respeitando o meio que 

os cercam. 
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APÊNDICE A 

DIAGNÓSTICO: Estrutura Funcional e Pedagógica da Escola 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome da Escola:................ 
1.2 Endereço.................... 

 
2.  ESTRUTURA FUCIONAL 

 
2.1. Número total de alunos matriculados na escola: ---------------- 

       Ensino Fundamental: ---------------- Ensino Médio: --------------- 
 
    2.2. Número de Alunos por turno 
       Matutino: E. Fundamental ---------------- E. Médio: ---------------- 
       Vespertino: E. Fundamental ---------------- E. Médio: ---------------- 
       Noturno: E. Fundamental ---------------- E. Médio: ---------------- 
    2.3. Número de Professores (as) da Escola: 
       E. Fundamental ---------------- E. Médio: ----------------         
       Nível de Formação Profissional: 
 (    ) Nível Superior com Formação Pedagógica 
 (    ) Nível Médio com formação Pedagógica 
 (    ) Outros: -------------------------- 
 
   2.4. Serviço Técnico-Pedagógico existente: 
 Supervisor Escolar: --------------------------------------------------------------- 
 Orientador Escolar: --------------------------------------------------------------- 
 Gestor Escolar: -------------------------------------------------------------------- 
 Psicólogo Educacional: ---------------------------------------------------------- 
 Outros: ------------------------------------------------------------------------------- 
   2.5. A Escola Possui Projeto Político Pedagógico: Sim :-------- Não: ----- 
 
   3. INFRA-ESTRUTURA: 
 
  3.1. Número de Salas de Aula da Escola: ------------- 
  3.2. Estrutura Presente e em Boas condições de Uso: 
(   ) Sala de Vídeo  (   ) Sala para Professores         (   ) Sala de 
Atendimento ao Aluno 
(   ) Laboratório de Ciências     (   ) Laboratório de Informática   (   ) 

Biblioteca 
(   ) Auditório      (   ) Cantina     (   )Bebedouros   (   ) 

Sala de Estudos e Planejamento 
(   ) Sala de Supervisão (   ) Quadra de Esportes           (   ) Campo de 
Futebol 
(   ) Ginásio Coberto  (   ) Cozinha      (   )Almoxarifado      
 
Outros: -------------- 
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 4. RECURSOS DIDÁTICOS PRESENTES E DISPONÍVEIS PARA USO 

(   ) Retroprojetor (   ) Computador (   ) Internet (   ) Projetor de Slides 
(Diapositivos) 
(   ) Máquina de Xerox (   ) Videoteca  (   ) Mimeógrafo (   ) 

Vídeo Cassete 
(   ) TV  (   ) Espirilytes  (   ) Gravador  (   ) 

Microsystem (Som) 
(   ) Álbum Seriado      (   ) Software        (   ) CD Rom        (   ) Jogos 
Educativos (   ) Kits Didáticos 
  
 
5. ASPECTOS DO AMBIENTE E FUNCIONAMENTO ESCOLAR 
 
5.1. Área Construída (m2): ------------------------------ 
6.2. Área Livre (m2): -------------------------------------- 
6.3. Quanto ao Fornecimento de Água e Energia: 
6.3.1. Costuma faltar água?: Sim: ---------- Não: ----------- 
6.3.2. Procedência da água: CAGEPA: ------------ Poço: -------------------- 
6.3.3. Existe Saneamento Básico na área da Escola ? : ---------Fossas 
sanitárias? ------- 
6.6.4. Costuma faltar energia?: Sim: ---------- Não: ----------- 
6.4. A escola é murada? Sim: ---------- Não: ----------- 
6.5. A escola é pintada? Sim: ---------- Não: ----------- 
6.6. Quanto à arborização do pátio da escola: 
(   ) Inexiste  (   )  até 10 árvores  (   )  de 10 a 20 árvores  
(   )  jardins  (   )  o entorno da escola é bem arborizado 
 
6.7. Quanto à Merenda Escolar: 
(   )  Fornecimento diário (   )  Esporádico (   )  Não Oferece 
 
7. QUANTO A INFORMATIZAÇÃO 
7.1. Número de computadores que a escola dispõe: -------------------------
7.2. Usuários dos computadores: ----------------------------------------------------- 
(   )  Professores (   )  Alunos (   )  Funcionários (   ) Comunidade 
7.3. A escola possui assinatura com algum provedor de acesso a 
Internet? 
(   )  sim  (   )  não  Qual? --------------------------------------- 
 
 
 
8. CONDIÇÕES MATERIAIS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA 
 
8.1. Cadeiras em condições de uso e suficientes? (   ) sim (   ) não 
8.2. “Birôs” para professores em todas as salas?  (   ) sim (   ) não 
8.3. Armários individualizados para professores? (   ) sim (   ) não 
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8.4. O material de expediente (papel, grampo, clips, pincel atômico, giz, 
etc.) é disponível e acessível a funcionários e professores? (   ) sim  (  ) 

não 
8.5. As salas de aulas recebem influência externa de barulhos? ( )sim(   ) 

não 
8.6. Estado geral das janelas, portas, paredes, pisos e telhados: 
(   ) bom  (   ) regular   (   ) ruim  
8.7. Iluminação natural das salas de aula: 
(   ) bom  (   ) regular   (   ) ruim  
8.8. Ventilação natural das salas de aula: 
(   ) bom  (   ) regular   (   ) ruim  
8.9. Condições de acústica das salas de aula: 
(   ) bom  (   ) regular   (   ) ruim  
8.10. Estado geral dos banheiros: 
(   ) bom  (   ) regular   (   ) ruim  
8.11. Estado geral dos bebedouros: 
(   ) bom  (   ) regular   (   ) ruim  
 
 
9. DAS FINANÇAS 
 
9.1. A escola recebe algum tipo de recurso financeiro? (   ) sim (   ) 

não 
9.2. Recebe-se, qual a origem da fonte de renda? 
(   ) Governo Federal  (   ) Governo Estadual  (   ) Governo 
Municipal 
(   ) Convênios (   ) outros: ----------------------------------------------------- 
 
9.3. Valor estimado da verba anual da escola: ------------------------------- 
 
9.4. Quem Gerencia esta verba? 
(   ) Comissão – Membros: --------------------------------------------------------- 
(   ) Direção:---------------------------------------------------------------------------- 
(   ) outros: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
9.5. O uso dos recursos é direcionado à que áreas (em porcentagem)? 
 Material Didático: ------------------------------------------------------------ 
 Manutenção da escola: ---------------------------------------------------- 
 Merenda dos alunos: ------------------------------------------------------- 
 Outros: ------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO O (A) PROFESSOR (A) 

 

Sexo ( ) Feminino ( ) 

Formação Profissional:.............................................................................. 

 

1. Há quantos anos você leciona? Que disciplina (s) você 

leciona?.................................................................................................................. 

2. Você trabalha em outra escola? Ou outro órgão público ou particular? Em caso 

afirmativo que Atividade você 

desenvolve?:.......................................................................................................... 

3. As condições didáticas da sua escola são: boas (      ); poderiam ser melhores      

( ); ruins ( ); excelentes ( ). Por 

quê?....................................................................................................................... 

4. No seu ponto de vista o que vem a ser Meio 

Ambiente?........................................................................................................... 

5. Para você, o que vem a ser Educação 

Ambiental?........................................................................................................... 

6. Você estaria interessado (a) em participar da implementação de um Projeto de 

Educação Ambiental em sua 

escola?................................................................................. 

De que forma? 

(   ) discutindo os conteúdos das atividades em sala de aula com os alunos 

(  ) participando do planejamento das atividade do projeto junto com a    direção 

(   ) não se envolvendo nas atividades mas discutindo-as em sala de aula 

( ) ativa, participando do planejamento e do desenvolvimento das atividades 

junto com a equipe do projeto 

(   ) esperando as orientações dados pelo projeto e/ou direção da escola 

(   ) de nenhuma forma pois a Educação Ambiental não tem nada a ver com 

minha disciplina. 

7. Para você, o que vem a ser Desenvolvimento Sustentável? 
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8. Você trabalha a Temática Ambiental na sua disciplina? Como você trabalha? 

Que recursos didáticos você utiliza para desenvolver essa temática na sua sala 

de aula ou na escola? 

9. Em sua opinião, quais os principais impactos ambientais na sua Cidade? 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO PARA O (A) ALUNO (A) 

 

Idade:................. 

Sexo (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Turma (Série):............................................ 

Ocupação fora da escola (trabalha? Faz 

esportes?):................................................................................................. 

1. No seu ponto de vista o que vem a ser Meio 

Ambiente?............................................................................................ 

2. Para você, o que vem a ser Educação 

Ambiental?........................................................................................... 

3. Em sua opinião, quais os principais impactos ambientais que tem 

ocorrido na sua cidade?......................................................................... 
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APÊNDICE D 

 
  
            As questões respondidas com a Língua Tetum dos educandos da 
Escola Hospitalidade e Turismo (EHT) Becora Dili. 
 
Responde kestaun ho lian tétum husi edukandu iha Eskola Hospitalidade e 
Turismo (EHT) Becora Dili. 
 
             Meio Ambiente katak fatin ida nebe ita hela, ho ai horis,animal no 
sasan hotu-hotu hanesan bé, tasi, minarai no seluk-seluk tan nebé bele fo 
moris ba ita ema iha ita nia moris loron-loron nian. 
 
             Edukasaun Ambiental katak edukasaun ida nebe hanorin ema atu 
oinsa respeita no kuidado ita nia ambiente, hanesan  eskola, uma no sidade 
nebe mós, hodi bele hadook ita husi moras liu – liu  moras malaria, no keta soe 
foer arbiru. 
 
             Impakto ambientais tuir hau nia hanoin, bainhira ita soe foer arbiru deit 
iha dalan dalan no sidade laran maka too tempo udan bele halo nakonu valeta, 
e bé  nalihun deit no labele suli ho diak tuir valeta, entaun bé bele halo at ita nia 
sidade, no bele hamosu moras, tanba nakonu ho foer, ita mos labele tesi ai 
arbiru tanba bele halo Raí saurut no monu i ai nune´e  nia abut bele tahan rai 
hodi labele monu. 
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ANEXO A 

LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO - Versão nova Consolidada - 
30/08/2005 

 
Subsecção II 

Ensino secundário 

 
Artigo 9º 

Objectivos 
 
O ensino secundário tem por objectivos: 
a) Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade 

científica e o aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura 

humanística, artística, científica e técnica que constituam suporte cognitivo e 

metodológico apropriado para o eventual prosseguimento de estudos e para a 

inserção na vida activa; 

b) Facultar aos jovens conhecimentos necessários à compreensão das 

manifestações estéticas e culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da sua 

expressão artística; 

c) Fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado 

assente no estudo, na reflexão crítica, na observação e na experimentação; 

d) Formar, a partir da realidade concreta da vida regional e nacional, e no 

apreço pelos valores permanentes da sociedade, em geral, e da cultura 

portuguesa, em particular, jovens interessados na resolução dos problemas do 

País e sensibilizados para os problemas da comunidade internacional; 

e) Facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho, fortalecendo os 

mecanismos de aproximação entre a escola, a vida activa e a comunidade e 

dinamizando a função inovadora e interventora da escola; 

f) Favorecer a orientação e formação profissional dos jovens, através da 

preparação técnica e tecnológica, com vista à entrada no mundo do trabalho; 

g) Criar hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o 

desenvolvimento de atitudes de reflexão metódica, de abertura de espírito, de 

sensibilidade e de disponibilidade e adaptação à mudança. 
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Artigo 10º 

Organização 

 

1 - Têm acesso a qualquer curso do ensino secundário os que completarem 

com aproveitamento o ensino básico. 

2 - Os cursos do ensino secundário têm a duração de três anos. 

3 - O ensino secundário organiza-se segundo formas diferenciadas, 

contemplando a existência de cursos predominantemente orientados para a 

vida activa ou para o prosseguimento de estudos, contendo todas elas 

componentes de formação de sentido técnico, tecnológico e profissionalizante 

e de língua e cultura portuguesas adequadas à natureza dos diversos cursos. 

4 - É garantida a permeabilidade entre os cursos predominantemente 

orientados para a vida activa e os cursos predominantemente orientados para o 

prosseguimento de estudos. 

5 - A conclusão com aproveitamento do ensino secundário confere direito à 

atribuição de um diploma, que certificará a formação adquirida e, nos casos 

dos cursos predominantemente orientados para a vida activa, a qualificação 

obtida para efeitos do exercício de actividades profissionais determinadas. 

6 - No ensino secundário cada professor é responsável, em princípio, por uma 

só disciplina. 

7 - Podem ser criados estabelecimentos especializados destinados ao ensino e 

prática de cursos de natureza técnica e tecnológica ou de índole artística. 
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ANEXO B 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO  LDBEN - LEI 
9.394/96 

 
O Sistema Educacional Brasileiro é regido pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBEN - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
 
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 
 
CAPÍTULO II DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Seção IV 
 
Do Ensino Médio 

 
        Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 
 
        I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
 
        II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
 
        III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico; 
 
        IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 
        Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I 
deste Capítulo e as seguintes diretrizes: 
 
        I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; 
 
        II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 
iniciativa dos estudantes; 
 
        III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 
obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 
optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 
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        § 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 
 
        I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna; 
 
        II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
 
        III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários 
ao exercício da cidadania. 
 
       § 2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá 
prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. (Regulamento) 
 
        § 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 
prosseguimento de estudos. 
 
        § 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 
profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de 
ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação 
profissional. 

.             

 

 

 

 

 

 

 


