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RESUMO 

Considerando a preservação do meio ambiente um problema 
mundial, por se tratar da conservação da Terra e da vida 
humana, faz-se necessário trabalhar junto à população conceitos 
que promovam o desenvolvimento sustentável. A Educação 
Ambiental apresenta-se como um caminho possível para atingir 
tal objetivo, por meio da escola. No entanto estas têm 
trabalhado o tema em atividades extracurriculares. Contudo, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltam a importância de 
abordá-lo transdisciplinarmente, pois o aluno precisa perceber 
os problemas ambientais, relacionando-os aos fatores sociais 
que o envolve tornando-se capaz de transformá-lo. Nesta 
perspectiva, apresenta-se a técnica da aula-passeio proposta 
pela Pedagogia Freinet, que propicia uma aprendizagem 
vivenciada e construída pelo aluno. Estabeleceram-se dois 
objetivos: pesquisar as teorias, a fim de constatar se é possível 
unir a técnica da aula-passeio de Freinet à Educação Ambiental, 
bem como analisar os motivos que levam professores a se 
utilizarem ou não da técnica da aula-passeio de Freinet nas 
práticas de Educação Ambiental, analisando suas respostas sob 
a ótica das teorias. No presente estudo foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica focada na Educação Ambiental e na 
técnica da aula-passeio de Freinet, bem como pesquisa de 
campo, aplicando um questionário a quarenta e quatro 
professores do primeiro ciclo do ensino fundamental, de escolas 
públicas e privadas da cidade de Bauru. A investigação 
mostrou que a aula-passeio de Freinet é uma importante 
ferramenta que atende aos objetivos da Educação Ambiental 
formando cidadãos críticos, responsáveis, autônomos e 
solidários capazes de transformar a sociedade e viver de forma 
mais ética, justa, igualitária e solidária. 

Palavras-Chave:: Educação Ambiental; desenvolvimento 
sustentável; Pedagogia Freinet; aula-passeio. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais têm sido o foco de atenção devido ao iminente risco à vida na 

Terra. A existência humana depende do equilíbrio do meio ambiente suscitando-se então 

a necessidade do desenvolvimento sustentável, adotando-se medidas que possibilitem o 

desenvolvimento e a conservação do meio ambiente (OLIVEIRA, 2006). Entre elas a 

inclusão da Educação Ambiental no âmbito escolar. 

A problemática ambiental deve ser inclusa no currículo escolar de forma 

transdisciplinar, propiciando aprendizagem útil e conjugada com a vida da criança 

(BRASIL, 1997). Construindo sua consciência ambiental e formando cidadãos éticos 

(OLIVEIRA, 2006). Contudo, as escolas têm abordado o tema de forma pontual e 

descontextualizada (OLIVA, 2005; OLIVEIRA, 2006). 

Nesta perspectiva, a técnica da aula-passeio proposta por Freinet apresenta em 

seu cerne, filosofia e método que concatenam com os objetivos da Educação Ambiental, 

pois acredita que a escola é capaz de transformar a sociedade e propiciar ao aluno a 

oportunidade de observar o seu entorno, levantando dados para estudos (FREINET, 

1975), trazendo vida para a escola e transformando o aluno em pesquisador (ELIAS, 1997). 

Diante da possibilidade de trabalhar a Educação Ambiental por meio da aula-

passeio, foi questionado a professores sobre esta possibilidade, objetivando: pesquisar as 

teorias, a fim de constatar a possibilidade de uni-las, e analisar os motivos que levam os 

professores a utilizar ou não a referida técnica com este propósito. 

Esta pesquisa pretende defender que trabalhadas em conjunto, Educação 

Ambiental e aula-passeio contribuem na construção da consciência ecológica do aluno, 

pautada na reflexão sobre os valores sociais que o envolve, possibilitando compreender a 

interdependência da vida e seu meio. 

Este artigo está organizado em seções. A primeira é essa introdução, a seção 2 os 

objetivos da pesquisa e a metodologia é apresentada na seção 3. A revisão de literatura na 

seção 4, e ainda os resultados e as discussões na seção 5. Por fim, as considerações finais 

na seção 6. 

2. OBJETIVO 

Pesquisar as teorias, a fim de constatar se é possível unir a técnica da aula-passeio 

proposta pela Pedagogia Freinet à Educação Ambiental e se a referida técnica atende aos 
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propósitos da Educação Ambiental, para que o aluno possa construir seus conhecimentos 

sobre a interdependência da vida ao meio de forma contextualizada, dinâmica e reflexiva. 

Analisar os motivos que levam os professores a utilizar ou não a aula-passeio nas 

práticas de Educação Ambiental, analisando suas respostas sob a ótica das teorias. 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho foi elaborado utilizando a pesquisa bibliográfica e descritiva, quantitativa e 

qualitativa. O levantamento bibliográfico foi focado na necessidade da preservação do 

meio ambiente e do desenvolvimento sustentável por meio da Educação Ambiental no 

âmbito escolar, relacionando-a à filosofia e à aula-passeio da Pedagogia Freinet com o 

intuito de constatar se esta atende aos seus propósitos. Para realização da pesquisa, 

quarenta e quatro professores do primeiro ciclo do ensino fundamental, de escolas 

públicas e privadas da cidade de Bauru, responderam um questionário contendo cinco 

questões, relacionadas aos seus conhecimentos sobre o tema. A pesquisa centrou-se nos 

professores especificados, pois se acredita que para cultivar uma cultura voltada para a 

sustentabilidade é necessário que a educação ambiental se inicie na base da educação 

formal, necessitando especial atenção para com as atividades a serem realizadas. 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. Educação Ambiental 

Segundo Oliveira (2006), o meio ambiente compreende os meios físico, social e cultural 

que envolve cada ser e de seu equilíbrio dependem os seres humanos, que segundo o 

IBAMA, (BRASIL, 1999), são responsáveis por sua transformação e degradação. 

O mesmo autor afirma que tal situação suscita a necessidade de traçar diretrizes 

políticas pautadas no desenvolvimento sustentável. Nesta perspectiva a Educação 

Ambiental contribui promovendo medidas educativas pautadas em valores morais, 

culturais e conhecimento sobre a natureza (MATHIAS, 2005; BRASIL 1999). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, BRASIL (1997), apresentam a necessidade 

de se abordar no âmbito escolar os problemas que envolvem o Meio Ambiente, incluindo-

os nos currículos escolares de forma transdisciplinar. Para tanto são necessárias 

estratégias pedagógicas que conjuguem a aprendizagem com a vida do aluno (OLIVEIRA, 

2006), pois como afirmam Gutiérrez e Cruz (1999) a aprendizagem produtiva somente 
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ocorre se houver relação com as práticas sociais. Contudo as escolas têm tratando o tema 

em atividades extracurriculares e dissociadas da vida (OLIVEIRA, 2006; OLIVA, 2005). 

O cerne da educação é formar para a vida, o IBAMA (BRASIL, 1999) propõe a 

Educação Ambiental por meio de uma pedagogia ativa para que o aluno reflita sobre os 

problemas ambientais. Assim, a criança, consciente de que faz parte de um grande 

sistema, passa a entender que não respeitando a natureza está desrespeitando a si própria 

(OLIVA, 2005). 

4.2. Filosofia e Técnica da aula-passeio da Pedagogia Freinet 

A Pedagogia Freinet foi proposta por Célestin Freinet, educador francês que defendia 

uma educação popular (PAIVA, 1996) e acreditava na força da educação para formar 

cidadãos conscientes e transformar a sociedade (ELIAS, 1997). 

A Pedagogia Freinet tem a visão humanista de educar; a criança é vista como ser 

autônomo, racional, capaz de analisar criticamente os assuntos que lhes são expostos 

(MATTOS, 2008). A disciplina é construída por meio da organização e da cooperação 

(FREINET, 1975) e o respeito é condição indispensável para que a criança possa 

desenvolver-se integralmente (PAIVA, 1996). Seu principal objetivo é o desenvolvimento 

pessoal e social da criança (MATTOS, 2008; ELIAS, 1997), valorizando sua capacidade de 

pesquisa e descoberta (FREINET, 1975). 

A Pedagogia Freinet propõe a técnica da aula-passeio que propicia o contato com 

o outro, com a natureza e com a vida, sendo motivada pela busca do novo em que o 

questionamento e a alegria de investigar se integram à vida social e afetiva do aluno, 

resultando na compreensão sobre a realidade que vive (SAMPAIO, 1996). Elias (1996) 

afirma que a vida é um contínuo aprender, é importante que o aluno tenha iniciativa e 

reflita sobre seu achado, sobre as ações a serem tomadas e as possibilidades de resultados, 

tendo a percepção de fazer parte do mundo (ELIAS, 1997), tornando-se cidadão autônomo 

e cooperativo (LOPES, 2008). 

4.3. Pedagogia Freinet e Educação Ambiental 

Pode-se verificar, por meio da revisão bibliográfica, que a Pedagogia Freinet busca formar 

um cidadão crítico, responsável e atuante, contribuindo com os propósitos da Educação 

Ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

A Educação Ambiental e a Pedagogia Freinet buscam a formação do cidadão, 

pois para Freinet o objetivo da educação é o desenvolvimento intelectual e moral da 
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criança (MATTOS, 2008; ELIAS, 1997). O IBAMA (BRASIL, 1999) reforça ao afirmar que é 

necessário implementar uma educação voltada para a formação de valores, pautada na 

cultura do indivíduo. 

Segundo o IBAMA (BRASIL, 1999), a Educação Ambiental deve tratar de 

problemas que envolvam o desenvolvimento social e humano e a Pedagogia Freinet 

afirma que o educando deve construir sua realidade histórico-social (ELIAS, 1997). 

Ambas preocupam-se com uma educação impregnada de vida, pois o cerne da 

Educação Ambiental, segundo o IBAMA (1999), é formar para a vida, unindo trabalho e 

luta diária de toda a população, sendo a chave para o desenvolvimento sustentável. A 

Pedagogia Freinet também apresenta esta mesma filosofia ao afirmar que suas técnicas 

buscam unir o trabalho escolar com a vida (ELIAS, 1997). 

A Educação Ambiental propõe que o aluno vivencie situações através de projetos 

concretos (IBAMA, 1999) sendo que as técnicas Freinet atendem a este propósito, cuja 

aprendizagem ocorre por meio da experimentação e da vivência (ELIAS, 1997). 

Ambas afirmam que o ser humano aprende o que é significativo para sua vida e 

sua formação. Segundo a Educação Ambiental a aprendizagem produtiva somente ocorre 

se houver relação com as práticas sociais (GUTIÉRREZ; CRUZ, 1999), conceito defendido 

por Freinet (1975) ao afirmar que o aprendizado precisa ser importante para o aluno e 

colocado em prática, para que seja aprendido e utilizado. 

A educação deve ainda, ajudá-lo a identificar e filtrar os elementos que lesam o 

desenvolvimento sustentável, de forma reflexiva e crítica buscando alternativas que 

minimizem ou extingam os problemas ambientais (BRASIL, 1999). A aula-passeio 

possibilita ao aluno construir sua consciência crítica e autonomia, tendo como base a 

justiça, o direito individual e coletivo (SAMPAIO, 1996). 

Desta forma, as teorias apontam que a técnica da aula-passeio, ao atingir seus 

objetivos viabiliza a construção da consciência de valores sociais importantes para a 

vivência de todos, atendendo aos propósitos da Educação Ambiental. 

5. RESULTADOS 

Neste momento pretende-se analisar as respostas das questões da pesquisa com os 

professores com base nas teorias estudadas. 

A pesquisa foi realizada com 44 professores, cujas respostas nos oferecem 

elementos para compreender se a técnica da aula-passeio proposta pela Pedagogia Freinet 
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proporciona um trabalho contextualizado e concreto oportunizando uma aprendizagem 

significativa em especial na área da educação ambiental. 

A primeira questão a ser analisada é “O(A) senhor(a) conhece as técnicas 

propostas pela Pedagogia Freinet”? Dos 44 professores que responderam ao questionário 

28 (66%) afirmaram conhecer as técnicas Freinet e 16 (34%) não, o que nos leva a acreditar 

que apesar de mais de 50% dos professores a conhecerem, a Pedagogia Freinet ainda é 

pouco difundida. 

A 2ª questão: “O(A) senhor(a) considera que a técnica da aula-passeio possa 

contribuir com os propósitos da Educação Ambiental?” Entre os pesquisados 35 (79%) 

declararam que sim, 08 (16%) não e um não respondeu por não conhecer (5%). Pode-se 

concluir que 7 professores responderam afirmativamente sem possuir conhecimento 

teórico do assunto.  

Na 3ª questão, foi perguntado aos professores se utilizam ou já utilizaram a 

técnica da aula-passeio como proposta pela Pedagogia Freinet com foco na Educação 

Ambiental. Dos 44 professores questionados 19 (43%) responderam que utilizam e 25 

(56%) não. O resultado desta questão, ao ser comparado com o resultado das questões 

anteriores faz com que se busque resposta a um questionamento: se 66% dos professores 

conhecem a referida técnica e 79% consideram que esta possa contribuir para a Educação 

Ambiental porque somente 43% a utilizam? 

A 4ª questão investiga se ao utilizar a técnica da aula-passeio para trabalhar a 

Educação Ambiental o(a) professor(a) encontrou barreiras. Dos entrevistados, 13 (30%) 

encontraram barreiras e 06 (13%) não. Por se tratar de questão aberta, as respostas foram 

diversificadas e agrupadas para facilitar a compreensão. 

As barreiras mais significativas apontadas pelos professores foram as que 

envolvem os pais, preocupados com o risco que representa a saída da criança da escola, 

bem como o custo com as atividades. 

O receio dos pais em permitir a saída de seus filhos da escola é um problema de 

base a ser enfrentado. Freinet (1975) afirma que a partir do momento que estes confiam no 

trabalho passam a admirá-lo, a valorizá-lo e participam dele, portanto é preciso orientá-

los sobre os objetivos e benefícios a serem alcançados para convencê-los de que é uma 

atividade capaz de proporcionar real aprendizado. É importante demonstrar aos pais os 

frutos do trabalho, disponibilizando-lhes o material produzido por seus filhos (FREINET, 

1975). A oposição dos pais esmorece à medida que as crianças se envolvem com o 

trabalho, demonstrando entusiasmo. 
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Outra barreira apontada foi a preocupação dos pais com o custo da atividade. A 

aula-passeio é uma atividade simples, “singela e viável”, segundo um professor, e não 

necessita de recursos elaborados e de custo elevado. Freinet (1975) afirma que a aula-

passeio inicia-se com a saída da criança da escola, percebendo o ambiente ao seu entorno. 

Os alunos levam vida para dentro da sala de aula que lhes servirão de fonte de estudos. 

Nota-se, portanto, que a aula-passeio nem sempre envolve investimentos de elevado 

custo e atende aos propósitos da Educação Ambiental ao colocar a criança diante da vida 

construindo sua consciência crítica sobre a interdependência com seu meio. 

A preocupação quanto à saída dos alunos da escola está relacionada aos problemas 

com a organização, tais como transporte, elaboração de mapa, condições do local a ser 

visitado e ainda quanto à indisciplina do aluno. 

A aula-passeio está fundamentada na ordem e na organização e a disciplina é 

importante para que o trabalho produza frutos e depende do envolvimento de todos os 

atores da escola (FREINET, 1975). 

O prazer do aluno é o resultado relevante apontado por um professor, 

argumentando que ao se apaixonar pelas atividades a criança passa voluntariamente a 

respeitar as regras. Segundo Freinet (1975) as relações se tornam mais próximas e menos 

formais, sendo momentos de troca e aprendizado, solidariedade e respeito ao próximo. 

Esta argumentação refuta a dificuldade apontada sobre a saída dos alunos da escola 

devido à indisciplina. 

Ainda sobre o assunto um professor afirmou que: “quando a criança é colocada 

em tal situação aprende a se comportar adequadamente” e Sampaio (1996) assegura que 

desta forma a criança aprende feliz buscando resposta às suas inquietações. 

A aula-passeio representa grande responsabilidade para o professor, como 

afirmam dois professores, pois seu papel de locutor é convertido em papel de interlocutor, 

o que representa sair de sua tradicional posição de transmissor de conhecimentos para 

aprender junto com a criança (FREINET, 1975). 

Este trabalho proposto por Freinet (1975) é simples e natural, não necessita de 

recursos elaborados e difíceis de obter, baseia-se principalmente no bom senso. O autor 

ainda afirma que as reclamações advindas dos professores no que diz respeito a recursos 

estão arraigadas a pensamentos tradicionais, e que os mesmos sentem dificuldades em 

mudanças e em aceitação de técnicas inovadoras. 

A 5ª questão: “Ao utilizar-se da técnica da aula-passeio proposta pela Pedagogia 

Freinet para trabalhar a Educação Ambiental houve resultados satisfatórios? Quais os 

mais relevantes?” Dos 44 professores 15 (34%) não responderam e 29 (66%) relataram os 
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resultados mais relevantes, o que nos leva a crer que esta tem um conceito positivo 

mesmo entre os professores que não a utilizam, conforme um dos relatos: “por meio de 

estudos e depoimentos da escola que conheço posso dizer que a técnica é muito eficiente”. 

O procedimento de agrupamento também foi utilizado para esta questão a fim de 

facilitar sua análise, por se tratar de questão aberta. O resultado mais apontado foi o de 

que a criança aprende a se colocar no lugar do outro e amplia seu senso de 

responsabilidade, construindo sua autonomia, tornando-se responsável por suas ações 

sobre o meio ambiente, que advém do entendimento do aluno em se reconhecer como 

parte da natureza. Elias (1997) afirma que a técnica da aula-passeio proporciona ao aluno 

construir uma liberdade fundamentada no respeito mútuo. 

Sampaio (1996), Elias (1997) e Morais (1996) afirmam que a aula-passeio propicia 

ao aluno construir sua consciência crítica e sua autonomia ao assumir responsabilidades 

em novas situações, pois sua filosofia está fundamentada em valores democráticos, o que 

segundo o IBAMA (1999) é papel fundamental da educação. 

A UNESCO acredita que a educação é capaz de transformar o mundo em um 

local mais equitativo e solidário, gerando melhor qualidade de vida para todos os seres 

humanos, desde que dissemine o conceito de desenvolvimento sustentável (IBAMA, 

1999), possibilitando ao aluno transformar a sua história. 

A aprendizagem significativa por meio do concreto foi apontada por seis 

professores como fundamental para a vida do aluno e um deles relatou que quando o 

mesmo tem contato com o objeto de estudo torna-se responsável e crítico, passando a 

observar com critério tudo que acontece a sua volta. 

A proposta da aula-passeio (FREINET, 1983) faz parte da experimentação, do 

contato com o objeto de estudo, sendo uma forma natural de aprender. Segundo Elias 

(1997), esta técnica busca unir a escola à vida através de tarefas concretas e da reflexão 

crítica sobre a própria prática, valendo-se da curiosidade e da criatividade natural da 

criança, construindo seu conhecimento a partir da própria descoberta e da interação com 

o meio ambiente. Sob esta mesma visão a Educação Ambiental propõe uma pedagogia 

ativa através do conhecimento do meio ambiente, de estudos e pesquisas em que o aluno 

torna-se agente ativo que reflete sobre os problemas ambientais e propõe soluções 

colocando-as em prática (IBAMA, 1999). 

A construção da consciência crítica foi outro resultado relevante. Os PCN 

(BRASIL, 1997) ressaltam a importância de se trabalhar o meio ambiente a fim de formar 

cidadãos capazes de atuar de forma comprometida com a vida. Esta afirmativa vai ao 

encontro do que se espera da escola segundo Freinet (1975), que deve valorizar a 
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capacidade de pesquisa da criança ampliando sua visão de mundo, necessária para 

entender que meio ambiente é o conjunto de relações do homem com a natureza e com os 

organismos que fazem parte do seu meio (OLIVEIRA, 2006). 

Como afirma o IBAMA (BRASIL, 1999) a escola deve formar para a vida, 

colocando o aluno frente à realidade, sendo esta a chave para o desenvolvimento 

sustentável. Desta forma, a técnica da aula-passeio vem reafirmar o propósito da 

Educação Ambiental, pois assim como afirma Elias (1997), Freinet defendia que a escola é 

a própria vida. Gutiérrez e Cruz (1999) afirmam que o ser humano é o que vive, portanto 

a aprendizagem produtiva deve estar relacionada com as práticas sociais.  

Um professor afirmou que com a aula-passeio há melhor aproveitamento do 

conteúdo e sua assimilação por meio do “aprender fazendo”, momento em que se observa 

o prazer do aluno. O aprendizado torna-se contextualizado, alegre, prazeroso, cheio de 

sentido e inesquecível quando a criança tem a oportunidade de vivenciar a aula-passeio 

em todos os seus momentos (FREINET, 1975). 

Segundo o IBAMA (BRASIL, 1999) a educação deve oferecer condições ao aluno 

de ser membro produtivo e responsável da sociedade, enriquecendo seu bem estar, o que 

certamente resulta em satisfação que se estende por toda a vida, pois saberá aturar 

adequadamente em uma sociedade que se fará melhor. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preservação do meio ambiente é um assunto atual e relevante e o desenvolvimento 

sustentável tem sido apontado como um importante meio de impedir a degradação 

ambiental. O conceito que se tem, hoje, sobre meio ambiente envolve os aspectos naturais 

e sociais no qual o homem está inserido e sua relação com este determina a qualidade de 

vida de toda a população. 

A Educação Ambiental é um meio importante para se promover o 

desenvolvimento sustentável, que no âmbito escolar contribui para a formação de 

cidadãos ambientais. Aponta para a necessidade de promover atividades práticas e 

contextualizadas, colocando o aluno frente à realidade, envolvendo-o em situações de 

pesquisa de campo, incentivando-o a refletir sobre os problemas ambientais. No entanto, 

autores argumentam que as escolas abordam o tema de forma desconectada da vida. 

Nesta perspectiva a técnica da aula-passeio proposta pela Pedagogia Freinet 

possibilita um real aprendizado colocando a criança frente a frente com a vida e sua 
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realidade, valendo-se de sua curiosidade natural, para que busque e aprenda com a vida, 

refletindo e intervindo conscientemente sobre ela. 

Desta forma, tais teorias se imbricam em seus propósitos, pois defendem a 

necessidade de uma educação ativa e contextualizada a fim de formar o cidadão ético e 

atuante, possuidor de uma visão crítica e ampla da realidade que o cerca. 

Pode-se constatar através da pesquisa que a aula-passeio proposta pela 

Pedagogia Freinet apresenta na prática resultados relevantes aos objetivos da Educação 

Ambiental, contribuindo na formação pessoal e social do aluno, contemplando o conjunto 

de bens intelectuais e morais fundamentais para a formação do cidadão ambiental, capaz 

de ser membro produtivo da sociedade. 

A relevância do trabalho com a aula-passeio para os propósitos da Educação 

Ambiental minimiza as dificuldades apontadas pelos professores, que confrontadas com 

as teorias, apresentam caminhos viáveis e simples para solucioná-las, podendo-se crer que 

o empenho e a boa vontade dos diretores, coordenadores e professores são importantes 

para o sucesso do trabalho.  

Enfim, acredita-se que a aula-passeio proposta por Freinet é uma importante 

ferramenta para se atingir o objetivo da Educação Ambiental formando cidadãos críticos, 

responsáveis, autônomos e solidários, capazes de transformar a sociedade e viver de 

forma ética, justa, igualitária e solidária. 
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