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RESUMO 

 
Com a pandemia se intensificou a utilização da internet para a realização de inúmeras 

atividades, e dentre estas também as lives e webnários, ocorrendo com os mais diversificados 

temas e para os mais diversificados fins. Isso não seria diferente com os temas “Meio 

Ambiente” e “Educação Ambiental”, que desde há algum tempo vêm aparecendo a partir de 

estratégias que envolvem o uso da internet e redes sociais como forma de se abordar a 

problemática socioambiental, mas agora também, buscando refletir a respeito do momento pelo 

qual a humanidade está passando. Vislumbrou-se assim, a partir desta parada obrigatória, uma 

oportunidade de se aprofundar por meio desses encontros virtuais, as reflexões a respeito da 

temática socioambiental. Contudo, uma questão surgiu: quem são e quais os interesses dos 

indivíduos que costumam participar desses “webnários” com a temática socioambiental? O 

presente estudo partiu do pressuposto que a maioria dos participantes seriam indivíduos que já 

teriam um interesse prévio na temática. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo 

geral problematizar o alcance de um “webnário” com a temática socioambiental como 

ferramenta de sensibilização a ser utilizada na Educação Ambiental. E respondeu a seguinte 

questão de investigação: será que a facilidade de acesso favoreceria a participação de indivíduos 

que normalmente não se deslocariam para assistir à uma palestra, por exemplo? Um webnário 

foi realizado a respeito de um tema na área socioambiental, fazendo ampla divulgação e 

avaliando o perfil de quem participava por meio da aplicação de um questionário estruturado 

online. Este trabalho teve caráter qualitativo exploratório na forma de um estudo de caso e 

pretendeu contribuir nas reflexões a respeito da eficácia de diferentes estratégias de Educação 

Ambiental. A partir dos resultados obtidos foi possível observar que de um modo geral os 

participantes que se interessaram pelo evento desenvolvido já traziam alguma pré- 

sensibilização com a temática socioambiental. Espera-se que este estudo contribuía para 

aprofundar em alternativas eficazes para o ensino da Educação Ambiental no formato online, 

assim podendo superar a hegemonia das atuais tendências naturalista/pragmática. 

Palavras –chave: Educação Ambiental; Internet; Sensibilização Socioambiental. 



ABSTRACT 

 
With the pandemic, the use of the internet was intensified to carry out numerous activities, and 

among these also the lives and webinars, taking place with the most diverse themes and for the 

most diverse purposes. This would be no different with the themes "Environment" and 

"Environmental Education", which for some time have been emerging from strategies that 

involve the use of the internet and social networks as a way to address the socio-environmental 

issue, but now also, seeking to reflect on the moment humanity is going through. Thus, from 

this mandatory stop, an opportunity to deepen, through these virtual meetings, the reflections 

on the socio-environmental theme was envisioned. However, a question arose: who are they 

and what are the interests of the individuals who usually participate in these “webnaries” with 

the socio-environmental theme? The present study was based on the assumption that most 

participants would be individuals who already had a prior interest in the subject. In this sense, 

the present study had as general objective to problematize the scope of a “webnário” with the 

socio-environmental theme as a sensitization tool to be used in Environmental Education. And 

he answered the following research question: would ease of access favor the participation of 

individuals who normally would not travel to attend a lecture, for example? A webinar was held 

on a topic in the socio-environmental area, widely publicizing and evaluating the profile of 

those who participated through the application of a structured online questionnaire. This work 

had an exploratory qualitative character in the form of a case study and intended to contribute 

to the reflections on the effectiveness of different Environmental Education strategies. From 

the results obtained, it was possible to observe that, in general, the participants who were 

interested in the developed event already had some pre-sensitization with the socio- 

environmental theme. It is hoped that this study would contribute to deepening effective 

alternatives for teaching Environmental Education in the online format, thus overcoming the 

hegemony of current naturalist/pragmatic trends. 

 

Keywords: Environmental Education; Internet; Social and Environmental Awareness. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

Ingressei em Ciências Biológicas – Bacharelado na Universidade Federal 

de São Paulo em 2016 e, quando entrei tinha interesse em me aprofundar na área 

marinha, em trabalhar e pesquisar tartarugas especificamente. Ao decorrer do 

curso outras matérias foram me desencadeando novos interesses e acredito que o 

fato do curso não ter a área marinha forte, acabou me abrindo os olhos para novos 

horizontes. No segundo ano da graduação me deparei com as matérias de botânica 

e ecologia e então comecei a ter um interesse maior sobre questões de meio 

ambiente de forma mais ampla. Quando comecei a migrar para matérias de outros 

cursos me deparei com a UC “Meio Ambiente e Questões Étnico Raciais” da 

Professora Luciana Farias e assim tive o primeiro contato com as diferentes 

vertentes da Educação Ambiental que até então não conhecia. Foi por meio dessa 

curiosidade sobre a relação da Educação Ambiental com questões que eu não tinha 

contato que me aprofundei nesses novos interesses. 

A Educação Ambiental e o seu estudo trazem grandes impactos e reflexões 

que são muito importantes para a nossa vivência, porém não muito aprofundados 

durante nosso aprendizado escolar, quando tive a oportunidade de acessar mais 

sobre os espaços em que ela está inserida e a sua importância, não apenas 

ambiental, mas política também, foi onde decidi que gostaria de estudar mais 

sobre. 

O impulso inicial que tive para o desenvolvimento do trabalho foi fazer 

alguma intervenção dentro da Universidade para que outros alunos pudessem 

sentir e ter acesso às informações que me despertaram interesse em saber mais 

sobre a temática, porém com a pandemia o percurso do trabalho se modificou um 

pouco, mas não perdeu sua essência de aprofundar e levar um pouco da Educação 

Ambiental para os indivíduos, só que por meio do formato online. 

Foi com base nesse desse cenário cheguei ao presente estudo! 
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2. INTRODUÇÃO 

 
 

2.2 Contextualização 

 
Tendo como marco principal a revolução industrial nos países desenvolvidos, a 

espécie humana chega ao século XX permeada por crises, sendo que alguns autores, como 

Leff (2010), por exemplo, consideram ser uma crise civilizatória sem precedentes, dentre 

as quais se destaca a crise socioambiental, principalmente pelo fato das preocupantes 

consequências, como esgotamento de recursos naturais, aumento da poluição, 

degradações, entre outras (ESTRELA, 2017; POTT, 2017). 

Sendo assim, com o agravamento dessa crise tomou-se a consciência que era 

preciso adotar medidas que reduzissem os danos desencadeados principalmente pelo 

modelo de produção e consumo que foi adotado pela maioria dos países. Neste sentido, 

alertas globais começaram a ser emitidos a partir da década de 1960, período no qual foi 

fundado o Clube de Roma (1968), que foi a base para a elaboração em 1972 do relatório 

conhecido como Relatório do Clube de Roma, que continha dados importantes sobre 

problemas futuros para o desenvolvimento da humanidade, como saneamento, poluição, 

saúde e ambiente. No mesmo ano, desencadeado pela publicação do relatório acontece a 

conferência de Estocolmo realizada pela organização das nações unidas (ONU) e os 

primeiros passos para a implementação do que viria a ser chamado de Educação 

Ambiental foram dados. Contudo, segundo Loureiro (2004), de início as medidas 

adotadas foram baseadas ainda em uma perspectiva de Educação Ambiental que viria ser 

considerada conservacionista e antropocêntrica, influenciada por teorias de ciências 

naturalistas e tradições conservacionistas, não refletindo de maneira mais crítica a 

respeito da relação sociedade e natureza (RAMOS, 2001). O que evidencia que a história 

da Educação Ambiental viria a ser uma história de luta e os seus “sentidos e visões” nem 

sempre convergiriam, além de irem se transformando ao longo do seu desenvolvimento. 

Neste sentido, alguns movimentos iniciados a partir da década de 1970 

começaram a surgir, sendo denominados posteriormente de movimentos ambientalistas e 

constituídos por cidadãos e coletivos que já se faziam presentes na luta das causas 

ambientais, mas sem apoio político não ganhavam visibilidade e espaço (REIGOTA, 

1994). Muitos desses movimentos foram caracterizados mais tarde como naturalistas 

levantando bandeiras pela paz e ecologia (NASCIMENTO, 2010). 
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Neste contexto, os autores Layrargues & Lima (2014) acreditavam que a 

Educação Ambiental se estruturou inicialmente como fruto de uma demanda de mudança 

de práticas sociais e visão de mundo dos seres humanos, com o objetivo de minimizar os 

impactos causados pelo nosso modelo de desenvolvimento. Sendo assim, após três anos 

da Conferência de Estocolmo, foi realizado o Seminário Internacional de Educação 

Ambiental em Belgrado, com a publicação de um importante documento que ficou 

conhecido como “Carta de Belgrado”, que segundo Dias (1991, pág. 4): “a carta 

preconizava que os recursos do mundo deveriam ser utilizados de um modo que 

beneficiasse toda a humanidade e proporcionasse a todos a possibilidade de aumento da 

qualidade de vida”. 

 

Por sua vez, Reigota (1994, pág. 12) em seu livro “O que é Educação Ambiental” 

também aborda essa questão dizendo o quanto “é necessário entender que o problema 

está no excessivo consumo desses recursos por uma pequena parcela da humanidade e no 

desperdício e produção de artigos inúteis e nefastos à qualidade de vida”, ou seja, 

compreender questões além da sustentabilidade eram essenciais para aprofundar na 

Educação Ambiental. Em Belgrado também foi criado o Programa Internacional de 

Educação Ambiental (PIEA), importante contribuinte na conscientização internacional da 

Educação Ambiental, proporcionando muito encontros regionais e internacionais que 

resultaram na Conferência Intergovernamental de Tbilisi (URSS), em 1977. Nessa 

conferência foi analisada a situação do ambiente e estipularam questões importantes, 

como estratégias que foram base ao longo de muitos anos para que a Educação Ambiental 

pudesse se desenvolver, também sendo aprovada uma declaração que fez a Educação 

Ambiental avançar com as diretrizes para que fossem atingidos espaços formais, não 

formais e informais de educação1 (NASCIMENTO, 2010). 

Outro evento importante no sentido de desenvolvimento e consolidação da 

Educação Ambiental para o mundo e para o Brasil, ocorreu no Rio de Janeiro em 1992, 

com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

conhecida como ECO-92 ou RIO-92. Na mesma também participaram organizações não- 

 
 

1 Gohn (2006. Pág 28) A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente 
demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - 
na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e 
sentimentos herdados: e a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 
processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas. 
Por sua vez, a internet pode ser considerado um espaço informal de Educação Ambiental. 
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governamentais que passaram a incorporar programas de Educação Ambiental, e 

publicaram tratados, que sustentavam a ideia de que por meio de uma educação que fosse 

política, democrática e libertadora, se teria a afirmação de valores e ações que iriam 

contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável (NASCIMENTO, 

2010). Nessa conferência o Brasil adentrou mais profundamente ao debate sobre as 

questões ambientais globais, sendo que alguns importantes resultados da conferência 

foram a criação da Agenda 21 e a Carta da Terra, grandes precursores para consolidar a 

Educação Ambiental no Brasil (OTERO, 2015; NEIMAN, 2015). Sendo que na 

sequência, a Organização das Nações Unidas (ONU) após 20 anos da RIO-92, organizou 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável2, onde novos 

temas foram tratados, mas também avaliariam o progresso obtido baseado nas propostas 

da RIO-92. Muitos compromissos voluntários e investimentos no desenvolvimento 

sustentável resultaram da conferência, inclusive o reforço da importância da Educação 

Ambiental. 

Todavia, no contexto brasileiro a legitimação da Educação Ambiental foi um 

caminho muito paulatinamente traçado, com alguns eventos decisivos. Medidas em 

relação a Educação Ambiental foram sendo introduzidas posteriormente comparado a 

outros países, isso porque na década de 1970 o país estava sob uma ditadura, onde a única 

preocupação era o desenvolvimento econômico, descartando abordagens sobre questões 

ambientais e políticas. O pouco que se tinha na época era mobilizado por pequenos grupos 

militantes (MATOS, 2009). O viés predominante era o de sensibilização do ser humano 

com relação à natureza, sem aprofundar em reflexões da problemática ambiental com 

vertentes políticas e sociais. Era um período no qual o país estava em uma liberdade 

restrita, ou seja, questões ambientais eram limitadas aos interesses do governo autoritário 

que reprimia o desenvolvimento dessas questões (LIMA, 2009). 

Por outro lado, segundo Lima (2009) a educação é o caminho para estimular a 

socialização ao meio ambiente, explorando pontos valorizados pela herança cultural 

como a vida social e natural. Portanto, o processo educativo não é neutro e objetivo, sem 

vieses ideológicos e de valores. Neste sentido, com o fim do regime militar e o Brasil 

sendo pressionado internacionalmente, os movimentos em prol do meio ambiente se 

 

2 O conceito de Desenvolvimento Sustentável também é polissêmico e bastante polêmico na perspectiva 
de alguns autores (FEIL e SCHREIBER, 2017), mas a questão não foi aprofundada por se distanciar do 
objetivo do estudo. 
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fortaleceram, fazendo com que discussões ambientais ocupassem espaços importantes. A 

Constituição Federal de 1988 que em seu artigo 225 parágrafos 1, inciso VI, colocava ao 

Estado a obrigação de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente”, assim fortalecendo 

perante a população brasileira o acesso à Educação Ambiental. 

Com o avanço da década de 1990, muito se produziu no meio acadêmico sobre 

Educação Ambiental em projetos de mestrado e doutorado (NETO, 2009). Em 1996 se 

tem a formulação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), importante passo para que fosse regulamentado o ensino, 

visando aprofundar o conhecimento da relação do homem com o meio no ensino básico 

(BRASIL, 1996). Após três anos foi prevista a Lei nº 9.795 de 1999, sobre a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), implementando a Educação Ambiental e sua 

interdisciplinaridade como necessárias e permanentes em todos os níveis de ensino 

disponíveis, posteriormente regulamentada pelo decreto n°4.281 (BRASIL, 1999). Passos 

esses que foram importantes para a legitimar o ensino da Educação Ambiental brasileira. 

Entretanto, segundo um estudo feito pelo MEC (2007), o que de início parecia ser 

um sucesso de implementação, com a Educação Ambiental nas escolas alcançando altos 

índices de inserção no período de 2001 a 2004 no âmbito nacional, a realidade se mostrou 

ser bem diferente. Foi observado que havia uma “prática contraditória com os postulados 

principais sobre os quais se recomenda construir a lógica pedagógica da Educação 

Ambiental”. A práxis nas escolas, segundo o relatório, se norteava a partir de uma visão 

ingênua e naturalista voltada para reciclagem, poluição e preservação, se distanciando do 

contexto de sensibilização e conscientização dos cidadãos com a natureza e de suas 

relações sociais. Neste sentido, de uma maneira mais geral, estudos mais recentes vêm 

evidenciando que esta visão naturalista, comportamentalista e utilitarista continua 

predominando na educação brasileira (FARIAS & TRAGLIA, 2013, FARIAS e col., 

2017; COLAGRANDE & FARIAS, 2021). 

Todavia, para se tentar contornar essa problemática, em 2012 é aprovada pelo 

conselho nacional as “Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

incluindo os direitos ambientais no conjunto dos internacionalmente reconhecidos, e 

define que a educação para a cidadania compreende a dimensão política do cuidado com 

o meio ambiente local, regional e global” (BRASIL, 2012). Também em 2012 na Rio+20, 

foi publicada as Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental. 
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Contudo, apesar dos avanços, a Educação Ambiental além de se tornar 

polissêmica (SAUVÉ, 2005), ainda está longe de ser praticada conforme proposto nas 

Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental, pouco favorecendo uma 

transformação de valores e transformação do indivíduo (FARIAS e col., 2017; BIONDO, 

2019). Isso vem causando um sentimento de frustação que vem aumentando frente tanto 

conhecimento produzido, bem como uma diversidade rica de práticas educativas que 

parecem não surtir efeito. Tristão (2005, pág. 253) reflete sobre essas questões em seu 

artigo: 

Tenho pensado e observado, em vários encontros com professores e 

professoras, educadores e educadoras ambientais, que isso pode ser o elemento 

desencadeador da sensação de frustração e angústia que sentem, às vezes, pelo 

gigantesco ideal de reverter o quadro de destruição dos bens naturais e resgatar 

a relação cultura/ natureza, sociedade/ meio ambiente. A grande questão não é 

o sentimento por essa grande co-responsabilidade, mas, sim, a sensação de um 

peso insuportável em que responsabilidade e impotência se confrontam, 

quando o resultado do processo educativo não se reverte em práticas cotidianas 

significativas. 

 

Atualmente no Brasil os problemas socioambientais permeiam uma situação de 

grandes mudanças que se aceleram a partir de 2018, onde se tem a entrada de um governo 

que se compromete com privatizações, desregulamentações, baixo investimento em 

educação e pesquisa, sucateamento de órgãos e políticas ambientais, aumento no 

desmatamento e facilitação de interesses voltados ao agronegócio3. Em relação a 

Educação Ambiental, onde tudo isso se reflete, é possível observar um apagamento e 

silenciamento devido aos desmontes da educação e das políticas ambientais 

(CARVALHO, 2020). 

 

Portanto, uma questão se impõe: não faltou conhecimento científico ou educação 

ambiental, que há muito vem tentando sensibilizar governantes e a população em geral a 

respeito de se repensar práticas e modos de desenvolvimento social impactantes, por 

outras maneiras de coexistirmos no planeta (COLESANTI, 2008; RODRIGUES, 2008). 

Então qual será o impeditivo? O principal argumento até então seria: o desenvolvimento 

não pode parar. Entretanto, o que parecia impossível aconteceu, a pandemia nos obrigou 

a parar e os seres humanos tiveram que iniciar uma nova forma de convívio e começando 

a perceber que não se tem o controle de tudo. 

 

 
3 Essa crise socioambiental pela qual o Brasil passa, faz parte de uma crise maior que é gerada pelo avanço 
do neoliberalismo (ANDRADE, 2019). 
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Essa situação torna a tarefa de definir e praticar a Educação Ambiental ainda mais 

desafiadora, tendo em vista que as discussões socioambientais estão inseridas no contexto 

político e social em torno das relações de poder. Para os autores Figueiredo e Souza 

(2021) além de delimitar o conceito de Educação Ambiental, se faz importante que o 

processo de aprendizagem seja contínuo e baseado em diversidade, onde se tem 

abordagens distintas tanto em espaços formais quanto informais de educação. Sendo este 

último, foco do presente trabalho, o qual pretende trazer uma reflexão sobre a Educação 

Ambiental pode ser desenvolvida em diferentes contextos inclusive no atual momento, 

do Brasil e do mundo. 

Neste sentido, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março 

de 2020 foi caracterizada a COVID-19 como uma pandemia, aqueles que não tinham a 

necessidade de sair deveriam permanecer em suas casas em isolamento social. Sendo 

assim o uso da internet foi o meio de comunicação utilizado em aulas, reuniões, trabalho, 

ou apenas distração. Muitas coisas foram remodeladas, como a forma de trabalhar, 

consumir, se relacionar e aprender. O fenômeno chamado internet que vem crescendo 

cada vez mais desde a década de 1990, ganhou maior espaço por meio da expansão do 

seu uso nesse período. 

Consequentemente, diante dessas questões como um todo, se fez importante 

aprofundar em novas estratégias que possam ser utilizadas na abordagem da Educação 

Ambiental e neste caso, os espaços informais ganham força. 

 

 
2.3 A Educação Ambiental e os Espaços Informais 

 

 
A Educação Ambiental e sua multiplicidade abragem todos os níveis e contextos, 

do formal onde se tem regras e procedimentos ao informal onde ela pode estar presente 

em meios de comunicação convencionais, em articulações de políticas ambientais, 

pesquisa e campanhas de opinião pública (GAERTNER, 2009). A escola que é um 

espaço formal de educação não é o suficiente para atingir a multiplicidade, então se faz 

importante a presença de ensino em outros espaços educativos, (CASCAIS, TERÁN, 

2014). No presente estudo foi abordado o ensino informal por meio das midias sociais, 

de modo a avaliar esta estratégia no favorecimento de uma sensibilização sociambiental 

por meio da integração da população ao acesso de informações, fora do 
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contexto universitáro ou escolar. 

Qualificar os processos de ensino e aprendizagem que utilizam meios tecnológicos 

tem sido uma abordagem relativamente recente e tem introduzido reflexões a respeito das 

relações que se estabelecem a partir do conhecimento científico, sociocultural e 

tecnológico. A intensificação da procura por conexão com o mundo virtual pelos 

indivíduos torna ainda mais intensa a disseminação de saberes nas redes, sejam estes bons 

ou ruins. Sendo que para alguns autores o uso das redes como forma de aprendizado em 

contextos extracurriculares pode servir como um enriquecimento dos planos pedagógicos, 

(BEDIN & PINO, 2017). Mas seriam aplicavéis para a Educação Ambiental? Resultados 

obtidos no estudo “O papel das redes sociais na concepção dos brasileiros sobre 

sustentabilidade, meio ambiente e biodiversidade” sugerem que a rede social pode 

contribuir indiretamente, no aprendizado informal a respeito das temáticas 

socioambientais, considerando o acesso sendo optativo dos usuários (AMORIM, 2017 

pág. 8). Segundo Nunes (2013) as redes sociais e a internet de uma forma geral, podem 

ser consideradas novos meios de proteção ao meio ambiente quando bem utilizados, à 

medida que favorecem um maior alcance da informação a respeito das questões 

sociambientais e dão espaço para discussões e reinvindicações em prol do meio ambiente. 

Por outro lado, segundo Rodrigues e Colesanti (2008), para a Educação 

Ambiental, o uso da internet voltada à materiais didáticos ainda é muito recente e 

complexo, assim precisando se desenvolver para poder avaliar o seu alcance. Sendo que 

as autoras também ressaltam que a Educação Ambiental não é um consenso na prática, 

bem como não é também um consenso em termos conceituais, mesmo sendo presente em 

legislações e nas intenções públicas. Todavia, para os autores Figueiredo e Souza (2021) 

“as redes sociais e a internet podem constituir importantes ferramentas que contribuem 

para a divulgação de conteúdos em Educação Ambiental, visto que esses recursos, 

atualmente utilizados, adquiriram especial relevância, sendo a principal ferramenta 

utilizada por diversos setores públicos e privados, além da utilização pessoal, 

particularmente no período de isolamento social devido à pandemia”. 
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2.4 Expansão do uso da internet e a Educação Ambiental 

 

 
A internet se desenvolveu e chegou ao que se é hoje devido a rede experimental 

de supercomputadores que foi criada na década de 1960, ARPANET. Até o fim da década 

de 1980 ela era utilizada principalmente pela comunidade científica e acadêmica, sem 

liberação do uso comercial, que viria acontecer somente em 1987. A partir desta 

liberação, o número de usuários aumenta significativamente e o consumo da internet vem 

aumentando a cada ano, com um número estimado de mais de setenta milhões de usuários 

no mundo (CENDÓN, 2016). Segundo a mesma autora, no Brasil o processo ocorreu de 

forma semelhante, tendo um início do uso por meios acadêmicos e científicos e após o 

uso comercial liberado, um aumento significativo de usuários. Isso ocorre pelo fato de 

que a internet oferece além da facilidade para se explorar novas ideias e obter respostas, 

facilita o contato entre pessoas por meio da interação imediata com outros sistemas. 

Contudo, essa ferramenta precisa de regulamentação e neste sentido, dentre o 

desenvolvimento da internet um dos mais marcantes e mais recente é o Marco Civil um 

projeto de Lei que estabelece direitos e deveres na utilização da internet no Brasil 

(BRASIL, 2014). É inegável que a sua expansão trouxe diversos fatores que facilitaram 

a divulgação de informações e o compartilhamento de conhecimentos, também abrindo 

caminhos para novos meios de comunicação. Para os autores Junior, Sampaio e Gallinaro 

(2021, pág. 114) “a revolução tecnológica ocorrida nos meios de comunicação deu origem 

a uma nova era denominada como Sociedade da Informação”, assim sendo caracterizada 

pelo fácil acesso a uma gama enorme de conteúdo. 

O desenvolvimento da internet abriu as portas para que plataformas, sites e redes 

sociais fossem inseridas no cotidiano dos usuários, sendo as mais utilizadas o Facebook, 

Instagram, YouTube, Tik Tok, Google Meet. O alcance dessas ferramentas no Brasil 

conta aproximadamente com 69 milhões de usuários ativos no Instagram, perdendo 

apenas para os Estados Unidos e a Índia4. Já Facebook, tem aproximadamente 127 

milhões de usuários segundo dados de junho de 20205 e o Tik Tok, segundo 

 

 

 
 

4 Disponível em:< https://www.apptuts.net/tutorial/redes-sociais/quantos-usuarios-do-instagram- 
existem-no-brasil-mundo-2017/>. Acessado em 18/10/2021. 
5 Disponível em:< https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios- 
mensais-no-brasil-118358/>. Acessado em 18/10/2021. 

http://www.apptuts.net/tutorial/redes-sociais/quantos-usuarios-do-instagram-
http://www.apptuts.net/tutorial/redes-sociais/quantos-usuarios-do-instagram-
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levantamentos recentes, já conta com aproximadamente 500 milhões de usuários, sendo 

o Brasil considerado como um dos maiores usuários6. 

Por sua vez, durante a pandemia o consumo de mídias sociais cresceu 

significativamente no mundo e no Brasil, configurando-se como um meio de 

comunicação e trocas entre amigos, familiares, entretenimento e educação. Souza e 

Macedo (2020), por exemplo, abordam que o consumo das redes sociais no Brasil 

aumentou 58% no primeiro semestre do ano de 2020. Os autores Silva, Veloso e Sá (2020) 

colocam que o aumento do consumo de conteúdo online foi significativo e que as “lives” 

atingiram os maiores índices, também afirmam que esse processo de aumento aconteceria 

naturalmente, porém o cenário de pandemia acelerou esse crescimento, sendo que o 

Instagram e Youtube foram as plataformas mais utilizadas para transmissão de vídeos ao 

vivo de maneira virtual. O que levanta também novas possibilidades de abordagem para 

a Educação7 e também para a Educação Ambiental (COUTINHO, 2020; SOTERO, 

2020). Isso vem se refletindo na literatura acadêmica, na qual já é possível encontrar 

vários artigos envolvendo o uso da internet e redes sociais em processos educativos na 

área socioambiental, caracterizando o que os educadores ambientais denominam de 

espaço informal8 de educação (GUEDES, V.L., 2014; SILVA & FIGUEREIDO, 2014; 

CORREIA & PINTO, 2018; SOARES & NUNES, 2018; LIMA e col., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Disponível em < https://brasil.elpais.com/tecnologia/2020-01-19/o-lado-escuro-do-tiktok-a-rede- 
social-chinesa-dos-videos-curtos.html>. Acessado em 18/10/2021. 
7 Contudo, apesar do seu alcance, a pandemia também revelou um cenário ainda desafiador para a 

utilização desses recursos para a educação. Segundo Alves e Mamede (2021) o método de ensino do 

trabalho didático foi transferido para o ensino a distância e isso resultou em desadaptações e despreparo 

dos docentes e alunos na utilização de novas ferramentas informatizadas, particularmente sem um suporte 

avaliativo. 
8 Ensino à distância (EAD) não se encaixa nesta categoria. 

https://brasil.elpais.com/tecnologia/2020-01-19/o-lado-escuro-do-tiktok-a-rede-social-chinesa-dos-videos-curtos.html
https://brasil.elpais.com/tecnologia/2020-01-19/o-lado-escuro-do-tiktok-a-rede-social-chinesa-dos-videos-curtos.html
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3. OBJETIVO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 
O presente estudo teve como objetivo geral problematizar o alcance de um 

webnário com a temática socioambiental como ferramenta de sensibilização a ser 

utilizada na Educação Ambiental. 

 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Promover um encontro virtual para gerar uma reflexão sobre uma temática 

socioambiental. 

• Avaliar espaços fora das escolas, como a interntet, sendo espaços potenciais de 

práxis de Educação Ambiental. 

 

 
 

3.3 PRESSUPOSTO INICIAL 

 
Esse trabalho partiu do pressuposto de que indivíduos que participam de 

“webnários” com a temática socioambiental, seriam aqueles que já possuem uma 

pré-sensibilização e um conhecimento prévio sobre o tema.  

 
 

3.4 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

 
 

1. Quem são e quais os interesses dos indivíduos que costumam participar 

desse “webnários” com a temática socioambiental? 

2. Será que a facilidade de acesso favoreceria a participação de indivíduos 

que normalmente não se deslocariam para assistir à uma palestra com a 

temática socioambiental? 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 
O presente trabalho teve caráter qualitativo com objetivo exploratório, na forma 

de um estudo de caso. O estudo de pesquisa qualitativa pode ser uma das possibilidades 

de estudar fenômenos que envolvem seres humanos e suas relações sociais em diferentes 

ambientes (GODOY, 1995). Esse tipo de pesquisa desenvolve um contato direto do 

pesquisador com a situação do objeto de estudo e o processo social (NEVES, 1996). Já a 

pesquisa exploratória segundo GIL (2008, pág. 27) “tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

O estudo teve a aprovação do Comitê de Ética, tendo como número CAAE – 

39940020.6.0000.5505, e todos os participantes antes responderem o questionário 

(APÊNDICE 2), leram, consentiram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1), além da autorização do uso da imagem e som. 

O percurso se deu da seguinte forma: entrou-se em contato com o fenômeno, que 

no caso foi favorecido por meio da realização de um “webnário9” com a seguinte 

proposta: “Educação Ambiental no pós-pandemia: o desafio de superar o pensamento 

naturalista”. A escolha do tema do evento se deu pelo fato que os sentidos atribuídos à 

Educação Ambiental ainda estão muito permeados, no contexto brasileiro, por uma visão 

ecologizada da mesma, constituindo-se o que alguns autores denominam de visão 

naturalista (COLAGRANDE & FARIAS, 2021). Esta corrente de pensamento, defendida 

para ser a abordagem predominante nos anos iniciais da formação do indivíduo (quando 

os aspectos afetivos com relação à natureza estão em construção), se perdura como 

corrente predominante nas etapas seguintes (particularmente no ensino superior), podem 

constituir uma visão romantizada da Educação Ambiental e culminar em práticas 

adestradoras, fragmentadas e distanciadas da complexidade dos problemas 

socioambientais, estes ainda mais complexos em um contexto pós pandemia 

 

 

 

 
 

9 Um webinário normalmente envolve seminários, eventos ou palestras transmitidos pela internet. 
Possuem dia e horário marcados e objetivam, mediante um período de duração previamente estipulados, 
abordarem um conteúdo específico. É o termo normalmente adotado em eventos oferecidos pela 
universidade. 
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(BRUGGER, 1999; LAYRARGUES & LIMA, 2014; COLAGRANDE & FARIAS, 

2021). 

Foram convidadas três professoras com experiência na Educação Ambiental, 

pesquisando nas perspectivas da Educação Ambiental Crítico-Transformadora (freireana) 

e Educação do Campo, Educação Ambiental e Conservação, Educação Ambiental e 

Sustentabilidade. Todas foram previamente informadas sobre a proposta de pesquisa e 

que o material resultante seria utilizado para o trabalho de conclusão de curso. 

Foi confeccionado um cartaz para divulgação do evento online, que ocorreu 

através da plataforma do Google Meet (Figura 1). Neste sentido, ainda que se tenha 

conhecimento do uso de técnicas formais para elaboração de cartazes, tais como aquelas 

utilizadas na área de marketing, no presente trabalho optou-se por uma elaboração 

simples, normalmente adotadas pelos estudantes na divulgação dos eventos10. A 

divulgação foi feita através dos meios de comunicação que temos acesso, como 

facebook. Instagram, whatsapp e para diferentes públicos, sendo compartilhado com 

alunos da universidade, familiares, grupos de estudos entre outros. 

Figura 1: Cartaz elaborado para divulgação do evento na internet. 
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10 Como o objetivo da presente proposta não era avaliar a eficiência comunicativa na elaboração de 
cartazes para divulgação de eventos, entendou-se que se a forma como o mesmo fosse confeccionado 
mudasse, ou seja, fosse feito diferentemente do que os estudantes costumam fazer, seria enserido um 
viés na questão de investigação. 
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O título da proposta partiu do entendimento de que a pandemia provocou (pelo 

menos em seu início) uma reflexão acerca de como a humanidade é vulnerável às questões 

socioambientais. Muito se debateu a respeito de como o coronavírus, a princípio 

carregado pela vida selvagem, infectou milhões de indivíduos e paralisou o mundo, além 

de colocar em xeque os sistemas financeiros e o nosso modelo de desenvolvimento. Sendo 

assim, se há ainda no Brasil um predomínio da visão naturalista como modelo teórico 

embasando práticas de Educação Ambiental, pensou-se que a pandemia conseguiria 

contribuir no favorecimento de reflexões mais críticas, que estavam colocadas para o país 

e o mundo devido à COVID-19 e a nossa relação com o meio ambiente, o que contribuiria 

na desconstrução de uma visão naturalista e ecologizada de Educação Ambiental. 

O cartaz foi divulgado em redes sociais de uma maneira geral, buscando 

diversificar os espaços de divulgação quanto a possíveis interesses temáticos. 

Para a condução do webnário, procurou-se adaptar uma roda de conversa. Esse 

método é abordado em estudos que pretendem levantar reflexões e participação, 

motivando e sensibilizando o pensamento (AFONSO, 2008; ABADE, 2008). Segundo 

Méllo et al. (2007, pág. 30), “A roda de conversa é um recurso que possibilita um maior 

intercâmbio de informações, possibilitando fluidez de discursos e de negociações diversas 

ente pesquisadores e participantes”. Como a roda de conversa tem normalmente o sentido 

da construção de um espaço de diálogo no qual é permitido que os indivíduos que a 

compõem tenham a liberdade de se expressarem e aprenderem em conjunto, adotou-se no 

cartaz de divulgação a expressão “roda de conversa” ao invés de “webnário”, pois este 

termo daria um sentido mais formal e acadêmico ao evento. 

O evento online também foi a etapa da coleta de dados no projeto, com a estudante 

idealizadora sendo a moderadora das discussões e do chat. No início foi feita a 

apresentação das três professoras convidadas e na sequência, estas falaram a respeito de 

suas linhas de pesquisa e suas respectivas atuações na área da Educação Ambiental, além 

de dissertarem a respeito do tema abordado para a roda de conversa. Previamente foram 

enviadas três questões para serem respondidas pelas convidadas, com o intuito de levantar 

reflexões e motivar a sensibilização dos participantes. As questões foram as seguintes: 1) 

Apesar dos avanços, por que a crise socioambiental vem se agravando e temos, 

inclusive, tantos retrocessos? 2) A Educação Ambiental falhou no mundo e no 
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Brasil? 3) Como a Educação Ambiental pode contribuir neste cenário de 

agravamento da crise, em um mundo pós-pandemia? Após as falas das professoras 

convidadas sobre as questões, os participantes também puderam trazer suas opiniões e 

questões. 

Ao final da roda de conversa os participantes foram convidados a responder um 

questionário online. Destacou-se que a participação era voluntária e que as informações 

seriam utilizadas para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

Na sequência foi avaliada a experiência, destacando-se os sentidos aprendidos do 

fenômeno, sintetizando as convergências e articulações possíveis entre a temática 

socioambiental e as respostas dadas pelos participantes. 

 

 
4.1 Coleta e Análise de dados 

 

 
 

Para a coleta de dados foram utilizadas as respostas obtidas no questionário 

(APÊNDICE 2) que investigou qual foi a motivação para a participação dos individuos 

em eventos de conteúdos socioambientais. A análise de dados foi feita em duas etapas, a 

primeira a partir da observação realizada pela pesquisadora nas respostas das questões 

dissertativas do questionário, baseada na análise de conteúdo que propõe Bardin (1995). 

Este método é utilizado para diagnóstico das seguintes fases: pré-análise, onde ocorre 

uma leitura geral do material escolhido para analisar, dentro desta possuem algumas fases 

que são seguidas para a melhor organização do conteúdo analisado, sendo leitura 

flutuante, escolha dos documentos, formulação de hipóteses e objetivos, e elaboração de 

indicadores. A segunda fase foi a exploração do material, onde se tem a classificação e o 

agrupamento dos dados com base em categorização e finalmente se tem o tratamento dos 

resultados, baseado em analisar e comparar as diversas categorias considerando aspectos 

semelhantes ou diferentes 

A segunda etapa foi a análise por meio de uma descrição para as questões 

alternativas, onde se tem como objetivo básico sintetizar valores de mesma natureza, 

assim podendo se ter uma visão global da variação desses valores. Nesta os dados são 

organizados em tabelas, gráficos e medidas descritivas (GUEDES, 2005). 
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Também foi utilizado um gráfico no formato de uma “Nuvem de Palavras” onde 

as palavras são agrupadas e organizadas graficamente em função da sua frequência. Para 

Camargo & Justo (2013), esta forma de análise lexical apesar de mais simples, pode ser 

graficamente interessante para destacar palavras que se sobressaem, facilitando a 

identificação de possíveis sentidos atribuídos a um determinado assunto. No presente 

trabalho, o gráfico para elaboração da “Nuvem de Palavras” foi construído a partir do 

software online WordClouds. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
 

RESULTADOS 

 

 
 

5.1. Perfil dos participantes 

 
O evento contou com a presença de 22 participantes, com média de idade de 26 

anos. A escolaridade predominante foi o ensino superior incompleto e em grande 

maioria, 12 participantes, na área de ciências naturais. O gênero predominante foi o 

feminino sendo 19 mulheres e 3 homens. 

 

 
5.2 Sentidos atribuídos para a Educação Ambiental 

 
As questões cinco e seis solicitavam aos participantes respectivamente, uma 

evocação livre de palavras em relação ao termo Educação Ambiental e a formulação de 

uma frase com essas palavras. Foram obtidas 109 palavras que posteriormente passaram 

por uma limpeza léxica, com o objetivo de avaliar palavras com o mesmo sentido, por 

fim totalizando 96 palavras com sentidos diferentes. Essas questões foram elaboradas 

para que fosse analisado quais as principais concepções e sentidos atribuídos à Educação 

Ambiental. 

A partir disso as respostas foram organizadas em uma nuvem de palavras 

(FIGURA 2), onde se tinha como intuito demonstrar a frequência de cada palavra citada, 

assim quantificando como os participantes atribuíam sentido ao termo “Educação 

Ambiental”. Ao analisar a nuvem de palavras foi possível constatar que “meio ambiente”, 

“conscientização”, “sociedade”, “conhecimento” e “educação” foram as mais frequentes, 

onde “meio ambiente” esteve em destaque nas respostas. 
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Figura 2. Nuvem de palavras referente as concepções do termo Educação Ambiental. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados. 

 

 
 

De uma maneira geral, foi possível constatar que os indivíduos participantes da 

roda de conversa evidenciaram suas concepções para a Educação Ambiental voltadas à 

tendência pragmática conforme categorização de Layrargues e Lima (2014), a qual está 

focada em preocupações como “Consumo Sustentável, mudanças climáticas e Economia 

Verde” mas de uma forma dissociada do sentido mais crítico, o qual envolveria reflexões 

sociais, econômicas, políticas e culturais a respeito dos problemas socioambientais. Isso 

fica explícito tanto na nuvem de palavras quanto em algumas frases elaboradas, como por 

exemplo: 

(K.C, 22) O ensino da conservação nas escolas é importante para 

as crianças e para o meio ambiente, o consumo exagerado é 

prejudicial a ambos. 
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(I.X, 24) A educação ambiental garante a aprendizagem 

sustentável para a construção de espaços conscientes. 
 

 
 

Além da palavra meio ambiente é possível observar em evidência as palavras 

“conservação” e “conscientização”. Para os participantes a palavra conservação foi 

colocada como sinônimo de preservação e também muito associada à palavra 

sustentabilidade, atribuindo à Educação Ambiental para uma vertente pragmática 

Layrargues e Lima (2014). Essa vertente também coloca como foco a responsabilidade 

individual onde cada um deve fazer a sua parte com relação ao meio ambiente. Por outro 

lado, a palavra “conscientização” para a maioria dos participantes também teve o sentido 

de mudar o comportamento, criar “consciência ambiental” e isso dialoga com o trabalho 

da autora Brugguer (1999) “Educação ou Adestramento Ambiental?”, onde a autora 

levanta uma questão importante, “educar para quê e para quem?” fazendo uma crítica a 

abordagem da Educação Ambiental onde não se proporciona aos estudantes meios que 

favorecer o desenvolvimento de um pensamento crítico a respeito das questões 

socioambientais. A autora argumenta que para termos uma mudança com relação a 

Educação Ambiental ela deve ser qualitativa de conteúdos e não apenas “informações 

eficientes” e para isso se deve enfatizar também os aspectos políticos e éticos da questão 

socioambiental. 

Com base nos pontos levantados fica evidenciado que mesmo com palavras 

diferentes os participantes carregam o sentido de um viés sustentável, mas ainda sem 

aprofundar no que realmente importa, uma mudança estrutural no sistema. As autoras 

Fragoso e Nascimento (2018) levantam que as abordagens da Educação Ambiental 

utilizadas nas escolas se colocam de maneira sucinta e específicas, quase não aparecendo 

como importante componente curricular, ou seja, em sua maioria distante de aprofundar 

o pensamento crítico que possa modificar esse sistema. As autoras ainda colocam “O 

saber ambiental encontra certa dificuldade quanto ao conhecimento fragmentado em 

disciplinas, quando aprendemos de maneira separada, aprendemos analisar e separar, mas 

não aprendemos a relacionar” (FRAGOSO E NASCIMENTO, 2018, pág.165)”. Assim 

se distanciando de outros aspectos e reflexões importantes em relação aos indivíduos e o 

meio ambiente. 

Para Guedes (2012) a escola formal não se envolveu de forma efetiva em relação 

as questões socioambientais, as inciativas que se tinham partiam de atitudes individuais 
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de alguns professores, que eram voltadas a um determinado fato, como poluição, 

reciclagem, entre outros. Esses aspectos reforçam que a base do ensino se limita a 

conceitos básicos, assim a formação dos indivíduos também se torna limitada (FARIAS, 

SILVA, COLAGRANDE, ARROIO, 2017) 

 

 
5.3. Demais questões 

 
Para os resultados obtidos das questões 7, 10 e 11, foi realizada uma análise 

descritiva dos dados. Para as demais questões como 8, 9, 12 e 13, foi realizada a análise 

de conteúdo que segundo Bardin (1977), sendo caracterizada como um estudo de natureza 

descritiva. Dessa forma, as etapas da análise de conteúdo foram aplicadas, tornando assim 

os resultados possíveis de conclusões com base no referencial teórico. 

 

 
Questões 7 - 8 

 
A questão 7 tinha por objetivo avaliar qual foi a participação dos indivíduos em 

atividades online no período de Março a Novembro de 2020 (particularmente 

lives/webnários). Por meio das respostas, 86% dos participantes afirmaram terem 

consumido este tipo de conteúdo no período em questão e 13% não participaram. 

A questão 8 complementando a questão anterior solicitava um detalhamento 

maior: “Caso tenha respondido sim na questão anterior, quais foram os temas?”, visando 

analisar o interesse dos participantes ao assistirem as lives/webnários. Foram obtidas 22 

respostas, formuladas em 6 categorias iniciais mostradas abaixo (Quadro 1): 
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Quadro 1: Categorias iniciais da questão 8. 

 

CATEGORIA INICIAL FREQUÊNCIA 

1. MEIO AMBIENTE 10 

2. SAÚDE 06 

3. SOCIAIS 06 

4. ENTRETENIMENTO 06 

5. EDUCAÇÃO 04 

6. CATÁSTROFES AMBIENTAIS 03 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
 

Os critérios utilizados para nortear essa categorização foram: 

 
1- Foco em relação questões ambientais no geral, agroecologia, sustentabilidade, 

conservação entre outros. 

2- Foco como hábitos, qualidade de vida, aspectos de tratamentos e cuidados da 

saúde. 

3- Foco no aspecto político, questões raciais, de gênero e sobre sexualidade. 

4- Atribuições voltadas a conteúdos musicais, ou de artistas em outras áreas. 

5- Foco em relação a aspectos de ensino, aprendizado e conhecimento. 

6- Foco na temática ambiental e seus impactos, como queimadas, mudanças 

climáticas entre outros. 

 

 
Por meio das respostas nas duas questões acima é possível concluir que a maioria 

dos participantes consumiram conteúdo online, os quais foram preferencialmente 

voltados à temática socioambiental, o que sugere que os participantes já tinham alguma 

afinidade com o tema, porém a visão atribuída a temática foi bem restrita a tendência 

pragmática, talvez isso possa ter se dado devido ao fato dos participantes em sua maioria 

serem estudantes das ciências naturais. 
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Questão 9 

 
A questão 9 perguntava aos participantes “Qual foi a motivação para assistir a 

presente roda de conversa?”, buscando analisar qual razão levou os mesmos a assistirem 

o conteúdo da roda de conversa no formato remoto nesse período de pandemia (Quadro 

2). Foram obtidas 22 respostas, das quais foi possível extrair 3 categorias abaixo: 

Quadro 2: Categorias iniciais da questão 9. 

 
CATEGORIA INICIAL FREQUÊNCIA 

1. RELEVÂNCIA DO TEMA 13 

2. AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO 05 

3. VALORIZAÇÃO DA CIÊNCIA 04 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Os critérios utilizados para nortear essa categorização foram: 

 
1. Os participantes colocaram como motivador a temática, considerando 

ser importante para mudanças positivas, para a formação de profissionais 

na área entre outros. 

2. Os entrevistados consideraram motivadora a oportunidade de aprender 

mais sobre o assunto em outros pontos de vista. 

3. E por último foi considerado motivador o apoio ao estudo do projeto 

desenvolvido, e a valorização da pesquisa científica. 

 

 
Questão 10 

 
A questão 10 “Você já foi a palestras de Educação Ambiental em formato 

presencial?”, consistiu em analisar se os participantes já vinham com alguma afinidade a 

conteúdos voltados a temática ambiental. 

Foram obtidas 22 respostas e 63% afirmaram que participaram de palestras sobre 

Educação Ambiental no formato presencial e 37% não participaram. 
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Questão 11 

 
A questão 11 questionava ao participante “Qual formato você prefere?”, com o 

intuito de analisar qual a preferência entres os participantes com relação a conteúdos sobre 

Educação Ambiental, presencial ou remoto. As respostas foram que 68% afirmaram 

preferir ao formato presencial dos conteúdos. 

Com este resultado, as questões 10 e 11 demonstraram que os indivíduos já tinham 

tido algum tipo de contato com o tema Educação Ambiental, o que pode levá-los a ter 

uma sensibilização e um interesse maior pela temática. Também destacaram preferir 

conteúdos no formato presencial, mesmo que eventos online tragam mais comodidade, 

fazendo com que o participante não precise se deslocar para consumir um conteúdo. 

 

 
Questão 12 

 

 
 

A questão 12 foi “Quais seriam os principais motivos que fariam você se deslocar 

da sua casa para assistir uma palestra?”, tinha por objetivo analisar a motivação dos 

participantes em assistir conteúdos presenciais, e foram obtidas 4 categorias mostradas 

abaixo (Quadro 3): 

Quadro 3: Categorias iniciais da questão 12. 

 

CATEGORIA INICIAL FREQUÊNCIA 

1 RELEVÂNCIA DO TEMA 18 

2 PALESTRANTE 04 

3 RELEVÂNCIA PESSOAL 03 

4 ACESSO 02 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
 

Os critérios utilizados para nortear essa categorização foram: 

 
1. Para os participantes era motivador o tema ser algo de seu interesse, ou 

ser importante para alguma área. 
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2. Foi mostrado que uma de suas motivações também foi o palestrante ser 

atrativo. 

3. Os entrevistados consideraram a palestra agregar em sua vida na área 

acadêmica ou profissional 

4. Os participantes além das duas categoriais acima, citaram o local do 

evento como um ponto a se refletir ao considerar o conteúdo presencial. 

 

 
 

Questão 13 

 

 
 

A questão 13 consistia em “Vamos supor que esta mesma roda de conversa que 

você assistiu hoje fosse oferecida no formato presencial. Você teria ido? Explique os 

motivos.”, com intuito de saber se as motivações para participarem no formato presencial 

seriam semelhantes às do remoto. Apenas 13% responderam que não participariam, 

considerando a pandemia e o horário pois não sairiam de casa. Com base nas respostas 

positivas foram obtidas 3 categorias mostradas abaixo (Quadro 4): 

 

 
Quadro 4: Categorias iniciais da questão 13. 

 

CATEGORIA INICIAL FREQUÊNCIA 

1 RELEVÂNCIA DO TEMA 13 

2 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO 05 

3 ACESSO 02 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Os critérios utilizados para nortear essa categorização foram: 

 
1. Os participantes consideram a temática um ponto importante para 

participarem da roda de conversa presencialmente, por ser muito relevante, 

levantar questionamentos ou mesmo por já gostarem da área. 

2. Os entrevistados colocaram como motivador adquirir maior 

conhecimento sobre a área. 
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3. Quando colocaram em questão o local do evento como um fator 

importante. 

Além das categorias acima os participantes ainda reforçaram a preferência pelo 

conteúdo presencial por trazer uma troca melhor, uma interação mais positiva, e também 

consideram mais proveitoso. 

Nas questões 9, 12 e 13 na categorização foi possível constatar que em sua grande 

maioria a temática foi considerada como principal motivo para a participação, superando 

a motivação referente ao formato, ou seja, independentemente do local os participantes 

se deslocariam para consumir um conteúdo seja por afinidade ou preferência de um tema 

em específico. 

 

 
DISCUSSÃO 

 

 
 

Para Reigota (1994) a Educação Ambiental está diretamente ligada ao contexto 

sociopolítico e cultural onde será praticada, portanto, não deve se limitar apenas a 

conteúdo comportamentalista, aos impactos ambientais em uma perspectiva tecnicista de 

remediação ou ainda ao ensino somente de conteúdo ecológico/biológico, mas também 

deve introduzir reflexões para que o indivíduo possa pensar criticamente sua realidade. 

Por exemplo, em uma proposta cujo objetivo seja refletir entre o público jovem a respeito 

da economia de água, esta não deve focar somente na economia de água na hora do banho 

(aspecto comportamentalista), mas também avaliar aspectos sociais mais complexos, 

como por exemplo, que o maior consumo de água ocorre dentro do agronegócio, onde 

segundo Montoya e Finamore (2021) se tem 90% do uso da água. 

A Educação Ambiental deve ser desenvolvida levantando reflexões sobre nossa 

relação com o consumo, sobre políticas públicas, cultura, valores, ética, entre tantas outras 

questões. Tristão (2005, pág. 253) coloca que se tem dois desafios ligados a Educação 

Ambiental, sendo “a perturbação dos equilíbrios ecológicos, dos desgastes da natureza, e 

a questão da educação” e que esses são heranças de modelos econômicos voltados apenas 

no consumo e de divisões de conhecimento fragmentadas, assim limitando o 

desenvolvimento das reflexões citadas acima. 
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Contudo, para que o indivíduo tenha este tipo de reflexão, é necessário que a 

Educação Ambiental seja trabalhada de forma mais crítica desde a Educação Básica, não 

se restringindo aos aspectos ecológicos, comportamentalista ou pragmático, 

particularmente no ensino superior. Neste sentido, os resultados obtidos no presente 

estudo sugerem que os participantes tiveram uma Educação Ambiental em seu aspecto 

mais pragmático ao longo de suas diversas etapas formativas, conforme preconiza 

Layrargues & Lima (2014). 

Autores vêm evidenciando que a base do ensino formal está muito distante dos 

pontos destacados tanto pela Política Nacional de Educação Ambiental, quanto pelas 

Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Ambiental. (FARIAS & TRAGLIA, 

2013, FARIAS e col., 2017; COLAGRANDE & FARIAS, 2021). Farias e col. (2017), 

por exemplo, no estudo “Opposite shores: a case study of environmental perception and 

social representations of public school teachers in Brazil” demonstraram que os 

professores de duas escolas públicas brasileiras, localizadas em diferentes pontos de um 

mesmo recurso hídrico, mas com a conservação do entorno diferenciada (um ainda 

bastante conservado e outro bastante urbanizado), apresentavam a mesma percepção 

ambiental, evidenciando que utilizaram a memória e não a percepção do entorno para 

falar do meio ambiente. Em grande maioria diziam praticar a Educação Ambiental em 

sua interdisciplinaridade, porém possuíam visões naturalistas e antropocêntrica, o que 

pode favorecer compreensões despolitizadas e reducionistas da nossa realidade, nos 

levando a um distanciamento da resolução dos problemas socioambientais enfrentados. 

Os autores Cascais e Terán (2014) também afirmam que o ensino da Educação 

Ambiental deve ser generalizado para além do ensino formal, considerando este espaço 

como insuficiente para se desenvolver essa multiplicidade. Segundo Ferreira e Frenedozo 

(2021) “A educação contemporânea deve assumir uma concepção mais ampla, usando a 

educação informal e não formal como complemento à educação formal”, pois aprofundar 

a utilização desses espaços além das escolas pode ser uma alternativa para se alcançar 

pensamentos e reflexões críticas sobre as questões socioambientais. Para Arruda, Cibotto 

e Milani (2017) a relação da Educação Ambiental e as redes sociais é de que “os posts e 

as interações mediadas pelas redes sociais podem gerar ações políticas em prol da 

sustentabilidade, como protestos e outras formas de manifestação” 

Considerando esse cenário e observando os resultados inicialmente obtidos, foi 

possível constatar que entre os participantes a maioria consumiu conteúdo online durante 
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o período de março a novembro de 2020, resultado também observado no trabalho de 

Silva e col (2014), o quais afirmaram ser as lives um dos conteúdos online mais 

consumido durante o início da pandemia. 

O tema mais assistido entre os participantes do presente estudo foi meio ambiente, 

e a relevância do tema de um conteúdo online foi considerada um fator importante para 

os indivíduos estarem presentes, esses pontos demonstram que os indivíduos já possuíam 

alguma pré-sensibilização a temática ambiental, confirmando o pressuposto inicial do 

trabalho de que em sua maioria os participantes da roda já teriam um interesse prévio na 

temática ambiental. O que está provavelmente relacionado com a formação dos 

participantes, a maioria oriundos das Ciências Naturais. 

Conforme destacado anteriormente, os participantes em sua maioria evidenciaram 

uma concepção de Educação Ambiental voltada para vertente pragmática, que traz como 

principal discussão o consumo sustentável, mas ainda em um sentido apolítico, colocada 

como um modelo de se compensar todos os desastres ambientais causados pelas industrias 

(LAYRARGUES, 2012). Essa vertente se encontra ausente de reflexão, carrega uma 

percepção superficial, Layrargues (2012) coloca ainda que esse modelo seria ideal para 

se ajustar aos interesses de mercado apenas, e que é um modelo de representação de um 

regime ecocapitalista. O autor ainda coloca que é dentro do espaço formal que esta visão 

está mais presente e com grande capacidade de crescimento. Esse fator nos leva a 

compreender a necessidade de repensar a prática da Educação Ambiental em outros 

espaços também, para que se possa atingir um pensamento crítico, visto que muitos dos 

participantes trouxeram essa percepção pragmática. 

Por outro lado, a Educação Ambiental Crítica, segundo Sauvé (2005), visa instigar 

uma perspectiva sociocrítica, incentivando a uma autoanálise em relação as ações para 

com o meio ambiente. Por isso a escolha do tema para a roda de conversa: como favorecer 

a desconstrução de uma visão ainda bastante ecologizada e pragmática de Educação 

Ambiental? As palestrantes convidadas contribuíram com as seguintes reflexões: 

(D.R.C, 59:10) A EA traz uma possibilidade de fazer uma 

reflexão, de fazer com que as pessoas pensem, reflitam e 

comecem querer exercitar essa cidadania um pouco mais ampla. 

(J.R, 31:58) a educação critica ela traz uma possibilidade de a 

gente entender a relação denuncia e a relação anuncio a partir das 

contradições sociais, é assim que eu enxergo a crise e o papel 

dessa educação ambiental dentro do contexto de mundo em que a 
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gente está vivenciando na atualidade, como algo que não está 

dado, que é passível de transformação e é também uma condição 

histórica assim como nós. 

(E.C, 36:45) Nós precisamos mudar o nosso olhar com o mundo, 

com o planeta, com o outro e com a forma que nós vivemos e para 

mudar isso não vai ser de uma forma tão simples, então temos que 

pensar processos para fazer essa mudança e não só no contexto 

escolar 

 

 
Por sua vez, com relação às preferências do formato do conteúdo os participantes 

afirmaram em maioria preferir o formato presencial, optando por se deslocarem para 

consumir um conteúdo e os pontos colocados para essas escolhas foram de que no formato 

presencial se tem uma troca melhor, mais interação e a presença física dos colegas. O 

tema foi mais uma vez um ponto considerado importante para que eles se deslocassem 

para participar de eventos presenciais. 

E por último foi questionado se esse evento que ocorreu de forma online para o 

desenvolvimento do trabalho ocorresse de maneira presencial, qual seria o fator 

considerado importante para que os participantes comparecessem, e foi dito novamente 

que a relevância do tema é o fator considerado mais importante para que eles 

participassem. 

Os resultados obtidos levantam algumas reflexões/questões que podem nortear 

futuras investigações sobre como abordar a Educação Ambiental no formato online: 1) 

Mesmo a despeito da pandemia e da ampla divulgação do evento nas redes sociais, quase 

não teve participação de indivíduos, que a princípio, não teriam tido uma pré- 

sensibilização para problemática socioambiental. Seria necessário melhorar a estratégia 

de divulgação? 2) A despeito da aparente gratuidade na divulgação nas redes, também 

seria necessário investir financeiramente para que o evento superasse as “bolhas” criadas 

pelos algoritmos11? 

Com relação à primeira questão, o objetivo da presente proposta, conforme 

destacado na metodologia, era partir de estratégias comumente adotadas pelos estudantes 

para divulgação de seus eventos, mas estudos vêm destacando que é importante que o 

educador ambiental tenha conhecimento no campo de design de maneira que este possa 

 

11 Por exemplo, a rede social Facebook oferece a opção de “turbinar” a publicação mediante pagamento, 
fazendo com que esta chegue a muito mais pessoas. 
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utilizar conceitos, metodologias e/ou outras ferramentas que favoreçam a comunicação 

na divulgação, seja de eventos, materiais de leitura ou na sensibilização para a questão 

socioambiental (COSTA & col., 2019). 

Todavia, a despeito da inquestionável importância das estratégias de 

comunicação, também surge a reflexão se mesmo com a adoção de refinadas técnicas 

visuais e de escrita, se o impacto seria diferente para o alcance de indivíduos que a 

princípio não teriam um interesse direto na temática abordada. O que nos remete à 

segunda questão de investigação do nosso trabalho: “Será que a facilidade de acesso 

favoreceria a participação de indivíduos que normalmente não se deslocariam para assistir 

à uma palestra com a temática socioambiental?” Os resultados obtidos no presente 

trabalho indicam que não. 

Guedes (2017) argumenta que no estágio atual de desenvolvimento dos algoritmos 

adotados pelas redes sociais e outras plataformas, de uma maneira geral, é grande o poder 

de seleção automática de conteúdo que o usuário costuma evidenciar como tema de 

interesse em seu cotidiano. Contudo, para este mesmo autor, esta condição favorece o 

surgimento do efeito “bolha”, o qual restringe o acesso dos usuários a uma diversidade 

de conteúdo. Sendo assim, será que indivíduos que não costumam ter interesse na 

problemática socioambiental teriam acesso a conteúdos relacionados à essa temática, tal 

como o evento promovido por este estudo? 

Uma importante questão a ser respondida em trabalhos futuros. 
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6. CONCLUSÃO 

 
A partir dos resultados obtidos foi possível observar que o pressuposto inicial de 

que os indivíduos que participam de “webnários” com a temática socioambiental, seriam 

aqueles que já possuem uma pré-sensibilização e um conhecimento prévio sobre o tema, 

pode estar correto, visto que os indivíduos participantes do evento eram indivíduos que 

já traziam alguma familiaridade com a temática. O que responde a primeira questão de 

investigação, pois os indivíduos participantes em sua maioria foram estudantes de 

ciências naturais, podendo ser esse um fator importante, de modo que estes já tinham uma 

sensibilização para com as questões socioambientais. 

E com relação à segunda questão “Será que a facilidade de acesso favoreceria a 

participação de indivíduos que normalmente não se deslocariam para assistir à uma 

palestra com a temática socioambiental?”, com base nos resultados obtidos foi possível 

concluir que para este grupo não, pois foi considerado importante para os participantes. 

Contudo, à avaliação do uso da internet enquanto espaço informal de Educação 

Ambiental, por meio da realização de lives/webnários, pode-se concluir que é um campo 

que precisa de amadurecimento no tocante a se pensar estratégias eficazes de 

comunicação e alcance de indivíduos não pré-sensibilizados com relação à temática 

socioambiental, além de avaliar o potencial de conscientização efetivo desse contexto. 

Finalmente vale ressalta a importância do ensino formal principalmente para 

aqueles que ainda não possuem acesso à internet e meios alternativos, pois infelizmente 

isso ainda é uma grande realidade do nosso país. 
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APÊNDICE I 

 
TERMO CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
Título do Projeto de Pesquisa: LIVES E MEIO AMBIENTE: UMA REFLEXÃO 

SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DURANTE A PANDEMIA 

Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Luciana Farias 

Local onde será realizada a pesquisa: Universidade Federal de São Paulo 

 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima 

especificada. O convite está sendo feito a você porque é importante para a área de 

Ciências Biológicas conhecer que sentido atribuem para Educação Ambiental, futuros 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Sua contribuição é importante, porém, 

você não deve participar contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque 

esta pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis 

benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar 

maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses 

casos você não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável Profa. Dra. Luciana Farias, nos telefones (11) 4044-0500, celular 

(11) 99829-6962 e e-mail luciana.farias@unifesp.br. Este estudo foi analisado por um 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos 

participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos 

aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a 

dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso 

você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou 

se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado 

na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 

5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs 

ou pelo e-mail cep@unifesp.br. 

mailto:luciana.farias@unifesp.br
mailto:cep@unifesp.br
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Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome 

jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados 

coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no 

caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e 

assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada 

em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com 

você, para que possa consultá-la sempre que necessário. 

 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

Ter melhor compreensão da importância de aprofundar em novas estratégias, que 

possam ser utilizadas na abordagem da educação ambiental, ou até mesmo que possam 

despertar em pessoas que não se sensibilizam com as causas ambientais o interesse. Tendo 

em vista sua defasagem no desenvolvimento das práxis dentro das escolas principalmente, 

refletir sobre a adesão em conteúdos voltados para o meio socioambiental na internet no 

atual momento pode contribuir para a reflexão sobre a eficácia do espaço informal ou 

novas estratégias de desenvolvê-la. 

✓ Objetivos da pesquisa: O presente estudo tem como objetivo geral problematizar o 

alcance das “lives” com a temática socioambiental como ferramenta de sensibilização a 

ser utilizada na Educação Ambiental 

✓ População da pesquisa: Qualquer indivíduo que se interesse em participar da roda de 

conversa 

✓ Procedimentos aos quais será submetido(a): será aplicado um questionário 

estruturado online, e a análise será feita através de tabelas e gráficos, e nas perguntas 

dissertativas a análise de conteúdo conforme Bardin. 

✓ Riscos em participar da pesquisa: os riscos são mínimos e referem-se mais à uma 

possível dificuldade de compreensão em relação à alguma questão ou constrangimento 

em responder. Todavia, conforme destacado anteriormente, o(a) participante pode desistir 

de participar em qualquer momento. 
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✓ Benefícios em participar da pesquisa: contribuir para a melhoria das abordagens da 

Educação Ambiental no ensino informal 

✓ Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus 

dados de forma anônima, com privacidade e confidencialidade. 

✓ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: destaca-se que o (a) participante 

tem o direito, caso solicite, a ter acesso aos resultados da pesquisa ou, quando for o caso, 

resultados de exames realizados). 

✓ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não 

envolve custos, tampouco compensações financeiras. 

Consentimento do participante 

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como 

voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o 

objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me 

recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me 

cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos 

dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi 

uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo 

Pesquisador Responsável. 

Nome do(a) participante: 
 
 
 

Endereço;   
 
 

 

RG: ; CPF:    

Assinatura:   

local e data:   

 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 

Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. 

Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos. 



49  

Nome do Pesquisador: Profa. Dra. Luciana Farias 

Assinatura: 
 

Local/data:   
 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha: Adrienne Fragoso 

Assinatura: 

Local/data:   
 

 

 

 

 

APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO 

01) Nome 

 
02) Idade 

 
03) Gênero 

 
04) Curso/profissão 

 
05) Descreva rapidamente 5 palavras que lhe vem à mente quando pensa a partir do termo 

Educação Ambiental. 

1- 

 
2- 

 
3- 

 
4- 

 
5- 

 
06) Escreva uma frase com as 5 palavras utilizadas 

 
07) Você assistiu alguma “live” no período de Março a setembro de 2020? 

( ) SIM ( ) NÃO 

08) Caso tenha respondido sim na questão anterior, quais foram os temas? 

 
09) Qual foi a motivação para assistir a presente roda de conversa? 
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10) Você já foi a palestras de Educação Ambiental em formato presencial? 

( ) SIM ( ) NÃO 

11) Qual formato você prefere? Por que? 

 
( ) PRESENCIAL ( ) REMOTO 

 
12) Quais seriam os principais motivos que fariam você se deslocar da sua casa para 

assistir uma palestra? 

13) Vamos supor que esta mesma roda de conversa que você assistiu hoje pela “live”, 

fosse oferecida no formato presencial. Você teria ido? Explique os motivos. 

( ) SIM ( ) NÃO 


