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Resumo

Este artigo foi escrito com material produzido em nossa tese de doutoramento, quando analisamos, dentre
outros assuntos relativos ao tema, as políticas públicas de Educação e Educação Ambiental e suas ações nas
escolas públicas da cidade de Ilhéus (BA). O artigo inicia abordando a questão legal, citando a Constituição
Federal e seus artigos sobre Educação e Educação Ambiental. Utilizamos, como justificativa, a gravidade do
problema e a necessidade de tratar as questões ambientais com urgência. Na tese trabalhamos com 17
questões respondidas por 412 alunos das 12 escolas públicas da Zona Sul da cidade e, para este artigo
selecionamos apenas quatro destas questões. Os resultados que apresentamos, demonstram que ainda temos
que caminhar muito para formar cidadãos capazes de reconhecer as questões ambientais, buscando mudar
suas práticas visando a sustentabilidade.
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Abstract

This article was written with material produced in our doctoral thesis, when analyzed, among other matters
pertaining to the topic, the public politics for Education and environmental education and their actions in the
public schools of the city of Ilhéus (State of Bahia). The article starts addressing the legal question, citing the
Federal Constitution and articles on education and environmental education. We use, as justification, the
seriousness of the problem and the need to treat environmental issues with urgency. In the thesis we work
with 17 questions answered by 412 students from 12 public schools in the Area South of the city and, for this
article we select only four of these issues. The results presented show that we still have to walk a lot to form
citizens capable of recognizing environmental issues, seeking to change their practices aiming at
sustainability.
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Pela Constituição Federal, promulgada em 1988, todos têm direito a educação de qualidade. O texto
constitucional diz que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 205). Questionamos se isso vem
acontecendo de verdade.

Mas não é somente a Educação que é contemplada na CF; também a Educação Ambiental, no Art. 225,
regulamentado pela Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que estabelece a Política Nacional de Educação
Ambiental. A Lei determina o que deve ser feito, mas, na prática, muito pouco acontece; os rios, oceanos e
lagos continuam sendo poluídos, as florestas devastadas e o lixo vai tomando conta de todo lugar.

A humanidade, ao criar a ciência e a tecnologia, descobriu meios para transformar o planeta, colocando-se
acima da natureza, pensando-se capaz de dominá-la. Assim, o século XX conheceu a maior transformação já
ocorrida no planeta e há necessidade dos seres humanos enfrentarem os graves problemas relacionados às
questões ambientais. Se a CF diz que usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito
de todos, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) está a denúncia de que, “de onde se retirava uma
árvore, agora retiram-se centenas. Onde moravam algumas famílias, consumindo alguma água e produzindo
poucos detritos, agora moram milhões de famílias, exigindo imensos mananciais e gerando milhares de
toneladas de lixo por dia” (p. 174). Afinal, já somos mais de sete bilhões de habitantes no planeta; e por
conta da mentalidade criada pelo capitalismo e pela globalização, cada vez mais crescem nossas necessidades
de retirar do planeta aquilo que necessitamos; mas não podemos esquecer que o futuro da humanidade e da
vida no planeta depende da relação que o homem estabelecer com a natureza, e de como ele utiliza os
recursos naturais disponíveis.

Este artigo foi escrito com material produzido em nossa tese de doutoramento, quando analisamos, dentre
outros assuntos relativos ao tema, as políticas públicas de Educação Ambiental e suas ações nas escolas
públicas da cidade de Ilhéus (BA).

Justificativa

Já há consenso de que as questões ambientais devem ser tratadas com urgência, pois mecanismos foram
criados nesse sentido, tais como o Ministério do Meio Ambiente, secretarias e conselhos estaduais e
municipais. Já não é possível construir sem o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto ao
Meio Ambiente (RIMA). A Conferência para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972, foi
um importante marco para deflagrar movimentos, determinações e atitudes governamentais, cuja finalidade
foi cuidar das questões ambientais. No Brasil foi criada a Secretaria do Meio Ambiente (1973), fruto desta
conferência; em São Paulo, no mesmo ano, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)
e na Bahia foi criado o Conselho Estadual de Proteção Ambiental (CEPRAM). A criação desses órgãos teve
“como objetivo o controle ambiental, e como eixo central de sua atuação a poluição industrial” (DIAS, 2009,
p. 85). No final dos anos 1990, no Brasil, foram elaboradas políticas públicas cujo objetivo foi incentivar e
promover a educação ambiental no ensino fundamental (LOUREIRO, 2012).

A implantação de uma Política Nacional para a Educação Ambiental não é possível somente por aplicação da
lei, nem por decreto, implica em mudança de comportamento. Para que esta mudança de comportamento
seja possível, é necessário que haja mudança de mentalidade, que demanda tempo. Mais que isso, demanda
vontade política, uma ação que seja realizada em conjunto, por parte do Estado e da população. As pessoas
se acostumaram a utilizar os recursos naturais e acreditam serem estes ilimitados. Mas, afirma Loureiro, que
não cabe “discutir conservação sem considerar os processos sociais que levaram ao atual quadro de
esgotamento e extinção; falar em mudanças de comportamentos sem pensar como cada indivíduo vive, seu
contexto e suas possibilidades concretas de fazer escolhas” (2006, p. 70).

Sobre o tema é preciso refletir que qualquer ação precisa contar com a maioria das pessoas, ou da totalidade,
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pois, não adianta um grupo de pessoas ou países tentar resolvê-lo. Neste barco somos todos passageiros e
Bauman fala em humanidade solidária. Diz ele que

[...] Não há qualquer solução local para problemas de raízes globais. As causas da
sobrevivência e da justiça, frequentemente em conflito entre si no passado, apontam
agora na mesma direção, demandam estratégias semelhantes e tendem a convergir
numa só causa; e essa causa unificada não pode ser perseguida (muito menos
satisfeita) localmente e por esforços apenas locais. Problemas globais só têm
soluções globais. (BAUMAN, 2011, p. 114).

Seguindo o raciocínio de Loureiro e de outros autores consultados, não podemos comparar a pressão exercida
no planeta por africanos e outros povos tribais, com aquela exercida pelos americanos, europeus, brasileiros e
outros povos cujo consumo se faz em grande escala. Se esse olhar sobre as questões ambientais for
orientado desde a infância, mais fácil será enfrentar as questões ligadas à utilização dos recursos naturais.

Diante da situação local e 13 anos após a promulgação da Lei de Educação Ambiental, parece-nos pertinente
a realização de uma pesquisa sobre a atual situação da EA nas escolas públicas da cidade de Ilhéus (BA).

A cidade de São Jorge dos Ilhéus está localizada no sul da Bahia, e tem seu nome associado ao cacau e ao
chocolate. No Século XX esta cultura propiciou grande geração de renda, transformando a região num polo de
cultura própria, relatada para o Brasil e para o mundo por uma literatura pujante e em especial por um
escritor, romancista, que nasceu junto aos cacauais de Ferradas, distrito de Itabuna, chamado Jorge Amado
(HEINE, 2004, p. 1).

A metodologia que utilizamos foi a da observação direta extensiva, através da aplicação de um questionário,
“constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
pesquisador” (Lakatos e Marconi, 2001, p. 107). Trabalhamos com 17 questões respondidas por 412 alunos
das 12 escolas públicas da Zona Sul da cidade, local onde está localizada a Faculdade de Ilhéus, onde
trabalhamos. Para este artigo selecionamos apenas quatro destas questões, que passamos a analisar.

Fundamentação Teórica

Para escrever nossa tese de doutoramento, após inúmeras leituras sobre o assunto, além de outras,
correlatas à área de Educação Ambiental, elegemos os autores Fritjof Capra e Frederico Loureiro, como
referência, e Miguel Arroyo e Paulo Freire na área de Educação, além de outros teóricos. Mas acreditamos que
é importante ressaltar o papel de Loureiro, em Educação Ambiental e de Arroyo, em Educação, como autores
que apoiam e concentram as ideias apresentadas em nosso trabalho.

A Educação Ambiental, que atualmente é motivo de muitas considerações, até meados do século passado não
causava preocupação. Não havia necessidade de nos preocuparmos com o planeta, pois ele era “próspero e
generoso”, assim pensavam muitas pessoas, embora não fosse tão generoso assim com os excluídos, aqueles
que passavam fome e sofriam com a miséria e a falta de água, e eram milhões. Naquela época se excluía o
ser humano, de “fazer parte da natureza”. Foi nos anos 1960 que ambientalistas de várias partes do mundo e
cada vez um número maior de pessoas, começaram a “enxergar” que algo não ia bem; apesar do avanço da
tecnologia era necessário mudar nossa relação com as reservas naturais do planeta. No período pós Segunda
Guerra surgiram as ONGs que passaram a cuidar do assunto.

Trataremos como Educação Ambiental um segmento da Educação voltado para a conservação do meio
ambiente, que deve contemplar questões que estão intimamente ligadas à desigualdade social, ao processo
de gestão ambiental, ao consumo sustentável, à possibilidade de convivermos, sete bilhões de seres
humanos, da melhor forma possível, entre nós e com o planeta, a nossa casa, a única que temos e que não
pode ser ampliada.
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Ao escrever este trabalho, utilizamos a obra “As Conexões Ocultas”, de Fritjof Capra, que se reporta às
transformações impostas ao planeta pela utilização exacerbada dos recursos naturais. Um ponto abordado por
Capra e que interessa à elaboração deste trabalho, é a forma utilizada pela natureza nesta transformação, em
que “a vida, desde os seus primórdios, há mais de três bilhões de anos, não tomou conta do planeta pela
violência, mas pela organização em redes” (2004, p. 232). Que precisamos aprender com a natureza e não
retirar dela.

Utilizamos também Pedagogia da Terra (Gadotti, 2000); o autor afirma ter utilizado a Carta da Terra, que
“centra-se no novo conceito de modo de vida sustentável”, para chegar à educação para o desenvolvimento
sustentável (p. 70). Gadotti acredita que a Carta da Terra tem “um grande potencial educativo, ainda não
suficientemente explorado”, para ser utilizado na educação formal, como também, na educação não-formal.

Uma das funções da Educação e da Educação Ambiental é buscar desenvolver, nas pessoas, de modo geral, o
sentimento de cidadania, o que ainda não é bem compreendido. E cidadania implica em direitos e deveres,
mas, também, em participação. Participação na vida da cidade, participação política. De acordo com Nunes
(2007), há “a necessidade da participação cidadã no planejamento e nas ações sobre o território”. Afinal não
somos ilhas isoladas, somos seres que convivem, cada vez mais, num território mais restrito.

Arroyo afirma ser “desafiante fazer uma análise política dos processos que persistem na negação do direito à
educação e na segregação social e escolar. Por que proclamamos o direito de todos à educação e o negamos
com rituais excludentes e segregadores de tantas crianças e tantos adolescentes?
” (Arroyo, 2009, p. 130). Essa é uma realidade que inquieta educadores, gestores e formuladores de políticas;
essa prática que continua vitimando milhões de crianças e adolescentes, de jovens e adultos, sobretudo
populares.

É preciso que fique claro o que é Educação Ambiental, posto que muitas pessoas minimizam esta prática
pedagógica, entendendo-a como um modismo, talvez até como algo passageiro. Loureiro afirma que “A
Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores,
conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade da vida e a atuação lúcida e
responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente”. A Educação Ambiental deve atuar como
fator de transformação do quadro de crise em que se encontra o planeta e “elemento estratégico na formação
de ampla consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a inserção humana na natureza”
(LOUREIRO, 2008, p. 69).

O mundo apresenta diversidade e complexidade. “Em Educação Ambiental, a negação da homogeneidade
simplificadora e o respeito à diferença de ideias e modos de viver” devem ser fundamentais e coerentes com
a visão de ambiente, de acordo com Loureiro, que afirma que: “Porém ao se defender o diverso não se pode
cair num pluralismo indiferenciado, em que as vivências pessoais e as lutas sociais se deem numa história
diluída e desconexa, na qual a negação, a confrontação de teorias e argumentos e a superação
transformadora tornam-se impossíveis de se realizar” (LOUREIRO, 2004, p. 22). Isso seria recair num
relativismo absoluto e no atomismo de iniciativas que são vistas como válidas em si mesmas, posturas que
em nada favorecem a consolidação da educação como atividade cidadã.

Se o mundo e as sociedades humanas vivem em constante transformação, entendemos que estas devem
acontecer para nos melhorar enquanto pessoas, e melhorar nossa possibilidade de convivência, entre nós e
em nossa relação com o planeta. A Educação Ambiental deve se constituir em práxis educativa cultural e
informativa, sem deixar de ser fundamentalmente política, formativa e emancipadora.

Os anos sessenta apresentaram, em relação às questões ambientais, muita contradição, posto que, se alguns
denunciavam o grande problema que estava ocorrendo, era difícil para as pessoas, para os governantes e
organizações compreenderem esta nova ordem mundial.

De acordo com Quintas, a década de 1960 faz “parte de uma época em que certas verdades, consideradas até
então indiscutíveis, foram postas em dúvida, e algumas, simplesmente, desmentidas”. Uma delas, talvez a
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mais valorizada, “era a crença de que a humanidade teria ingressado numa fase áurea de sua existência, em
que as velhas mazelas, que historicamente vinham atormentando a existência dos seres humanos, teriam
seus dias contados”. Logo, “acabar com a fome, as doenças, a miséria, a guerra e outros males seria uma
questão de tempo. E tudo isso num prazo razoavelmente curto. Finalmente, estaríamos no limiar da
concretização da grande promessa da modernidade, de que a ciência e a tecnologia nos libertariam das
limitações impostas pela natureza e, assim, seríamos felizes para sempre” (QUINTAS, 2009, p. 33).

Segundo este autor a crise ambiental é a parte visível de uma crise muito maior e preocupante: a de “uma
concepção de civilização”. Esta concepção, ao separar o ser humano da natureza, transforma-a em objeto de
dominação, que pode ser utilizada como “fonte inesgotável de matéria-prima e depósito de resíduos” (id;
Ibid, p. 42). As diferenças culturais, políticas e religiosas entre as diversas populações mundiais geram estado
de conflito. Para que um povo compreenda seu papel no mundo, é preciso antes, construir sua cidadania.

Sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, Loureiro e Saisse (2012) lembram que, em abril de 2009,
foram comemorados os dez anos de promulgação da Lei, com a realização de um seminário sobre o assunto.
A conclusão é que não há muito a comemorar.

A respeito da Educação no Brasil, a força que nos move a adentrar este caminho é o sentimento de que a
educação, em nosso país, não é tratada com a seriedade que o assunto merece. Depois de tantos anos de
prática em educação, toda uma vida, não aceitamos como algo natural que alunos cheguem ao terceiro grau
apresentando dificuldade na leitura e na interpretação de textos, querendo apenas conseguir um diploma.

Educação. Qual o significado desta palavra?
Qual a sua importância?
A educação ocorre de diversas formas e em situações as mais distintas. O atual modelo de escola tem pouco
mais de duzentos anos e, no decorrer do último século, a escola tem crescido de tal forma, que é somente ela
que legitima o conhecimento.

O Art. 1° da Lei 9394/96, a Lei que “estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional” diz o seguinte: “a
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais”.

A cidade de São Jorge dos Ilhéus, local da nossa pesquisa, há pouco mais de cem anos, possuía apenas cinco
escolas, pois aprender a ler não era obrigatório, nem mesmo para a elite – vivíamos em um país de
analfabetos. No ano de 1881 quando Ilhéus foi elevada à categoria de cidade, esta possuía apenas duas
escolas primárias, que funcionavam deficientemente em consequência da dificuldade de encontrar professores
(BARBOSA, 1994, p. 44).

Foi, portanto, no Brasil pós República Velha que a educação começou a tomar impulso entre as classes
populares. No Brasil, desde os anos 1920, surgiram movimentos reformistas liderados por Fernando de
Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, influenciados por Dewey e Durkheim, convencidos do caráter social
da educação e do dever do Estado de propiciar escola para todos. Combateram a educação elitista e
acadêmica tradicional sob a orientação da Igreja Católica, defendendo uma educação gerida por leigos.

Um dos responsáveis pelas transformações que viriam a ocorrer posteriormente, a partir da década de
sessenta, é oriundo dos rincões nordestinos, o pernambucano Paulo Freire, reconhecido internacionalmente
pelo trabalho que realizou no campo da educação, ao longo de sua vida. Segundo Paulo Freire, não é legítimo
“transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico”; isso significa “amesquinhar o que há de
fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”; e diz que “educar é
substantivamente formar” (FREIRE, 1996, p. 33). Educação é, portanto, muito mais do que capacitar o
indivíduo para exercer tarefas úteis à sociedade onde vive. E lembra: “gostaria, por outro lado, de sublinhar a
nós mesmos, professores e professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa docente”
(p. 15). E despertar o aluno para uma prática ambiental sustentável, faz parte desta responsabilidade ética.
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Por outro lado, o educador Miguel Arroyo afirma que, quando pensamos em saúde, pensamos no médico, mas
quando pensamos em educação pensamos na escola. “Entretanto, os pedagogos vieram antes do que a
pedagogia e do que as escolas. O magistério é anterior às instituições de ensino” (ARROYO, 2000, p. 10). O
autor afirma a necessidade de o professor retomar seu ofício de mestre, com todo o respeito que lhe é
devido.

De certa forma esta constatação demonstra que a educação talvez não esteja cumprindo sua função de
humanização, já que é pela educação que nos tornamos humanos, como bem afirma Fialho (2009, p. 197):
“A caminhada pela humanização se faz pela educação. Educar e humanizar, vetores da cidadania,
compromissos da contemporaneidade ao dar sentido às práticas produtivas, sociais, simbólicas”. Que é
preciso buscar novas ontologias e resignificar o sentido da espécie humana. E que a cria humana se anuncia
sob a marca do inacabamento e do desamparo. Fialho afirma que “Vir a ser humano é uma travessia”. Não
basta o equipamento genético privado de relações afetivas e sociais.

Freire lamenta profundamente que se confunda Educação com “ensino de conteúdos”, ou “transferência do
saber”. O educador não pode ser, simplesmente, aquele que “transmite” conhecimentos para o aluno. Ele
também afirma que “não há Educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” (FREIRE,
2011, p. 51).

E como educar é algo muito sério, assim deve ser tratado. Diz Arryo: “Logo, continuaremos apelando à
bondade não apenas dos mestres, mas da sociedade, da comunidade solidária, dos amigos da escola”. Nossa
preocupação maior é com a Educação Básica, o princípio do processo e responsável por tudo o mais.

A angústia de Miguel Arroyo em relação à educação é também nossa angústia. Como continuar acreditando
na força da educação, na sua possibilidade transformadora e humanizante, em meio a tanta desumanização,
já que, como afirmamos acima, não nascemos feitos, mas nos fazemos, nos tornamos pessoa.

A educação em Ilhéus não é diferente da educação de qualquer outra parte do país, e teve a mesma
evolução; começou com os jesuítas, no século XVI, passou por dificuldades e só se desenvolveu no decorrer
do século XX. A educação era para a elite ou para aqueles que queriam muito estudar. A partir da
democratização da educação um número cada vez maior de pessoas tem acesso à educação; os programas
do Governo Federal buscam cumprir as leis, oferecendo vagas. Qual educação está sendo disponibilizada para
o aluno?
Questionamos.

O tratamento dado às questões ambientais na cidade de Ilhéus não difere da maioria das cidades brasileiras,
nem de cidades localizadas em outras partes do planeta; sabemos que são relativamente poucas as
aglomerações urbanas cujas populações se preocupam em mitigar a forma agressiva e predadora como a
natureza é tratada. No tempo em que a plantação de cacau era feita sob as majestosas árvores da Mata
Atlântica, havia preservação da floresta. Como em toda parte, não havia em Ilhéus preocupação com as
questões relativas ao meio ambiente. Detentora de uma economia voltada para a monocultura cacaueira,
tudo girava em torno das fazendas e da produção de cacau. Com as novas modalidades de plantio, em áreas
abertas, a Mata Atlântica deixou de ser preservada.

Com a realização da Conferência do Rio, a Eco-92, é que foram intensificadas ações para demonstrar a
necessidade de cuidar do meio ambiente, do planeta, a nossa casa. Ficou mais claro que atitudes precisavam
ser tomadas, no Brasil e no mundo. Afinal, as mudanças que ocorreram no final do século XX foram muito
drásticas. Diz Garvey que: “as pequenas atitudes que tomo para me manter aquecido, seco e alimentado são
o que são parcialmente por causa das escolhas feitas por pessoas que já morreram há muito tempo”. A
história da humanidade e de suas descobertas científicas e tecnológicas criou artefatos que somos obrigados a
utilizar. Mesmo que não concordemos com esta forma de vida capitalista e consumista, está difícil não
utilizá-la (GARVEY, 2010, p. 52).

Nesse sentido, em 1997 foi criada em Ilhéus, a Universidade Livre do Mar e da Mata – Maramata, com a
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finalidade de implantar a Educação Ambiental no município.

Resultados e discussão

O universo dos entrevistados foi de 412 alunos de escolas públicas; 204 alunos do sexo masculino e 208 do
sexo feminino, escolhidos aleatoriamente, em acordo com a direção das escolas, e de acordo com a
disponibilidade das mesmas.

Foram apresentadas aos alunos 17 perguntas referentes a diversos aspectos das questões ambientais. Os
alunos responderam segundo seu entendimento. As perguntas não exigiam respostas objetivas, o que
dificultou a tabulação dos mesmos. Quanto à idade, os alunos respondentes possuem entre sete anos (1°
ano) e sessenta e cinco anos (Tempo de Aprender). O Tempo de Aprender é um programa do Estado da
Bahia, em que as aulas são semipresenciais e buscam contemplar alunos trabalhadores.

Para a escrita deste artigo, selecionamos quatro questões, de acordo com o resultado apurado nas respostas,
aquelas que apresentaram maiores discrepâncias. São elas:

1. O que é meio ambiente?

Procuramos trabalhar nesta pesquisa com a percepção de que meio ambiente é o meio em que vivemos. Nele
está incluída a natureza, com tudo o que dela faz parte, e, também, o ser humano, sua cultura, o meio
ambiente urbano e tudo que existe no planeta, na biosfera, ou esfera da vida; envolve os meios bióticos
(vivos) e abióticos (não vivos), ou seja, inclui a vegetação existente, os animais e os micro-organismos, o
solo, as rochas, a atmosfera e os fenômenos naturais, o ar, a água e o clima, dentre muitas outras coisas.

As respostas apresentadas pelos alunos, com maior frequência, foram: com 146 respostas, a natureza,
excluindo a presença do ser humano; além destes, 33 deles responderam que é a preservação da natureza; o
lugar onde vivemos apresenta 94 respostas e 19 afirmam que é tudo o que está a nossa volta; 61 deles não
sabiam ou não responderam, ou seja, ainda é significativo o número de alunos que não conseguem
compreender o que seja meio ambiente. Outras respostas foram apresentadas com menor frequência, mas,
mesmo os alunos com mais idade ou escolaridade, não conseguem responder de modo mais coerente.

2. Para que serve o manguezal?

Ilhéus tem uma enorme área de manguezal, porque é recortada por muitos rios, três deles desembocando na
Baía do Pontal. A influência das marés nestas áreas propiciou a formação deste tipo de vegetação. De acordo
com Andrade, “No decorrer da história geomorfológica de Ilhéus, o relevo foi sendo modelado, apresentando
formações de diversos períodos geológicos” (Andrade, 2003, p. 57).

O manguezal é um ecossistema rico em matéria orgânica. Tem por finalidade o refúgio natural “para
reprodução, alimentação e proteção de muitas espécies da fauna e da flora”, como também contribui para a
sobrevivência de aves, répteis e mamíferos, vários deles correndo risco de extinção (http://
www.
globalgarbage.org/). Acreditamos que saber a finalidade do manguezal é vital para sua preservação, por isso
a incluímos no questionário.

Dos 412 questionários aplicados, 192 não responderam ou afirmaram não saber qual a finalidade do
manguezal, o que corresponde a 46,6%; 19 que é para o sustento das famílias; 57 responderam que é para
pegar caranguejo; 46 disseram que é para os caranguejos viverem (habitat de caranguejos); 15 disseram que
o manguezal é berçário dos peixes e 45 foram “outras respostas”. Das respostas dadas, apenas 101, ou
24,5%, responderam de forma que pode ser considerada correta. Uma resposta preocupante: “serve como
meio de sobrevivência. Serve também para ‘limpar’ a cidade, pois o lixo, de modo geral, termina parando lá”.

3. O que é poluição?
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Poluição é a degradação ou deterioração provocada no meio ambiente, em qualquer lugar do planeta.
Constitui-se em perda da qualidade de vida em decorrência de mudanças ambientais. Existem vários tipos
poluição: sonora, visual, do ar, em ambientes fechados, pode provocar a morte; na natureza, pode causar
poluição ao meio ambiente; o lixo, sobras de toda atividade humana e grande vetor de contaminação, causa
poluição em todo lugar onde é descartado.

Sobre o que é poluição, os alunos responderam: 136 deles, que está relacionada com lixo e entulho, e 61,
com lixo e fumaça; 56, com degradação ambiental; 67 afirmaram tratar-se de sujeira e contaminação; 12
deles se lembraram do esgoto; quatro relacionaram poluição com o problema da camada de ozônio; 34 não
responderam e 42 foram classificados em “outras respostas”. Uma delas foi bastante contundente: “poluição
é uma coisa que todo mundo faz”. Esta questão demonstrou que os alunos sabem o que é poluição, quando
responderam que é sujeira, esgoto ou lixo. Das 412 respostas, 378 delas, ou 91,7% responderam de forma
correta e, apenas 8,3% não responderam.

Embora os respondentes tenham demonstrado saber o que é poluição, ainda necessitam maior
aprofundamento. Um deles afirmou respondendo a outra pergunta, sobre onde acontece a poluição: “não
precisa ser um local para acontecer, é só você praticar”. É só você pegar um papel de bala e jogar no chão.

E, ao solicitarmos um exemplo de local poluído, foram muitas e diferentes as respostas. Alguns alunos
indicaram as cidades de São Paulo e Rio, além do rio Tietê, o que demonstra que muitos pensam a poluição
distante deles. Dois alunos disseram que poluição é o ar que respiramos, ou seja, são duas pessoas que já
percebem além dos próprios sentidos.

4. O que é reciclagem?

“Reciclagem é o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade terminou em outro
produto” (http://
www.
lixo.com
.br
/). Pode ser a garrafa pet transformada em banquinho, em vassoura, em jardineira ou em fibras para
camisetas. Pode ser a transformação de uma garrafa de vinho vazia em objeto de adorno. São muitas as
formas utilizadas de reciclagem, basta trabalhar a imaginação.

Ou ainda, “reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados em novos produtos com vista à sua
reutilização” (http://
www.
significados.com
.br
/). De acordo com o sítio consultado, a função da reciclagem é retirar materiais que iriam para o lixo para
serem aproveitados; este termo chama a atenção das pessoas para a importância da preservação dos
recursos naturais e do meio ambiente.

A esta questão, 150 alunos responderam que é reutilização de materiais; outros 127 disseram que é reciclar
lixo. Que é garrafa, lata, papel, vidro e plástico, foi a resposta de 34 alunos. Dos alunos, 73 (17,7%) não
responderam. Outras respostas foi a opção de 28 alunos.

A reciclagem tem duas finalidades: diminuir a quantidade de lixo na natureza, aliviando os aterros sanitários,
economizando matéria-prima, água e energia. As respostas a esta questão demonstram que, de alguma
maneira os entrevistados têm noção do que seja reciclagem, pois, cerca de 70% deles responderam de forma
que pode ser considerada correta, mas este ponto precisa ser mais bem trabalhado e compreendido.

Como complemento desta questão, solicitamos um sinônimo de reciclagem. Dos alunos, 279 não
responderam, o que corresponde a 67,7%, além de muitos que deram respostas sem nexo, pouco mais de

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_politicas_publicas_para_a_educacao_e_a_politica_nacional_de_ed.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



25% deram respostas consideradas corretas. Ao analisar as respostas a esta questão podemos perceber que
os alunos entrevistados têm dificuldade em saber o que é um “sinônimo”.

Conclusões

Foram mais de três anos de leituras, visitas a bibliotecas e livrarias, pesquisa e compras realizadas através da
internet; muito estudo, muita leitura e muita conversa. Noites passadas em claro, mas sem sombra de
dúvida, muito gratificante, sobretudo pela possibilidade de concluir um trabalho longamente sonhado.
Algumas decepções, principalmente em relação à educação, por sentirmos que está sendo negado um direito
constitucional e humanístico às nossas crianças, o direito à educação. Os programas governamentais,
amplamente divulgados pela mídia, nem sempre correspondem à realidade.

No cumprimento da pesquisa, quanto à educação ambiental, podemos afirmar que existe em quase todas as
escolas, experiências e vontade de trabalhar o tema, que muitos atores têm como de grande importância.
Todas as escolas pesquisadas têm projetos para a área ambiental, mas, nem sempre conseguem colocá-los
em prática, ou mesmo em dar continuidade aos que são iniciados.

Quanto ao nível de conhecimento dos alunos, este deixa bastante a desejar. Podemos afirmar que, no
universo dos alunos que responderam ao questionário, o percentual dos que responderam com convicção e
conhecimento, ainda é muito pequeno. Eles confundem descartar com reciclar, coleta seletiva com coleta
usual de lixo, muitos não compreendem o que foi solicitado. O tema não é completamente desconhecido, mas
ainda precisa muito ser trabalhado. E se eles sabem do que se trata, nem sempre colocam a teoria em suas
práticas.

Das 7004 opções de respostas (correspondente a 17 questões multiplicadas por 412 alunos), 1593 questões
não foram respondidas, o que corresponde a 22,74%; e 22,28% podem ser consideradas erradas, de acordo
com os parâmetros utilizados. Mais de quarenta por cento das respostas, quase metade delas, não foram
respondidas corretamente. Portanto, muito há que se fazer para que os alunos das escolas públicas da cidade
de Ilhéus compreendam a necessidade de cuidar do meio ambiente, para que a vida seja preservada no
planeta.

Quanto às experiências de educação encontradas nas escolas, estas são bastante diferenciadas. As escolas
estaduais estão instaladas em prédios melhores, contam com certa autonomia, por conta das verbas que
recebem, atendem a um contingente maior de alunos, e a Secretaria de Educação do Estado oferece o
Programa Convida, dando total apoio; mas o programa só pode acontecer se tiver um professor interessado
em levá-lo adiante.

Sobre as escolas municipais, o CAIC Darcy Ribeiro é uma escola que foi construída para ser modelo, e já foi;
atualmente está muito estragada e necessitando de reforma urgente. Cada escola visitada tem uma
quantidade enorme de problemas para resolver, sendo que, muitas delas estão instaladas em prédios
inadequados. O maior problema encontrado é o pedagógico, pois muitas crianças não conseguem ler e
escrever direito, além de não compreenderem o que leem. É grande o número de jovens que concluem o
Ensino Fundamental com carência de aprendizagem. O reflexo desta situação aparece no Curso Superior,
quando encontramos alunos que apresentam dificuldades em Português e Matemática, como também na
fluência e compreensão da leitura.

Ao concluir este trabalho acadêmico, nossa reflexão sobre o assunto, sobre a situação de nossas escolas
públicas e a educação que oferecemos aos nossos alunos, nos faz perceber que a educação nem sempre está
cumprindo seu papel. É como se brincássemos de fazer educação. Como falar de inclusão, quando não lhes
oferecemos a menor das condições necessárias para uma aprendizagem eficaz?
Quando oferecemos apenas livros escolares?
Que aluno crítico podemos formar?

O que esperar das escolas públicas municipais, se a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), apesar de
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se constituir na mais importante instituição de ensino regional, e de existir há cerca de quarenta anos, pouco
tem realizado no seu entorno. Se, apesar ter cursos de mestrado e doutorado em meio ambiente, despeja
seus dejetos em um ribeirão tributário do rio Cachoeira. A Maramata, instituição criada para implantação de
EA no município, realiza ações muito tímidas e não existe nenhuma atuação eficaz que justifique sua
existência.

A Agenda 21 de Ilhéus, escrita e revisada por mais de dois anos e com ampla participação da sociedade
organizada, jamais saiu do papel. E as questões relativas ao lixo e à coleta seletiva, continuam não
caminhando para lugar algum.

Sabemos que a implantação de uma política pública preocupada com as questões ambientais não é tarefa
fácil, mas é preciso realizá-la. Entendemos, como Marcuse, que a luta ecológica se contrapõe às leis que
governam o sistema capitalista: lei de acumulação crescente do capital, criação de uma mais-valia, do lucro
crescente, da necessidade de perpetuar o trabalho alienado, da exploração... mas, acreditamos que é
necessário o embate.

Ao finalizar nosso trabalho, percebemos o quanto a pesquisa que motivou nossa preocupação está distante de
chegar ao seu final. A cada dia é preciso recomeçar. Não sabemos qual o futuro de nossa cidade. Não
sabemos o que esperar, nem do governo, nem de seus munícipes, mas sabemos que é preciso continuar
acreditando.

Mais importante que mudança de mentalidade é mudança de atitude.
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