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A problemática socioambiental tem se intensificado nas últimas décadas, diante 
desse contexto, cabe à escola protagonizar a construção de conhecimentos, atitudes e 
valores inerentes à formação humana e ao exercício da cidadania. O presente trabalho 
teve como objetivo identificar as concepções de meio ambiente por educandos do 
ensino médio da Escola de Referência em E. M. Luiz Alves da Silva,Santa Cruz do 
Capibaribe-PE. A amostra foi constituída por 97 estudantes do 2º ano, com a realização 
de uma atividade estruturada em duas partes, na primeira o aluno respondeu a um 
questionário com doze questões abertas sobre meio ambiente e na segunda parte foi 
pedido que construísse um mapa conceitual que representasse a concepção de meio 
ambiente a partir de dezesseis imagens do Rio Capibaribe.  Para análise das produções 
dos educandos (questionário e mapa conceitual) foi utilizado às categorias de meio 
ambiente, propostas por Irineu Tamaio. Dos pesquisados 52,6% apresentaram a 
concepção reducionista, 21,6% apresentaram concepção utilitária, 17,5% a concepção 
abrangente, 5,1% a concepção sócio-ambiental, 3,1% a científica e 2,1% a romântica; 
52,6% são do sexo feminino e 47,4% do sexo masculino; 62,9% afirmam que a 
educação ambiental contemplada através de projetos nas disciplinas de Biologia e 
Geografia, 20,6% nas disciplinas de Biologia, Geografia e Língua Portuguesa. Os 
resultados apontam para a necessidade de ampliação da discussão em torno das 
diferentes concepções ambientais. 
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