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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver por meio das 
ciências da linguagem e suas tecnologias através do 
método de gêneros textuais uma conscientização 
ambiental no ensino e aprendizagem de Língua 
Portuguesa, ou seja, é necessário pensar em como nossa 
sociedade é organizada e significada por signos 
linguísticos onde acontece às interações sociais, 
perspectivas de mundo, sendo assim, essa pesquisa  se 
vincula às questões interdisciplinares do cotidiano 
denominadas como “análise linguística/semiótica” no 
Referencial Curricular do Paraná (2018) e “língua como 
discurso social” nas Diretrizes Curriculares de Educação 
Básica - LP (2008) que contempla o caráter de 
significação do mundo por meio da linguagem.  

Introdução  

A Educação Ambiental (EA) pode se considerar como um 

instrumento de ensino-aprendizagem com enfoque no 

respeito por todas as formas de vida, tal ideologia 

promove uma ação voltada para transgressão da 

realidade social, desenvolvendo o senso crítico dos 

sujeitos às questões não somente ecológico, mas como 

também com os temas culturais, étnicos, de gênero, 

classe e religião (PRONEA, 2018). Por meio destes ideais 

de transformação e emancipação promovidos pela EA e 

demais pressupostos críticos pedagógicos, o 

desenvolvimento da EA nas aulas de Língua Portuguesa 

(LP) pode ser desenvolvido, por exemplo, por uma 

sequência didática alinhada aos gêneros textuais (Dolz, 

Noverraz, Schneuwly, 2004). 

Material e Métodos 

O método adotado para a produção da futura sequência 

didática prevista para a finalização da pesquisa foi a 

metodologia da Sequência Didática para Oralidade e  

 

Escrita (Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2004) voltada à 

Educação Ambiental. 

Resultados e Discussão 

Com essa pesquisa, foi possível perceber semelhanças 

da prática educativa ambiental com pressupostos críticos 

de ensino-aprendizagem, pois a EA visa explicar os 

interesses e ocorrências socioambientais que afetam a 

sociedade de uma forma democrática. 

Conclusão ou Conclusões 

O conhecimento promovido pela Educação Ambiental 
promove rupturas na formação social dos indivíduos 
presentes na sociedade de maneira que exerçam ações 
mais transformadoras em prol da realidade inseridos, 
sendo um movimento multidisciplinar que pode ser 
explorado em diversas áreas de ensino.  
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