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RESUMO 

A Educação Ambiental é uma das principais ferramentas utilizadas no 
processo de sensibilização das pessoas em relação ao meio ambiente. Esta pode 
ser inserida nas diversas disciplinas escolares e ser abordada como tema 
transversal nos ambientes educacionais. Este trabalho teve como objetivo inserir 
práticas didáticas de educação ambiental em uma escola de Educação Especial-
APAE Anjos da Lagoa, no município de Tapes, a fim de promover a sensibilização 
ambiental. Em vista disso, foram aplicadas atividades lúdicas a partir das temáticas 
resíduos e meio ambiente, em uma turma com idade entre 18 e 24 anos, onde todos 
os envolvidos mostraram-se participativos e proativos. Os resultados mostram que 
é possível trabalhar a abordagem ambiental com turmas de educação especial 
desde que sejam consideradas as limitações dos alunos na elaboração das práticas 
educativas.  

Palavras-Chave: APAE. Educação Ambiental. Educação Especial. 

  



ABSTRACT 

 

 Environmental Education is one of the main tools used in environment 

awareness. This can be inserted in various school subjects and be approached as 

a cross-cutting theme in educational environments. This study aimed to insert 

didactic practices of environmental education in an Special Education School – 

APAE - Anjos da Lagoa, in Tapes municipality, in order to promote environmental 

awareness. In view of this, playful activities were applied from the themes of waste 

and environment, in a class aged between 18 and 24 years, where all students were 

participative and proactive. The results show that it is possible to work with the 

environmental approach with special education classes as long as the limitations of 

the students in the elaboration of the educative practices are considered. 

 

 Keywords: APAE. Environmental education. Special education.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

O desequilíbrio do meio ambiente está associado com as intervenções 

antrópicas, uma vez que o homem vem utilizando os recursos naturais de maneira 

inadequada, ou seja, de forma insustentável. Neste contexto, a educação ambiental 

pode ser considerada uma excelente ferramenta de sensibilização das pessoas em 

relação ao mundo em que vivem, buscando a preservação e conservação dos 

recursos naturais, conciliando uma boa qualidade de vida, sem desrespeitar o meio 

ambiente. E, estabelecendo assim, o equilíbrio entre o homem e o meio (SATO, 

1997 apud COAN; SAKRZEVSKI, 2003). 

A Educação ambiental visa desenvolver os conhecimentos, habilidades e 

atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente. E, pode ser entendida 

como um processo para a formação de cidadãos conscientes, onde o educando 

pode torna-se apto a decidir coletivamente sobre as questões ambientais, 

desenvolvendo uma consciência crítica e convertendo-se em um agente 

transformador com vistas à sustentabilidade, “de forma sistematizada, ao longo de 

todo o processo formador dos cidadãos” (PHILIPPI JÚNIOR; PELICIONI; 

COIMBRA, 2002 apud COLLERE, 2005). 

 Diante dos grandes problemas socioambientais atuais, é necessário que o 

ser humano busque alternativas sustentáveis e eficazes, visando soluções para 

melhorar as condições ambientais, ou buscando remediá-las por meio de ações e 

hábitos ecologicamente corretos. Logo, a educação ambiental pode auxiliar os 

cidadãos na promoção de resolução dos problemas, e buscar as alternativas para 

mudar a realidade do ambiente em que vivem (PEREIRA; GIBBON, 2014, apud 

SANTOS et al [2015]). 

 A educação ambiental é um tema que vem sendo muito discutido nos dias 

de hoje (GUEDES, 2006 apud DIAS, [2015]). E esta temática pode ser inserida em 

várias disciplinas educacionais, como também ser abordada como tema transversal 

em quaisquer ambientes que educam (PEREIRA; GIBBON, 2014 SANTOS et al  

[2015]). 

 As escolas especiais têm papel fundamental na educação e desenvolvimento 

de crianças, jovens e adultos com deficiência, pois é neste espaço que elas 

recebem atendimento especializado, de acordo com suas necessidades, e com 
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recursos apropriados e profissionais capacitados para atender esses alunos que 

necessitam de estímulos diferentes, de adaptação e inclusão, de modo a atender 

às diferenças individuais de cada um. 

 Partindo dessa perspectiva, acredita-se que a Educação Ambiental pode ser 

inserida em qualquer ambiente educacional, podendo também ser aplicável na 

Educação Especial, que é uma modalidade de ensino destinada a atender 

portadores de necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem. E 

que, apesar de suas limitações físicas e intelectuais, são capazes de desenvolver 

atividades e aprender com elas.  

  

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 Inserir a educação ambiental em uma escola de educação especial, no 

município de Tapes (RS), como uma ferramenta de sensibilização. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Sensibilizar os alunos para questões relacionadas ao meio ambiente;  

● Desenvolver atividades lúdicas e didáticas de Educação Ambiental na 

Educação Especial; 

● Avaliar a percepção e participação desses alunos nas atividades. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

  

 Em decorrência de sua abrangência a educação ambiental é “considerada 

inicialmente como uma preocupação dos movimentos ecológicos em adotar práticas 

de conscientização, que seja capaz de chamar a atenção para a má distribuição do 

acesso aos recursos naturais” (CARVALHO, 2006, p.71 apud SILVA, [2017]). 

 O termo “educação ambiental” foi utilizado pela primeira vez na Conferência 

de Educação Ambiental da universidade de Keele, realizado na Grã-Bretanha no 

ano de 1965 (CARVALHO, 2006, p.71 apud SILVA, [2017]).), enquanto no Brasil, a 

educação ambiental passou a ser inserida de forma extraoficial no início da década 

de 1970, propondo manifestações sociais sobre o caráter político do uso dos 

recursos naturais, onde ocorreu uma grande mobilização de escolas, professores e 

estudantes promovendo atividades educacionais com ações voltadas para a 

melhoria do meio ambiente. 

 O marco histórico da Educação Ambiental foi através da Primeira 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental organizada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

realizada em Tbilisi, capital da Georgia, no ano de 1997 (BRASIL, (S.d)). As 

recomendações feitas nesta conferência serviram de base para outras conferências 

organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

 O referido evento definiu princípios e objetivos voltados para a educação 

ambiental, onde houve participação de especialistas do mundo inteiro, no qual foi 

formulado estratégias e recomendações para que os países membros incluíssem a 

Educação Ambiental nas políticas de Educação. Nesta Conferência estabeleceu-se 

que: “O processo educativo deveria ser orientado para a resolução dos problemas 

concretos do meio ambiente, através de enfoques interdisciplinares e, de 

participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade” PORTAL 

EDUCAÇÃO (Conferência de Tbilisi, 1977). 

De acordo (SATO, 1997 apud COAN; SAKRZEVSKI, 2003) 
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A primeira definição para a Educação Ambiental foi adotada em 1971 pela 
Internacional Union for the Conservation of Nature (União Internacional 
pela Conservação da Natureza), aonde os conceitos ali definidos vieram a 
sofrer ampliações posteriormente pela Conferência de Estocolmo e depois 
pela Conferência de Tbilisi na Geórgia. 

 

 Dias (2014) entende que as “orientações feitas na conferência de Tbilisi remeteram-

se em programas cujo o objetivo é de envolver toda a sociedade para as 

problemáticas ambientais”, e a educação ambiental como forma de sensibilizar a 

população para mudança de hábito e ser transformadora para mudar a realidade 

em que o planeta se encontra, através da proposta de desenvolvimento sustentável.  

 Baseado na Conferência de Tbilisi (1997) são finalidades da EA:  

 
1-Promover a compreensão da existência e da importância da 
interdependência econômica, social, política e ecológica. 
2-Proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os 
conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes 
necessárias para protegerem e melhorarem o meio ambiente. 
3-Induzir novas formas de conduta, nos indivíduos e na sociedade, a 
respeito do meio ambiente.  

  

A partir dos anos de 1990 começou a ser globalmente debatido temas 

relacionados ao meio ambiente, onde vários países manifestaram a urgência em 

discutir o assunto. “Este período foi marcado por uma série de conferências 

mundiais convocadas pela ONU [...]” (MOREIRA; OLIVEIRA, 2011 apud AYRES; 

TONELLA, 2018, p. 104). Nestas conferências foram abordados diversos temas, 

como o impacto das ações humanas sobre o meio ambiente, mudanças climáticas 

e educação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Quadro 1- Principais Conferências Internacionais de temática ambiental até a 
década de 1990. 

Principais Conferências Internacionais de temática ambiental até a 
década de 1990 

Ano Conferências Enfoque 

1972 

 

Conferência de 
Estocolmo 

Crescimento econômico em detrimento do meio 
ambiente; Esgotamento dos recursos naturais. 

Criação do Programa das nações Unidas sobre o 
meio ambiente PNUMA. 

1975 

 

Conferência de 
Belgrado 

Princípios e orientações para o Programa 
Internacional de Educação Ambiental – PIEA. 

1977 

 

Conferência de 
Tbilisi 

Conceito de meio ambiente; Conceito de 
educação Ambiental. 

1987 

 

 

Comissão 
Brundtland 

(Nosso Futuro 
Comum) 

Conceito de desenvolvimento sustentável. 

1999 

 

ECO 92- Rio de 
Janeiro 

Agenda 21: dilema da relação do homem- 
natureza e também combate às desigualdades 

sociais. 

Fonte: (autoria adaptado de VIEIRA, et al 2007)  

  

 A partir destas conferências foram articulados programas e políticas, voltados 

para encontrar respostas para as problemáticas ambientais. Após a Conferência de 

Estocolmo a educação ambiental passou a receber atenção especial e começou a 

ser tema de outros encontros em que fosse abordado a temática ambiental.  

 Dias (2004), traz alguns conceitos de Educação Ambiental. Um deles definido 

na conferência de Tbilisi em 1977. 

 
A Educação Ambiental é o desenvolvimento da educação com práticas e 
conteúdos interdisciplinares que visam à participação direta de todos os 
sujeitos da sociedade. Outro conceito definido pelo Conama - Conselho 
Nacional do Meio Ambiente em 1996, diz que a Educação Ambiental é a 
formação da consciência crítica do sujeito sobre as questões do meio 
ambiente e a participação de toda a população na preservação ambiental. 
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 No Brasil, a Constituição da República Federativa, em seu Artigo 225, 

capítulo VII, de 05 de outubro de 1988, em que trata das questões relacionadas ao 

meio ambiente, estabelece que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.” (BRASIL, 1988). 

 

 No ano de 1999, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Educação 

Ambiental, Lei N° 9795/99, de 27 de abril de 1999, relata no seu Art. 9º, que a 

Educação Ambiental deve estar presente e ser desenvolvida no âmbito dos 

currículos das instituições de ensino público e privado, englobando: 

I – Educação básica: a. Educação infantil; b. Ensino fundamental e c. 

Ensino médio; 

II – educação superior;  

III – educação especial;  

IV – Educação profissional;  

V – educação para jovens e adultos. 

 

 A mesma política regulamenta que a educação ambiental pode ser aplicada 

através da Educação não formal e formal. Conceituando-se:  

Não-Formal: ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

Formal: educação ambiental na educação escolar, desenvolvida no âmbito 

dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: 

educação básica, média e superior. 

 Para Reigota (1996 apud FIGUEIREDO; RODRIGUES; KOVALSKI, (S.d.)) “a 

educação ambiental deve permear como uma perspectiva de educação em todas as 

disciplinas”, deve ser um processo persistente que engloba exercícios 

interdisciplinares em todas as modalidades de ensino que não esteja  somente 

voltada para o uso dos bens naturais, mas tendo o ambiente escolar como  

transformadora de hábitos e atitudes, através da abordagem de temas ambientais 

em todas as disciplinas contando com a participação ativa e coletiva de toda 
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comunidade escolar,  para que assim se possa ser discutido a dificuldade do meio 

em que se vive e encontrar soluções para os problemas ambientais em seu entorno.  

 Essa interdisciplinaridade conforme Leff (2006, p. 230 apud CHRISTMANN, 

2014, p. 16) “trata-se de um processo de reconstrução social através de uma 

transformação ambiental do conhecimento”.  

 

Os objetivos do desenvolvimento sustentável exigem uma mudança nos 
valores que orientam o comportamento dos agentes econômicos e da 
sociedade em seu conjunto, além da transformação do conhecimento e da 
inovação de tecnologias para resolver os problemas ambientais. A 
sensibilização da sociedade, a incorporação do saber ambiental 
emergente no sistema educacional e a formação de recursos humanos de 
alto nível foram considerados processos fundamentais para orientar e 
instrumentar as políticas ambientais (LEFF, 2006, p. 222 apud 
CHRISTMANN, 2014, p. 16). 

 

 Segundo a UNESCO (2005, p. 44 apud SILVA, 2008, p. 38) “Educação 

ambiental é uma disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens 

com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus 

recursos adequadamente”. A perspectiva é desenvolver a educação ambiental de 

maneira interdisciplinar, para refletir questões atuais e pensar de uma maneira 

holística e coletiva no mundo que queremos, realizando a prática de um 

pensamento ecologicamente sustentável. 

[...] a questão ambiental impõe as sociedades a busca de novas formas de 

pensar e agir, individual e coletivamente, de novos caminhos e modelos de 

produção de bens, para suprir necessidades humanas, e relações sociais 

que não perpetuem tantas desigualdades e exclusão social, e, ao mesmo 

tempo, que garantam a sustentabilidade ecológica. Isso implica um novo 

universo de valores no qual a educação tem um importante papel a 

desempenhar (BRASIL, 1998, p. 180). 

 Para (DIAS, 2004 apud SCHRAM.; CARVALHO, [s.d]) o fator principal para 

a conscientização das pessoas é por via da educação. E para essa educação ser 

eficiente é necessário que os educadores, sejam capacitados e preparados, para 

assim poder-se obter resultados no comportamento das pessoas. 

  É fundamental que a educação ambiental desenvolva uma atitude de 

aprendizagem e de constante atualização, proporcionando uma reflexão sobre 

valores e atitudes em relação ao meio ambiente. (BRASIL, 2001). Portanto a 
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educação ambiental deve ser encarada como um processo permanente, em que as 

pessoas tomam consciência da questão ambiental em sua totalidade, sendo 

imprescindível levar em consideração a realidade social, econômica, cultural e 

ecológica, pois estes aspectos sociais formam o seu ambiente. (Dias 2004, p.105). 

 

2.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL   

 

 No Brasil, o debate sobre a educação especial começou a ser discutido a 

partir do século XIX, baseando-se nos modelos norte-americanos e europeus, 

porém, não estavam vinculadas as políticas públicas de educação, somente depois 

de um século, denominou-se a “educação dos excepcionais”. 

 O marco da Educação Especial ocorreu no período imperial, século XIX, onde 

houve a criação de duas instituições para atendimento de pessoas com deficiência. 

Em 1854, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente denominado 

Instituto Benjamin Constant (IBC). E, em 1857, houve a criação do Instituto dos 

Surdos Mudos, atualmente denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos 

(INES). Já no século XX, foi fundado o instituto Pestalozzi, que foi a primeira 

instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Em 

1954, foi fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). E, em 1945, foi criado o primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com superlotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 

Antipoff (BRASIL 2010).  

 

De acordo com Batista (2006, p.37 apud VIEIRA, 2014)  

Durante o Brasil Império, as pessoas com deficiências mais acentuadas, 

impedidas de realizar trabalhos braçais (agricultura ou serviços de casa) 

eram segregadas em instituições públicas. As demais convivia com suas 

famílias e não se destacavam muito, uma vez que a sociedade, por ser 

rural, não exigia um grau muito elevado de desenvolvimento cognitivo. No 

segundo momento, ao mesmo tempo em que surgia a necessidade de 

escolarização entre a população, a sociedade passa a conceber o 

deficiente como um indivíduo que, devido suas limitações, não podia 

conviver nos mesmos espaços sociais que os normais – deveria portanto, 

estudar em locais separados e, só seriam aceitos na sociedade aqueles 
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que conseguissem agir o mais próximo da normalidade possível, sendo 

capazes de exercer as mesmas funções. Marca este momento o 

desenvolvimento da psicologia voltada para a educação, o surgimento das 

instituições privadas e das classes especiais.  

 

Mazzotta (2003) cita que a inclusão da "educação de deficientes", da 

"educação dos excepcionais" ou da "Educação Especial" na política educacional 

brasileira vem a ocorrer somente no final dos anos cinquenta e início da década de 

sessenta no século XX, em tempos bastante tardios comparado com outros países.  

A partir da segunda metade do século XX, com a implantação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 4.024/1961, que o 

atendimento educacional das pessoas com deficiência apresentou avanços 

importantes, como o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente 

dentro do sistema geral de ensino: 

TÍTULO X 

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que fôr possível, enquadrar‐

se no sistema geral de educação, a fim de integrá‐los na comunidade.  

Art. 89. Tôda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 

estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá 

dos poderes públicos tratamento especial mediante bôlsas de estudo, 

empréstimos e subvenções. (BRASIL, 2014) 

 

 No artigo 58 da mesma lei - LDBEN, estabelece que:  

 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação 

especial. 

§2° O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino 

regular.  

§3° A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  
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 No entanto, a Lei nº 5.692/71 altera a LDBEN de 1961, nesta alteração visa 

definir “tratamento especial” no que diz respeito aos alunos com deficiências físicas, 

mentais e os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula. A LDB atual n° 9.94/96 afirma que o atendimento necessário a quem 

necessita será disponibilizado “em classes, escolas ou serviços especializados”, 

sendo dever do Estado garantir a oferta da educação especial (LDB, CAP X). 

 Em se tratando de Educação Especial, Mazzotta (2003, p. 11 apud  

STRAPASSON; CARNIEL, 2007), a define como:  

A modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de recursos e 

serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, 

em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a 

garantir a educação formal dos educandos que apresentem necessidades 

educacionais muito diferentes das da maioria das crianças e jovens. Tais 

educandos, também denominados de "excepcionais", são justamente 

aqueles que hoje têm sido chamados de "alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

  

 Logo, pela Constituição Federal de 1988, a Educação Especial obteve 

avanços significativos com o intuito de garantir os direitos das Pessoas com 

Deficiências, sem que haja a exclusão social. “O processo de garantia do acesso 

imediato e contínuo da pessoa com necessidades especiais ao espaço comum da 

vida em sociedade, independentemente do tipo de deficiência e do grau de 

comprometimento apresentado" (ARANHA, 2000, p.13 apud GAIA, 2017). 

 

A educação especial está [...] baseada na necessidade de proporcionar a 
igualdade de oportunidades, mediante a diversificação de serviços 
educacionais, de modo a atender às diferenças individuais dos alunos, por 
mais acentuadas que elas sejam. (MAZZOTTA, 1982, p. 10 apud GAIA, 
2017). 

 

 A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos 

fundamentais: 

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV). 

Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o 
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pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a 

“igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um 

dos princípios para o ensino e, garante, como dever do Estado, a oferta do 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular 

de ensino (art. 208). BRASIL (1988). 

 

 Para Sassaki, (2002 apud VIEIRA, 2014) “O processo de integração teve 

maior impulso a partir da década de 80, com o surgimento da luta pelos direitos das 

pessoas com deficiência, que apesar das dificuldades contou com o apoio 

consistente de cidadãos conscientes e participativos”. 

 Para Ferreira & Glat (2003 apud GLAT; FERNANES, 2005) “A luta pela 

ampliação do acesso e da qualidade da educação das pessoas portadoras de 

deficiência culminou, no início dos anos 90”. A proposta de Educação inclusiva 

ganhou uma posição de destaque no cenário político nacional, pois, hoje ela é 

amparada e fomentada pela legislação, além de ter resultado em mudanças 

consideráveis na política nacional brasileira.   

 Além das políticas que regulamentam a educação inclusiva, deve-se garantir 

condições no processo ensino aprendizagem para que todos estudantes 

beneficiados na referida proposta, especialmente os que apresentam maiores 

comprometimentos, como deficiência intelectual e/ou múltipla, possam contribuir 

para o desenvolvimento e habilidades cognitivas em seu processo de aprendizagem 

(GLAT; PLETSCH, 2013 apud PLETSH, 2014). 

 Estas novas mudanças sinalizadas na década de 90, resultaram em novas 

perspectivas para a política de Educação Especial publicada em 1994, que 

caracteriza a educação especial como:  

 

[...] um processo que visa promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas 

ou de altas habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do 

sistema de ensino. Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos 

compatíveis com as necessidades específicas de seu alunado. O processo 

deve ser integral, fluindo desde a estimulação essencial até os graus 

superiores de ensino. (BRASIL, 1994, p. 17). 
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Então em 1994, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial, 

orientando o processo de “integração institucional”:  

 

Condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que [...] 

possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades 

curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os 

estudantes ditos normais (BRASIL,1994, p.19). 

 

 Logo, o atendimento educacional para pessoas com necessidade educativa 

especial é utilizado para promover o desenvolvimento e a superação de seus limites 

intelectuais. Portanto, é de extrema importância que se tenha profissionais 

especializados para que o atendimento seja eficiente e com resultados. “[...] com a 

inclusão da Educação Especializada o aluno vai poder sair de uma posição de não 

saber, para um saber que lhe é próprio e de direito” (GOMES et al., 2007, apud 

SANTOS et al, [2015]). 

 

2.3 MOVIMENTO APAEANO  

 

Apesar dos avanços significativos em se tratando do atendimento 

educacional especial, pode-se dizer que as raízes históricas e culturais do 

fenômeno "deficiência" sempre foram marcadas por forte rejeição, discriminação e 

preconceito. Diante dessa realidade, surgiram as primeiras associações de 

familiares e amigos de pessoas com deficiência, com o papel de promover e lutar 

pela inclusão. “Nasceu em 1954, no Rio de Janeiro, a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), cujo objetivo principal de promover a atenção integral à 

pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e 

múltipla (APAE BRASIL, 2010). 

Segundo Veras (2000), “a APAE, contando com o apoio e o espaço cedido 

pela Sociedade Pestalozzi, deu início aos seus trabalhos pedagógicos e conseguiu 

formar duas turmas com 20 crianças com deficiência, nesse mesmo ano de 1955”. 

O Movimento Apaeano é uma grande rede, constituída por pais, amigos, 

pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras – 

públicas e privadas - para a promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa 
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com deficiência e a sua inclusão social (FENAPAES, 2011). Diante do grande 

crescimento desse movimento Apaeano, se fez necessário a criação de um 

organismo nacional, então em 1962 foi fundada Federação Nacional das APAEs – 

FENAPAE. 

 As APAES estão espalhadas em todo Brasil, totalizando aproximadamente 

2.178 instituições e entidades filiadas, coordenada por 24 Federações Estaduais, 

para atender cerca de 250.000 pessoas com deficiências múltiplas diariamente. A 

APAE tem por missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 

orientação, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da 

qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa 

e solidária (FENAPAES, 2015). 

 Hoje, o movimento apaeano está estruturado em quatro níveis hierárquicos 

administrativos:  

● Federação Nacional das APAEs – é uma organização social sem fins 

lucrativos e tem como missão promover e articular ações de defesa dos 

direitos das pessoas com deficiência. 

● Federações das APAEs - atualmente conta com 25 estados e Distrito 

Federal, com exceção do estado de Roraima, responsáveis pelos rumos, 

diretrizes, e estratégias do Movimento apaeano e, pela articulação política, 

defesa de direito e ações, em âmbito estadual.  

● Conselhos Regionais das APAEs - com a função de organizar as APAEs 

nas microrregiões, orientando seus rumos e sendo o contato direto entre a 

base e a Federação das APAEs no estado.  

● APAEs nos municípios - são as prestadoras de serviços e atendimentos 

diretos ao público especial. 

 

Com essa forma de organização o movimento apaeano é reconhecido 

nacionalmente como principal movimento na área educacional em busca da 

promoção e defesa dos direitos à cidadania da pessoa com deficiência.  

De acordo com o Censo IBGE (2010), 

O Brasil tem aproximadamente 45.606.048 de pessoas com deficiência, o 

que equivale a 23,9% da população do País. Onde 18,60% foram 
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declaradas pessoas com deficiência visual, 7% com deficiência motora, 

5,10% com deficiência auditiva e 1,40% com deficiência mental. 

 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em seu art. 2°, 

considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

Sendo assim,  pode-se concluir que as APAEs, tem papel fundamental na 

vida de crianças, jovens e adultos, como também na de suas famílias, pois através 

do movimento Apaeano, essas pessoas portadoras de deficiência estão em um 

ambiente que possui estrutura apropriada de escola especial, além de contar com 

profissionais especializados capazes de prestar assistência e atender à 

necessidade de cada aluno, para que suas habilidades possam ser desenvolvidas, 

e assim, poderem ser preparados e inseridos em quaisquer tipos de ambiente. 

Contudo, cabe ressaltar, que essas pessoas chamadas de “especiais”, necessitam 

muito mais do que atendimento especializado, precisam também que suas 

diferenças sejam respeitadas.  
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3 METODOLOGIA  

  

 A metodologia proposta para a elaboração deste estudo partiu de uma 

pesquisa bibliográfica sobre os temas voltados a educação ambiental e educação 

especial, para o preparo do material didático e realização de oficinas.  

 A experiência didática foi avaliada de forma qualitativa, no decorrer das 

oficinas, analisando aspectos relacionados ao envolvimento e atenção dos alunos, 

motivação e desenvolvimento. Além disso, observou-se a adequação dos materiais 

selecionados para as habilidades motoras/intelectuais dos alunos e a emotividade 

e dedicação para a realização da prática. 

 As atividades realizadas serão abordadas a seguir. 

 

3.1 LOCAL DE ESTUDO 

 As atividades foram executadas na Escola de Educação Especial –

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) - Anjos da Lagoa, 

localizada na Rua Mauá n° 1239, Bairro Balneário Rebello, no município de Tapes 

(RS). A Figura 01 mostra a localização da área de estudo. 

 

Figura 01 – Localização da Área de Estudo. 

 

Fonte: autora (2019). 
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 A APAE Tapes foi fundada em 26 de junho de 1985, pela iniciativa de pais e 

responsáveis de portadores de necessidades especiais, e com a ajuda de algumas 

pessoas da comunidade, que sentiam a necessidade de um espaço onde os 

portadores de deficiência pudessem ter o convívio social, educacional, cultural e 

valorização de suas potencialidades. 

Porém, durante esse processo surgiram dificuldades financeiras, que 

interromperam as atividades por um período de quatro anos. Contudo, mesmo 

durante esta fase, algumas pessoas continuaram a buscar atendimento aos 

excepcionais, essa procura tornou possível o reinício das atividades, a partir do dia 

14 de agosto de 1989, quando a entidade passou a funcionar em locais alugados 

ou cedidos.  

No dia 8 de maio de 1999 a APAE Tapes inaugurou sua sede própria (Figura 

02), com o terreno doado pela Prefeitura Municipal e o prédio construído através de 

projetos em parceria com RBS, Souza Cruz, Rotary, além de pessoas e empresas 

da própria comunidade. 

Figura 02- Construção sede APAE. 

Fonte: OLMOS (2019). 

  

 Hoje a escola possui cinco salas de aula, banheiros adequados à alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida, refeitório, área verde, cozinha, sala de 

secretária, sala de diretoria, almoxarifado e também biblioteca.  
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 A APAE Tapes possui o total de 64 alunos matriculados nos turnos da manhã 

e tarde, com idades que variam de 4 a 60 anos. A instituição, conta com o apoio de 

oito professores e seis funcionários, entre eles psicólogo e assistente social.  

 Assim como as demais unidades, a APAE Tapes tem como objetivo assistir 

e dar suporte para que pessoas com deficiência, prioritariamente aquela com 

deficiência intelectual e múltipla, para que elas tenham seu direito garantido, com a 

prestação de serviços de saúde e de educação especial por profissionais 

especializados, visando a melhoria na qualidade de vida e a inclusão social. 

 

3.2 PREPARO DO MATERIAL DIDÁTICO 

  

 Foram preparados dois jogos didáticos para a realização das oficinas, ambos 

com materiais recicláveis. Para a oficina da coleta seletiva foram utilizados 05 caixas 

de leite na elaboração das lixeiras, que foram pintadas nas respectivas cores da 

reciclagem: azul, verde, amarelo, marrom e vermelha. Para a oficina do caça-

palavras foi utilizado uma cartolina e 99 tampinhas de garrafa pet que continham 

nomes relacionadas ao meio ambiente e animais totalizando 21 palavras. 

 

3.3. OFICINAS DIDÁTICAS  

  

 Inicialmente foi apresentado uma proposta das atividades a serem realizadas 

para a diretora da APAE, a qual junto com a coordenadora pedagógica, selecionou 

a turma que melhor se adequasse as atividades propostas. Assim, foi selecionada 

uma turma com 5 alunos, com a faixa etária entre 18 a 24 anos.  

 Após preparo do material e das atividades, foram realizadas as oficinas, no 

dia 11 de Outubro de 2019, as quais contaram com as seguintes atividades lúdicas:  

1. Apresentação do filme “Um Plano para Salvar o Planeta; 

2. Dinâmica de Coleta Seletiva; 

3. Jogo de Caça-palavras; 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Este estudo buscou avaliar a percepção e participação dos alunos através de 

atividades lúdicas e didáticas sobre meio ambiente, objetivando a sensibilização dos 

mesmos quando ao tema.  

Os resultados obtidos estão descritos por atividades desenvolvidas e serão 

apresentados a seguir. 

 

4.1 FILME “UM PLANO PARA SALVAR O PLANETA”  

     

 A primeira atividade desenvolvida foi a apresentação do filme da Turma da 

Mônica “Um plano para salvar o planeta”, o qual utiliza uma abordagem lúdica para 

abordar o tema resíduos, assim como poluição do ar e do solo.  

 Durante os 25 minutos de exibição do filme, os alunos mostraram-se bastante 

atentos (Figura 03), demonstrando interesse e disposição. Após o vídeo foi 

realizada uma conversa para observar o entendimento dos alunos em relação à 

temática proposta. Eles mostraram a compreensão do tema o que facilitou a 

aplicação da próxima atividade. Além disso, houve a participação dialógica de 

alguns alunos, exemplificando atitudes percebidas no filme que assemelhavam-se 

ao seu cotidiano. 
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Figura 03 - Alunos assistindo o filme “Um plano para salvar o planeta”. 

 
Fonte: Autora (2019). 
 

 
 

4.2 DINÂMICA DE COLETA SELETIVA 

 

Na realização desta atividade foram disponibilizados diferentes tipos de 

materiais recicláveis: papel, plástico, vidro, metal, orgânico. A partir daí, os alunos 

deveriam identificar o tipo de material e descartar na “lixeira” correta (Figura 04).  

Observou-se que os alunos identificavam as cores das lixeiras, porém não 

tinham muita familiaridade com os tipos de materiais.   Estes, mostraram uma certa 

dificuldade, na primeira tentativa, em acertar em qual lixeira descartar os resíduos. 

Foi necessário então descrever sobre os tipos de materiais: papel, plástico, vidro, 

metal ou orgânico, e suas respectivas cores. 
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Figura 04 - Alunos participando da atividade de coleta seletiva. 

Fonte: SILVA (2019). 

 

4.3 JOGO DE CAÇA-PALAVRAS 

 

Nesta atividade o objetivo era que os alunos identificassem palavras 

relacionadas com o meio ambiente, como por exemplo, reduzir, reciclar, preservar, 

entre outros, como também nome de animais (Figura 05).  

Apesar da maioria ser alfabetizados notou-se que eles apresentaram um 

pouco de demora para encontrar as palavras. Desse modo, foi preciso auxiliá-los, 

para que conseguissem realizar a tarefa. A aluna que apresentou maior grau de 

dificuldade recebeu ajuda dos colegas, que mostraram-se muito prestativos e 

participativos, inclusive comemorando o acerto próprio e dos colegas. 

Percebeu-se também que o método utilizado na confecção do caça-palavras 

por sílabas facilitou que os alunos encontrassem as palavras, pois quando 

encontravam a primeira sílaba conseguiam identificar todo nome. 
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Figura 05 - Aluno realizando atividade de caça-palavras. 

 

Fonte: SILVA (2019). 

  

4.4 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM 

 

 As oficinas realizadas buscaram transmitir conhecimentos sobre educação 

ambiental de maneira lúdica e participativa utilizando materiais recicláveis.  

 Os resultados demonstram que as práticas didáticas podem sensibilizar os 

alunos para a proteção do meio ambiente. Além disso, é importante que as 

instituições educacionais disponibilizem atividades lúdicas em seu currículo escolar, 

pois as mesmas colaboram com o desenvolvimento mental e motor dos alunos com 

necessidades especiais.  

 Para (Brennan; Correia, 1997 p.48 apud CARNEIRO, 2012, p. 53). 
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Há uma necessidade educativa especial quando um problema 

(físico, sensorial, intelectual, emocional, social ou qualquer 

combinação destas problemáticas) afeta a aprendizagem ao ponto 

de serem necessários acessos especiais ao currículo, ao currículo 

especial ou modificado, ou a condições de aprendizagem 

especialmente adaptadas para que o aluno possa receber uma 

educação apropriada. Tal necessidade educativa pode classificar-

se de ligeira a severa e pode ser permanente ou manifestar-se 

durante uma fase do desenvolvimento do aluno.  

Para (PINHO e SPADA 2007, p. 1-2 apud FRITZ, 2013, p. 13) “as atividades 

lúdicas são fundamentais para o ensino e aprendizagem dos alunos, pois são 

desenvolvidas de forma dinâmica e participativa envolvendo diretamente aluno e 

professor proporcionado troca de interação entre ambos”. Devido sua grande 

relevância, vem a cada dia sendo inseridas no ambiente escolar, pois o lúdico é 

uma das opções em deixar o aprendizado mais simples e prazeroso com utilização 

de materiais atrativos. Essas práticas de ensino fazem com que as aulas se tornem 

mais interessantes, estimulando os alunos em aprender.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando o público alvo são estudantes que requerem necessidades 

educativas especiais, particularmente a área do desenvolvimento cognitivo, acaba 

sendo um grande desafio, pois apresentam ritmo de aprendizagem custoso e 

necessitam de um tempo maior para realizarem suas tarefas, dispondo 

complexidade na formação de conceitos e memorização. 

Contudo, apesar de suas limitações, sejam elas física ou intelectual, eles 

possuem capacidade de adquirir aprendizado. E, foi justamente por acreditar no 

potencial destes alunos, que escolheu-se desenvolver o trabalho na Educação 

Especial.  

Com relação às oficinas realizadas, observou-se que os alunos, apesar de 

suas dificuldades de assimilação, conseguiram compreendê-las e as desenvolver 

de forma completa. Além disso, constatou-se que eles foram muito participativos e 

receptivos em realizar atividades fora de sua rotina. 

Avaliando as didáticas de educação ambiental na perspectiva inclusiva, as 

oficinas com material lúdico mostraram-se satisfatórias, alcançando os objetivos 

propostos. Embora tenha sido envolvida apenas uma turma, com pequeno número 

de alunos, ficou evidente que é possível inserir práticas pedagógicas de educação 

ambiental na educação especial. 

Sendo a educação ambiental uma ferramenta de sensibilização, recomenda-

se que a escola, por meio de seus professores capacitados, adote práticas 

ecopedagógicas, que podem ser realizadas de forma lúdica e dinâmica com a 

participação de todos, independentemente de suas limitações.   
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