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EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA: CONSTRUINDO UMA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA CIDADÃ. Milene S. Figueiredo, Alceu Jr. P. da Silva, Claudia H. Jardim, Elaine I. S. da Rosa, 
Elson R. J. Pinto Jr., Etiene da S. Vargas, João L. M. Farias, Márcia T. Mezzomo, Marcos L. Smaniotto, Stéfano I. 

Dissiuta, Vinícius B. Illana, Francisco E. de Freitas. (Departamento de Metodologia do Ensino - Centro de Educação – 
Universidade Federal de Santa Maria). 
Devido a ampla falta de sensibilidade da toda a população em relação ao seu meio e a todos desequilíbrios evidenciados a cada 
dia na relação natureza-homem e com a preocupação de tentar reverter a consciência das pessoas é que surgiu a necessidade de se 
fazer um projeto em parceria da Universidade Federal de Santa Maria, Cohab Tancredo Neves e Escola Dr. Devanier Paulo 
Lauda, com o objetivo de começar um envolvimeto dos indivíduos com os problemas ambientais desde a infância, tendo como 
suporte teórico pedagógico a educação libertária, proporcionando aos indivíduos acesso a uma educação livre de dogmas e 
preconceitos, desenvolvendo valores de autonomia, liberdade, cooperação, solidariedade, senso crítico, autogestão, criatividade e 
responsabilidade. A metodologia utilizada no projeto é a de investigação-ação, que leva o grupo e os participantes (comunidade) a 
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diagnosticar os problemas e a partir deles construir um planejamento para futuras ações, sempre suscetíveis a novas reflexões, 
submetidas a novos replanejamentos. E a partir desta auto-reflexão, característica do processo de investigação-ação, os sujeitos 
envolvidos no projeto sentem-se ativos e comprometidos com o mesmo. Os resultados obtidos foram, por exemplo, a adoção da 
questão ambiental no projeto político-pedagógico da escola. Também obtivemos como resultado os sujeitos começando a verem-
se como parte integrante e com possibilidades de atuação na natureza, assim como percebemos também uma mudança no 
comportamento dos docentes frente às suas práticas educativas, originando com isso uma reflexão e um replanejamento destas. O 
projeto constitui-se em uma tentativa de ação muito importante, pois, tentamos construir em todos os envolvidos uma consciência, 
ultimamente esquecida, de melhorarmos e conservarmos a relação Ser Humano/Ser Humano/Natureza. 
(FIPE/PROLICEN/FIEX/PIBIC-CNPq/FAPERGS/UFSM). 




