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RESUMO: O presente produto educacional, caracterizado como proposta de ensino, visa 

testar processos metodológicos e instrumentos de avaliação no ensino da bioética na escola 

com intuito de desenvolver valores ambientais em crianças estudantes do ensino básico. A 

pesquisa objetivou verificar se a inserção da bioética ambiental no contexto escolar por meio 

de propostas inovadoras e metodologias ativas, promoveria a formação almejada para um 

cidadão autônomo, crítico e protagonista em relação ao meio ambiente. Durante a ação os 

participantes da pesquisa foram avaliados quanto ao tipo de inteligência predominante, a 

percepção do ambiente e o desenvolvimento de valores ambientais em relação as atividades 

propostas. Os dados foram analisados a partir de uma abordagem quanti e qualitativa das 

respostas resgatadas. Para a verificação da percepção do ambiente foi utilizado um 

instrumento em forma de história em quadrinhos. Os resultados constataram uma 

predisposição da inteligência naturalista que aumentou após um semestre de intervenção. A 

maioria dos estudantes apresentavam uma percepção do ambiente como recurso, alterando-se 

para a percepção do ambiente como local para viver. Houve o aumento de atitudes que 

denotaram alteridade, cooperação, respeito, comprometimento e paciência, também um 

aumento significativo do protagonismo, autonomia e senso crítico dos estudantes. O 

instrumento como uma história em quadrinhos contribuiu consideravelmente para acessar a 

concepção do estudante indicando diferenças significativas nos resultados, além de ter 

despertado o interesse dos alunos em participarem da pesquisa facilitando a compreensão dos 

conceitos teóricos abstratos e trabalhando de forma lúdica e mais próxima do cotidiano 

concreto as diferentes percepções dos dilemas ambientais.  
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INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental (EA) enquanto processo permanente, cotidiano e coletivo pelo 

qual o sujeito age e reflete, se constitui de uma ferramenta transformadora da realidade de 

vida do indivíduo e do meio social ao qual o mesmo está inserido (LAYRARGUES, 2004).  

A Bioética entrou no cenário do ensino ambiental com o diferencial de dialogar 

amplamente com as ciências e as humanidades. A associação entre a Educação e a Bioética 

Ambiental se tornou um diálogo necessário quando se trata da EA, uma vez que tem o 

potencial de interferir nas bases da educação formal e consequentemente nos paradigmas 

balizadores da sociedade. O diálogo teórico entre Bioética e Educação se efetiva na pesquisa e 

na análise interdisciplinar dos processos formativos, bem como nas metodologias de ensino-

aprendizagem e políticas educacionais que implicam na formação ética dos sujeitos 

(FISCHER; MOLINARI, 2016). 
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A percepção do ambiente representa uma das partes fundamentais da complexa 

relação com os elementos naturais. Sauvé (2005) elucidou que a relação com o meio ambiente 

é eminentemente contextual e culturalmente determinada. É mediante um conjunto de 

dimensões entrelaçadas e complementares que a relação com o meio ambiente se desenvolve. 

Assim, para intervir do modo mais apropriado, o educador deve levar em conta as múltiplas 

facetas dessa relação, que correspondem a modos diversos e complementares de apreender o 

meio ambiente. Para a autora essas concepções variam na percepção do ambiente como 

natureza, recurso, problema, sistema, lugar em que se vive, biosfera e projeto comunitário 

(SAUVÉ, 2005). 

Outro aspecto imprescindível balizador da EA, trata da fundamentação ética na qual a 

mesma pode se apoiar, determinando incisivamente os objetivos, intervenções e os resultados 

das suas práticas. A concepção antropocêntrica da relação com a natureza defende a 

centralidade indiscutível do ser humano e valoriza a natureza de um ponto de vista 

instrumental considerando o uso de seus recursos para o bem dos próprios seres humanos e 

não a natureza em seu equilíbrio e harmonia (JUNGES, 2001). Contudo outros paradigmas 

filosóficos como o biocentrismo e o ecocentrismo defendem o valor intrínseco dos seres vivos 

e da própria ecosfera, independentemente do seu interesse para a espécie humana. 

Compreendendo a natureza como sujeito de direitos e considerando deveres diretos e não 

apenas indiretos para com o meio ambiente, postulando um valor intrínseco para a natureza e 

rejeitando uma diferença de tratamento entre seres humanos e não humanos (JUNGES, 2001; 

GUSSOLI, 2014; LEOPOLD, 1949; SCHWEITZER, 1987).  

O campo da psicologia representa igualmente uma área essencial para o ensino 

ambiental. Ao se pensar em EA é preciso compreender que todo cidadão, em suas atitudes 

cotidianas, manifesta valores políticos, sociais e culturais, que podem ou não alterar o 

ambiente em que vivem. Dessa forma, o respeito ao meio ambiente requer uma significativa 

mudança de valores e atitudes por parte do cidadão.  Nesse sentido Kohlberg (1992) afirmou 

que o desenvolvimento moral ocorre em estágios estruturados das noções de justiça, 

construídos em função das interações sociais e organizados pela sociedade em que o sujeito 

vive. De mesma maneira a teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1995) ao propor a 

inteligência naturalística afirmou que a mesma é caracterizada como a manifesta pelo 

indivíduo que é facilmente capaz de reconhecer a flora e fauna, para fazer outras consequentes 

distinções no mundo natural.  

A necessidade de uma fundamentação filosófica principalmente no que cerne aos 

princípios éticos que regem as ações, a perspectiva do desenvolvimento da moralidade 
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ambiental e das múltiplas inteligências, demanda um aporte multidisciplinar, em que o 

diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento é determinante e indispensável para a 

diminuição das vulnerabilidades, essas demandas são próprias da Bioética Ambiental 

(SGANZERLA; SCHRAMM 2016).  

A história em quadrinhos se constitui como uma alternativa didática para crianças no 

ato de educar ambientalmente uma vez que possibilita trabalhar conceitos abstratos de forma 

mais concreta permeando o lúdico e possibilitando um momento de identificação com as 

vivências dos personagens presentes na narrativa (ALVES, 2001; SANTOS-CARVALHO, 

2009). Segundo Mendes (1991) as histórias em quadrinhos têm um sistema linguístico 

particular que propicia um jogo de identificação com os personagens e as vivências dos 

mesmos, podendo ser considerado como material lúdico. Além disso o conjunto de cores, 

ilustrações, onomatopeias e imaginação presente nas histórias em quadrinhos tem o potencial 

fascinar o público infantil, permitindo a exploração do imaginário, superando problemas e 

pressões do cotidiano e encontrando possíveis soluções para eles (HIGUCHI, 1997; 

VERGUEIRO, 2004).  

Diante do exposto o presente produto educacional é resultado de uma intervenção de 

Bioética Ambiental na escola que objetivou a formação de valores ambientais nos estudantes 

e teve como pergunta norteadora se a inserção da Bioética Ambiental no ambiente escolar por 

meio de propostas inovadoras e metodologias ativas poderia promover a construção de um 

cidadão autônomo, crítico e protagonista. Foram aplicadas entrevistas, instrumentos de 

autorrelato e autoavaliação a fim de mensurar possíveis avanços em relação à EA. A avaliação 

da percepção dos estudantes em relação ao ambiente, segundo a concepção de Sauvé (2005), 

foi realizada através de uma história em quadrinhos de autoria do próprio pesquisador. Assim 

o presente estudo tem como pretensão validar o produto educacional da história em 

quadrinhos como instrumento complementar na avaliação e acompanhamento do aprendizado 

do estudante. 

 

METODOLOGIA  

O presente produto educacional é resultante de uma pesquisa experimental que 

envolveu a elaboração, aplicação e validação de métodos alternativos referentes a dissertaçao 

de mestrado “A Educação Ambiental sob a Perspectiva da Bioética Ambiental”, vinculada ao 

grupo de Pesquisa em Bioética Ambiental do Programa de Pós-Graduação em Bioética da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUCPR (n. 2.224.210). 
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A intervenção de bioética ambiental foi desenvolvida em uma escola pública 

localizada no município de Pinhais no estado do Paraná. Os participantes da pesquisa foram 

alunos pertencentes ao sexto e sétimos anos do ensino fundamental II, com idades entre 10 e 

14 anos. O grupo heterogêneo foi composto de meninos e meninas, de diferentes estruturas e 

organizações familiares. Os estudantes foram selecionados de acordo o interesse dos mesmos 

em participar do projeto ambiental somando um total de 26 estudantes durante o ano de 2018. 

A intervenção foi realizada através de um programa de educação ambiental na escola 

denominado “Projeto Ambiental Formiguinha”. O Projeto Formiguinha, atuou como um 

Departamento Mirim de Bioética Ambiental, com o objetivo de desenvolver valores 

socioambientais nos estudantes. Com reuniões quinzenais, nos fins de semana, abertas a todos 

os alunos e comunidade escolar, o programa teve como ideia central propiciar um trabalho 

contínuo, em que o estudante pudesse participar em todos os anos do período escolar ou até 

mesmo depois de ter concluído os estudos. Em cada encontro a temática foi desenvolvida 

através de atividades práticas que priorizaram o contato direto com o meio natural, com os 

problemas ambientais concretos e com as pessoas vítimas desses problemas, assim como 

momentos voltados para a reflexão, discussão sobre algumas temáticas e o planejamento.  

Para a coleta e análise dos dados foram considerados dois grupos, estudantes que 

participaram da primeira fase e já não estavam no programa e o acompanhamento de 

estudantes que participaram do programa no primeiro semestre de 2018. O acompanhamento 

dos alunos foi individual com uma ficha preenchida quinzenalmente considerando três 

aspectos a) participação da atividade, b) relações interpessoais com professores, colegas e 

família; c) construção de valores. Foi realizado um teste para identificação do tipo de 

inteligência predominante utilizando um aplicativo on line (PANDEMICQUIZ, 2018) 

considerando duas etapas, o pré-teste e o pós-teste, a fim de atestar o envolvimento e 

disposição prévia dos educandos para com as questões ambientais considerando a inteligência 

naturalista de acordo os pressupostos por Gardner (1995). 

 

Instrumento história em quadrinhos 

Para verificar a percepção prévia dos estudantes em relação ao ambiente e se a mesma 

foi alterada após um semestre de participação no projeto foi elaborado um instrumento em 

forma de história em quadrinhos para ser aplicado como pré-teste e pós-teste antes e após a 

intervenção. Para efeito comparativo o instrumento foi também aplicado à um grupo externo, 

de estudantes que não participavam do projeto, pertencentes a mesma escola e com as mesmas 

características de grupo. O instrumento foi construído em forma de uma história em 
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quadrinhos de autoria dos pesquisadores e as ilustrações foram realizadas pelo aluno do 

ensino médio Danilo Poremski Soares, o qual autorizou a publicação de sua arte. A história 

em quadrinhos aborda o início da civilização humana e o dilema da degradação ambiental 

frente ao desenvolvimento civilizacional. O respondente deveria ordenar seis possíveis finais 

para a história, do mais importante para o menos importante na sua visão. A história foi 

adaptada a partir da concepção de Sauvé (2005) sobre a percepção do ambiente. Os resultados 

do instrumento foram analisados tendo como base os pressupostos da percepção do ambiente 

de acordo com Sauvé (2005) (Figura 1). 
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Figura 1. História em quadrinhos utilizada para atestar a concepção ética dos estudantes e as seis opções de 

desfecho. Opções de desfecho baseado na escala de Sauvé (2005): Opção 1 ambiente como natureza, Opção 2 

ambiente como recurso, Opção 3 ambiente como problema, Opção 4 ambiente como lugar para se viver, Opção 

5 ambiente como biosfera, Opção 6 ambiente como projeto comunitário (Fonte: dados da pesquisa).  

 

Os resultados foram analisados a partir de uma abordagem quanti e qualitativa das 

respostas resgatadas, compondo uma caracterização da eficácia da intervenção. A participação 

do estudante esteve condicionada ao aceite do TCLE, nas entrevistas presenciais a pesquisa 

foi explicada para cada participante e a mesma foi iniciada apenas após a assinatura dos 

termos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tipos de inteligência  

O resultado do pré-teste dos tipos de inteligência aplicado aos estudantes que 

ingressaram no projeto ambiental mostrou que 15% dos alunos já apresentavam inteligência 

naturalista, enquanto no teste aplicado ao grupo externo, referente aos alunos que não 

participavam do projeto ambiental, não houve ocorrência para a inteligência naturalista. A 

comparação entre os resultados do pré-teste e do pós-teste mostraram uma diferença 

significativa em relação à inteligência naturalista, que se apresentou maior após um semestre 

de intervenções de EA (Figura 2). 

 

Figura 2. Frequência do teste dos tipos de inteligência. (Fonte: dados da pesquisa) 

 

A inteligência naturalista, descrita como o oitavo tipo de inteligência humana 

(GARDNER, 1995), é compreendida como a inteligência que auxiliou nossos ancestrais 

caçadores-coletores na identificação da flora e fauna que eram comestíveis e das que não 

eram, ajudando os primeiros seres humanos em perceber padrões e mudanças em seus 

arredores e ambientes para que pudessem prosperar e sobreviver. Armstrong (2009) 
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complementa que durante a infância a inteligência naturalista pode ser verificada em crianças 

que despertam interesse por florestas e árvores, que gostam de estar do lado de fora 

brincando, procurando, sujando as mãos, passam o tempo explorando, olhando sob as pedras 

ou observando através de lupas ou microscópios amostras de solo, areia ou água. No entanto a 

inteligência naturalista é dependente da apropriação de estímulos corretos para que se 

desenvolva. Colaborando com essa afirmação Wilson (2008) afirma que a mente da criança 

abre muito cedo para a natureza viva, a partir de uma atração inata pelo mundo natural 

denominada biofilia. Se for estimulada, ela se desdobra em estágios que vão fortalecendo seus 

laços com as formas de vida não-humanas.  

 

Percepção do ambiente 

Os resultados do instrumento da História em Quadrinhos sobre a percepção do 

ambiente aplicado aos estudantes mostraram que na fase do pré-teste a percepção do ambiente 

como recurso foi predominante. Semelhantemente os resultados do grupo externo mostraram 

também a predominância significativa da percepção do ambiente como recurso. O pré-teste e 

o pós-teste diferiram em relação à percepção do ambiente como recurso e como local para 

viver, em que no pré-teste destacou-se a concepção do ambiente como recurso e no pós-teste 

destacou-se a percepção do ambiente como local para se viver (Figura 3). 

 

Figura 3. Frequência da percepção do ambiente, obtida através da aplicação do instrumento de 

história em quadrinhos. (Fonte: dados da pesquisa) 

 

Constatou-se que no após um semestre de intervenção 62% dos participantes mudaram 

sua perspectiva do ambiente como recurso para a percepção do ambiente como local para 
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viver (41%), como biosfera (12%) e como projeto comunitário (8%). O grupo externo diferiu 

em todos os parâmetros em relação ao pós-teste, acentuando-se a percepção do ambiente 

como recurso e projeto comunitário. Sauvé (2005) ao descrever as diferentes percepções do 

ambiente acentuou que é mediante um conjunto de dimensões entrelaçadas e complementares 

que a relação com o meio ambiente se desenvolve. Deste modo para a autora na percepção do 

ambiente como recurso, a natureza é vista como um recurso para ser gerenciado, como uma 

herança biofísica coletiva, que sustenta a qualidade de vida dos seres humanos. Para que não 

seja completamente deteriorado e degradado, esse recurso deve ser gerenciado de acordo com 

os princípios de desenvolvimento sustentável e de divisão equitativa, assegurando o mesmo 

para a geração atual e para as futuras gerações. Pode-se supor que essa concepção com bases 

visivelmente antropocêntricas não abarcaria os ideários da construção de um sujeito ecológico 

que se pretende alcançar nos processos de EA. Ao se considerar apenas os benefícios 

humanos em detrimento da valoração da natureza como sujeito de interação e 

consequentemente foco de consideração moral, pode-se perder de vista a compreensão da rede 

intrincada de interelações a qual a espécie humana é completamente dependente (JUNGES, 

2001; GUSSOLI, 2014; WILSON, 1984). A percepção do ambiente como local para viver, 

segundo Sauvé (2005), compreende o ambiente do cotidiano, na escola, nas casas, na 

vizinhança, no trabalho e no lazer. Esse ambiente é caracterizado pelos seres humanos, nos 

seus aspectos sócio-culturais, tecnológicos, componentes históricos e ecológicos. Trata-se de 

um ambiente em que a humanidade compreende o senso de pertencimento, que deve ser 

cuidado como o espaço para convivência de todos, humanos e não humanos. O avanço na 

percepção dos estudantes a respeito do meio reforça os pressupostos do tópico anterior no que 

se refere a importância dos estímulos socio-ambientais na consolidação de uma mente 

ecológica.  

 

Formação de valores ambientais 

As fichas de acompanhamento da ação mostraram diferenças entre o primeiro e o 

segundo trimestre da intervenção. A partir da análise qualitativa dos comportamentos 

registrados, constatou-se a diminuição dos conflitos interpessoais e o aumento de atitudes que 

denotassem alteridade, cooperação, respeito, comprometimento e paciência (Tabela 1). 

Constatou-se também um aumento do protagonismo, autonomia e senso crítico dos estudantes 

no decorrer da intervenção conforme tabela 1. No que se refere ao posicionamento ético 

verificou-se uma diminuição de posicionamentos antropocêntricos e utilitaristas no primeiro 
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trimestre e um aumento de posicionamentos ecocêntricos e biocêntricos no segundo trimestre 

(Tabela 1).  

Tabela 1. Percentual da frequência de participação nas atividades, relação interpessoal e construção de valores. 

 

 

Ao investigar o desenvolvimento moral em crianças e adolescentes Gomes (2007), 

verificou que o desenvolvimento moral se dá através da interação, a partir de experiências 

vivenciadas pelos sujeitos, principalmente por meio das relações de reciprocidade, 

espontâneas, quando por exemplo uma criança ao receber um favor, tende a retribuí-lo, mas 

não considera a obrigatoriedade dessa retribuição. Para a autora a construção da noção de 

respeito ao meio ambiente baseia-se no desenvolvimento moral de crianças e adolescentes. 

Corroborando com o dito, Biaggio (1972) ao esclarecer sobre a aprendizagem social em 

crianças salientou também a importância do agente socializador nesse processo, que pode 

compreender aos pais ou um indivíduo referencial, cujo qual é preciso que haja afeto positivo 

e desenvolvimento de observação do comportamento do modelo, sugerindo que a criança 

aprende os valores morais à medida que imita aquele referencial. Para Wilson (1984) as 

experiências pessoais, sociais e culturais de um indivíduo, desde a primeira infância, são 

capazes de determinar suas perspectivas com o meio natural e sua interação com o mesmo. 

Assim, seria necessário proporcionar o contato com a natureza, em atividades que garantissem 

experiências concretas a fim de estimular o desenvolvimento inato da biofilia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente produto educacional se demostrou efetivo para promoção do ensino dos 

princípios e valores da bioética ambiental no contexto escolar utilizando uma história em 

quadrinhos, como método de avaliação. Trata-se de um produto inovador, uma vez que abre 

data Atividade

Resíduos sólidos 3,8 12 88 23 7,6 0 3,8 50 31 3,8 0 46 19 7,6 7,6 3,8 0 0 0 0 0 0

Lixo reciclável 0 16 89 26 0 0 0 68 11 0 0 84 68 58 26 5,3 0 0 11 0 5,2 0

Reutilização de Materiais0 6,3 94 19 6,2 100 6,2 26 44 0 0 100 81 44 31 19 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 0

Horta suspensa 0 0 100 9 0 32 50 27 64 0 0 100 100 45 9 36 0 0 0 9 0 27

Pomar em vasos 0 0 100 0 0 0 20 50 50 0 0 100 100 30 20 60 0 0 0 0 20 10

Frutíferas em vasos 0 0 100 6,2 0 38 0 13 75 6,2 6,2 75 75 0 19 44 0 0 19 19 0 6,2

Compostagem 0 0 100 0 0 36 0 43 29 7,1 7,1 64 64 64 5 7,1 0 100 14 14 36 21

Energia elétrica 0 0 100 0 0 71 0 35 47 0 0 100 100 0 0 35 65 100 18 35 29 29

Energia elétrica 0 0 100 0 0 47 47 18 41 29 12 100 100 53 29 82 65 0 100 100 35 71

Água 0 0 100 18 0 24 76 0 18 76 0 100 100 0 47 100 71 76 59 35 35 76

Água 0 0 100 0 0 77 0 7,6 15 54 23 100 100 46 30 76 76 0 38 53 68 53

Preservação de rios 0 0 100 15 0 0 0 38 0 46 15 68 68 68 53 68 53 100 15 38 38 53

Água da chuva 0 6,5 100 0 0 81 81 13 19 50 19 88 56 56 69 88 38 69 63 38 44 63

Consumismo 0 0 100 0 0 0 0 0 13 44 25 56 63 0 75 69 44 31 38 63 69 50

Paisagismo  biofílico 0 0 100 0 0 0 100 0 20 20 40 100 100 60 80 100 60 20 80 80 60 100

Passeio bosque 0 0 100 0 0 0 100 0 20 60 20 100 100 60 20 60 40 0 100 100 40 100
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possibilidades para a investigação científica com crianças e adolescentes, adaptando-se a 

linguagem dos mesmos e possibilitando o acompanhamento dos educandos em relação a 

percepção da relação com a natureza.  

A transposição didática dos pressupostos de Sauvé (2005) contribuiu 

consideravelmente para o monitoramento das intervenções, uma vez que demostrou 

diferenças significativas na percepção do ambiente pelos estudantes antes e após um semestre 

de intervenções. Além de despertar o interesse dos alunos e facilitar a compreensão dos 

conceitos teóricos abstratos de forma lúdica, no contexto concreto visando assim a construção 

de cidadãos críticos, protagonistas e conscientes dos seus direitos e deveres em relação ao 

meio ambiente. 

O processo educacional proposto reitera a importância de avaliações prévias e 

posteriores às intervenções a fim de monitorar o percurso de aprendizagem dos estudantes. 

Assim, a sua aplicabilidade e flexibilidade adaptativa possibilita que seja utilizado em 

diferentes contextos e temáticas próprias da abordagem inter e multidisciplinar da educação 

ambiental. Desta forma, destaca-se o potencial social e educacional da presente proposta 

inovadora na associação da bioética ambiental com a educação ambiental no ensino básico.   
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