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Eixo Temático: Relações entre Educação, Ciência e Cultura
ET-05-003
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS PARA UM
FUTURO SUSTENTÁVEL
Matheus Esmelquio da Silva, Layana Alves de Morais, Nathalia Mendonça de Assis, Elielson
Jacinto de Souza
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
A interação entre o homem e a Natureza há tempos ultrapassou a questão de simples
sobrevivência. A natureza passou a ocupar uma posição inferior ao homem: uma posição de
submissão para que fosse assim explorada e dominada e, atualmente, não está mais suportando
estas agressões. Suas respostas são cada vez mais explicitas: enchentes, inundações,
desmoronamento de terras, calor e frio em excesso, aquecimento global, desaparecimento de
fauna e da flora, dentre outros. Dessa forma, em meio a um cenário ambiental cada vez mais
alarmante e preocupador, todos os esforços que se derem no sentido de contribuir para se
alcançar um desenvolvimento sustentável tornam-se fundamentais e, nesse contexto, a Educação
Ambiental (EA) surge como um dos meios mais eficazes no processo de envolvimento das
comunidades e sua participação para alcançar um mundo autossustentável. A Educação
Ambiental é constituída por processos no qual o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas não só à conservação do
meio ambiente, mas, também, à sadia qualidade de vida ligada à sua sustentabilidade, tornando
assim essencial o seu estudo no contexto escolar, como forma de tornar acessível ao cidadão em
formação os programas de sensibilização ambiental, verificando a relevância das atividades
construtivistas, para que a criança se aproprie do contexto cultural que a cerca. Por tal motivo, a
escola é um dos locais privilegiados à realização da educação ambiental onde são formados
cidadãos conscientes, aptos a interferir na realidade, gerando a cidadania ambiental que tanto se
busca hoje, no contexto mundial. (CNPq)
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