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A escola é um dos espaços em que a Educação Ambiental (EA) pode ser desenvolvida. Nela, 
o indivíduo deve ser sensibilizado a buscar valores que o conduza a uma convivência 
harmoniosa com o meio ambiente. Porém, torna-se necessário levar em consideração  as 
características locais e as especificidades dos alunos e da própria escola. O estudo em questão 
tem como objetivo analisar  a percepção dos atores sociais de uma escola estadual, localizada 
no município de Nossa Senhora do Socorro/ SE sobre a conservação ambiental. O 
desenvolvimento da pesquisa ocorreu a partir de levantamentos bibliográficos, documental e 
trabalho de campo com aplicação de questionários, entrevistas e registros fotográficos. A EA 
proporciona a leitura do global a partir do local auxiliando os indivíduos a desenvolverem 
capacidades que lhes permitam tomar decisões fundamentadas relativas ao ambiente. 
Palavras- chave: Comunidade, Escola, Educação Ambiental 

 
La escuela es uno de los espacios en los que la Educación Ambiental (EA) puede ser 
desarrollado. En ella, el individuo se debe sensibilizar a buscar los valores que conduzcan a 
una coexistencia armoniosa con el medio ambiente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 
las características y las especificidades locales de los estudiantes y la escuela misma. Este 
estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los actores sociales en una escuela 
ubicada en la ciudad de Nossa Senhora do Socorro/ SE en la conservación del medio 
ambiente. El desarrollo de la investigación se produjo a partir bibliográfico, documental y de 
campo con cuestionarios, entrevistas y fotografías. La EA proporciona la lectura general del 
sitio de ayudar a las personas a desarrollar habilidades que les permitan tomar decisiones 
informadas en relación com El médio ambiente. 
Palabras claves: Comunidad, Escuela, Educación Ambiental 
 
 
 

 

______________ 
1 Mestranda, Grupo de Pesquisa em Geocologia e Planejamento Territorial (GEOPLAN), Geografia. 
2 Doutora, Grupo de Pesquisa em Geocologia e Planejamento Territorial (GEOPLAN), Geografia e 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
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1. Considerações Iniciais 

 

A sociedade compreende um conjunto de indivíduos que compartilha costumes, 

interesses, gostos em comum, sendo estes, particularizados em cada momento histórico. Além 

disso, engloba um número de pessoas, vivendo em comunidade, e, suas relações com a 

natureza é determinada pela forma como se organiza para o acesso e uso dos recursos 

naturais. 

Na atualidade é comum a discussão acerca da relação da sociedade  e  natureza.  

Reflexo de um modelo civilizatório “ onde o consumo enquanto valor, regeria o modo de ser” 

Moles ( 1972 apud WALDMAN, 1992), resultando na especulação da natureza, no seu 

consumo demasiado e, consequentemente, nos problemas ambientais que, também, atingem 

as dimensões social, econômica, politíca e cultural. 

De fato, esse panorama revela o retrato de uma crise denominada ambiental que 

reflete a lógica  que fundamentou a exploração intensiva da natureza. Nessa lógica, a natureza 

é instituída como objeto a ser dominado, privatizado por um sujeito, embora nem todos os 

homens sejam proprietários dela. Logo, a crise ambiental é fruto de um modelo de 

crescimento econômico em que foram incorporadas tecnologias ao processo produtivo, mas 

que em nada contribuiu para a libertação do homem e uso sustentado da natureza. Ao 

contrário, promoveu a subordinação humana e o possível esgotamento dos recursos naturais. 

A natureza foi encarada como devendo servir aos interesses dos homens, sendo 

separada deles e dominada por eles, o homem se tornando senhor da natureza graças às 

técnicas e ciências. A natureza é vista como um amontoado de recursos naturais a ser 

explorado, mais cedo ou mais tarde (PROST, 2009,p. 184).  

De acordo com alguns autores a preocupação com a destruição do planeta ganha 

destaque a partir dos anos 70 quando se intensifica e se institucionaliza o debate acerca da 

problemática ambiental mundial, sua relação com o desenvolvimento social e econômico das 

nações e as mudanças de comportamento a partir da educação “ambiental”. 

As finalidades desta educação para o ambiente foram determinadas pela UNESCO, 

logo após a Conferência de Belgrado e são as seguintes: “formar uma população que tenha 

conhecimento, competências, estado de espírito, motivações e sentido de empenhamento que 

lhe permitam trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais e 

para impedir que eles se repitam” (EFFTING, 2007). 
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As discussões sobre a questão ambiental ganha um caráter público e social no Brasil 

a partir da década de 80, sendo que nesta época a Educação Ambiental (EA) era vista por um 

viés conservacionista, influenciado por valores da classe média européia.  

Na década de 90 diversos órgãos (Ministério da Educação - MEC, Ministério do 

Meio Ambiente - MMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA) desenvolveram diversas ações para consolidar a Educação Ambiental 

no Brasil. No MEC, por exemplo, foram aprovados os novos Parâmetros Curriculares, 

documento que define como temas transversais: saúde, ética, pluralidade cultural, orientação 

sexual e meio ambiente. Neles a temática ambiental foi inserida não como disciplina, mais de 

maneira a ser trabalhada e articulada pelas diversas áreas do conhecimento. 

Em 1999 foi sancionada a Lei Federal n° 9.795 (Política Nacional de Educação 

Ambiental- PNEA) apresentando que a EA permite que o indivíduo construa valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

Assim, a EA surge como uma ação estratégica de enfrentamento dos problemas 

ambientais, no sentindo de que, constitui-se como atividade intencional da prática, que 

imprime ao desenvolvimento individual um caráter social em relação à natureza e com os 

outros seres humanos, com o objetivo de potencializar essa atividade humana, tornando-a 

plena na prática social e de ética ambiental (TALAMONI e SAMPAIO, 2003). 

Alguns autores criticam a tendência de reduzir a questão ambiental a um problema 

estritamente ecológico, de forma a pensar os problemas ambientais desvinculados das práticas 

sociais. Por conta disso, eles criaram novas denominações para renomear a educação que já é 

adjetivada de “ambiental”, para que a EA seja compreendida não apenas como um 

instrumento de mudança cultural ou comportamental, mas, também, de mudança social para 

atingir a mudança ambiental. Fundamentado nesta análise pode-se inferir que não é possível 

mudança ética quando se ignorar a sociedade, por esta encontra-se imbricada de valores 

construídos ao longo do tempo. 

A Educação Ambiental (EA) é tida como um processo lento e contínuo, decidida 

coletivamente e trabalhada de forma interdisciplinar. Como traz Loureiro (2004, p.29)  

 

a EA promove a conscientização e esta se dá na relação entre “eu” e o 
“outro”, pela prática social reflexiva e fundamentada teoricamente. A ação 
conscientizadora é mútua, envolve capacidade crítica, diálogo, a assimilação 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

4 

de diferentes saberes, e a tranformação ativa da realidade e das suas 
condições de vida.   

 

A escola é um dos espaços em que a Educação Ambiental (EA) pode ser 

desenvolvida. Nela, o indivíduo deve ser sensibilizado a buscar valores que o conduza a uma 

convivência harmoniosa com o meio ambiente. Porém, para que isso ocorra torna-se 

necessário levar em consideração  as características locais e as especificidades dos alunos, dos 

professores e da própria escola.  

Diante desse quadro o presente estudo teve como objetivo analisar as percepções dos 

atores sociais da Escola Estadual João Arlindo de Jesus, localizada no Povoado Taiçoca de 

Fora (Nossa Senhora do Socorro) sobre a conservação ambiental, uma vez que, a comunidade 

está localizada numa zona de ecossistemas frágeis: manguezais, e, vem sofrendo grandes 

impactos negativos, devido ao crescimento de viveiros para criação de camarão           

(carcinicultura), ao crescimento populacional, ao não cumprimento do período de defeso, 

entre outros. 

A análise da percepção dos alunos e  profissionais de educação, desta localidade, 

contribuiu para o entendimento do papel que a escola pode desempenhar nos processos 

educativos referentes a conservação ambiental. Bem como, a importância da sensibilização a 

respeito da natureza, mantendo o modo de vida da comunidade e possibilitando a 

participação, desta, nos projetos desenvolvidos na localidade.  

Com base nos procedimentos técnicos utilizados, a coleta de dados foi realizada 

através de pesquisa bibliográfica, documental e por meio da pesquisa de campo, com 

aplicação de questionários, realização de entrevistas e registros fotográficos.  

Os dados primários foram coletados diretamente através de pesquisa de campo 

mediante a observação e a aplicação de 37 questionários aos alunos3, bem como a realização 

de 12 entrevistas, distribuídas entre os professores e os funcionários do apoio pedagógico-

administrativo, a coordenação e direção, procurando conhecer as percepções em relação à 

conservação do meio em que vive. Além da análise dos projetos desenvolvidos na escola a 

fim de identificar a dimensão ambiental no cotidiano escolar. 

Destarte, após aplicação dos questionários e entrevistas os dados brutos foram 

organizados em tabelas e gráficos, possibilitando a análise do objeto em estudo, isto é, a 

relação escola-comunidade- educação ambiental.   

______________ 
3 Os questionários foram aplicados com alunos da 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental, buscando apresentar a 
percepção dos que estão na série inicial e final desta modalidade de ensino. 
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2. Educação Ambiental no Cotidiano Escolar: Percepção da Comunidade Escolar acerca 

da Conservação Ambiental4 

 

A escola é um dos espaços no qual a relação homem - natureza é debatida. Assim, a  

escola como espaço privilegiado de formação do indivíduo deve encontrar meios efetivos para 

que cada aluno compreenda os fenômenos naturais, as ações humanas e sua conseqüência 

para consigo, para o ambiente (EFFTING, 2007, p. 24).  Nesta perspectiva, é imprescindível 

que o aluno perceba-se como transformador da realidade que o cerca e a partir de então tenha 

mudanças atitudinais em relação ao meio e ao outro. Não pretende aqui trazer a escola como a 

resolução de todos os problemas que afligem a sociedade, mas sim, afirmar que é a chave 

mestra para tais questões. 

Na escola ao tratar das questões ambientais os professores devem partir das idéias 

dos alunos, levando-os a descobrir-se e desvendar o seu cotidiano, isto é, os professores 

devem trabalhar com as representações sociais de cada discente, saberes, pois representam a 

forma como os indivíduos percebem o meio e são influenciadas pelas relações sociais. 

De fato, é no âmbito da análise do cotidiano que podemos melhor entender as ações 

dos sujeitos que movimentam a escola e com isso alcançar a natureza dos processos 

constitutivos da realidade escolar, tendo em vista a transformação. Nesse sentido, “não é 

possível conhecer a sociedade (global) sem conhecer a vida cotidiana e não é possível 

conhecer a cotidianidade sem o conhecimento crítico da sociedade (global) (PENIN, 1995, p. 

13). 

Partindo desse pressuposto, para a compreensão do cotidiano e da percepção 

ambiental dos atores que compõem a escola analisada, foram elaborados questionários e 

entrevistas com perguntas semi-abertas, sendo sua análise qualitativa. Estes divididos, 

basicamente, em dois blocos. O primeiro buscou fazer um diagnóstico do perfil ambiental da 

escola e da comunidade local. Enquanto, o segundo procurou analisar a percepção da 

comunidade escolar acerca conservação ambiental. 

O estudo foi desenvolvido na Escola Estadual João Arlindo de Jesus, localizada no 

povoado Taiçoca de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro/SE. (Figura 01) 

 

 

______________ 
4Entende-se por conservação ambiental a gestão sustentável dos recursos naturais, sem colocar em risco a 
biodiversidade e garantindo a sobrevivência dos seres vivos pelo maior tempo possível.  
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Figura 01 

 
            Figura 01: Nossa Senhora do Socorro: Localização da área de estudo (2009) 
            Fonte: Atlas Digital-SRH, 2004 
            Org.: Marcelo Alves Santos, 2009 
 

O povoado Taiçoca de Fora encontra-se embricado numa região de ecossistemas 

frágeis: manguezal, e, vem sofrendo impactos negativos devido ao aumento do número de 

viveiros de camarão, ou seja, a prática da carcinicultura. Além, do camarão a comunidade 

sobrevive, da criação de suínos e da pesca do sururu e sutinga . (Foto 01 e 02) 

 

 
           Foto 01- Manguezal da Taiçoca                       Foto 02- Sutinga, marisco pescado 
           de Fora                                                              pelos moradores da Taiçoca de Fora 
           Fonte: trabalho de campo, maio de 2009 
 

O sutinga é bem apreciado nos restaurantes da cidade e é exportado para outros 

estados do Nordeste, como Alagoas e Bahia. Estes compram cerca de 80% da produção 

gerada em Nossa Senhora do Socorro (http://www.jornaldacidade.net, acessado em 

10/06/2009).  
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O marisco, também, é vendido nas feiras livres de Aracaju. Assim, a base econômica 

dessa comunidade é a pesca, uma vez que mais de 90% das pessoas que aí residem dependem 

da mesma.  

Na extração do sutinga há uma divisão do trabalho, sendo os homens responsáveis 

pela pesca e as mulheres pela separação do molusco da casca. (Fotos 03 e 04) 

 

    
      Foto 03- Homens chegando da pesca.                 Foto 04- Mulheres retirando a casca do 
      Fonte: trabalho de campo, maio de 2009.           sutinga.                          
    

A escola foi fundada em 1979 e, atualmente, funciona em dois períodos, manhã e 

tarde. Sendo o ensino da 1ª a 4ª série pela manhã e da 5ª a 8ª série pela tarde, atendendo um 

público de, aproximadamente, 360 alunos.  A faixa etária dos alunos do turno diurno é entre 

07 e 16 anos, sendo que no vespertino é entre 11 e 20 anos, sendo perceptível um número 

significativo de alunos com idade defasada nas séries. (Foto 05) 

Como a amostra envolveu, apenas, os alunos da 5ª e 8ª séries as entrevistas foram 

aplicadas para os professores dessa modalidade de ensino.  Foram inquiridos 37 alunos (o que 

corresponde a 20% dos alunos da 5ª série e 20 alunos da 8ª série), 06 professores e 06 

profissionais da equipe de apoio pedagógico-administrativo. 

No que se refere à procedência dos alunos, a maioria (97%) reside no povoado, ao 

contrário dos professores e equipe de apoio, que residem em Aracaju ou em conjuntos 

habitacionais vizinhos. Isso pode ser um indicativo importante para que o professor conheça a 

comunidade e desperte no educando o olhar apurado para as questões referentes ao povoado.  

A escola é um espaço de discussão e formação do cidadão, por isso, não deve está 

isolada do seu entorno. Ela funciona a partir da relação entre pais, professores e alunos. 

Assim, na escola analisada um dos problemas apontados pelos professores e o apoio 

pedagógico – administrativo é a falta de interesse dos pais em participarem ativamente na 

formação dos filhos.  O que tem gerado uma série de conflitos no interior da unidade escolar. 
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“A maioria não dá atenção nem acompanha os filhos, justificando-se na rotina do trabalho e 

na falta de formação” (entrevistado). 

 

 
 Foto 05- Vista frontal da E. E. João Arlindo de Jesus- Taiçoca de Fora/ Nossa                                     
Senhora do Socorro.      

                                  Fonte: trabalho de campo, maio de 2009. 
 

Além disso, os professores não conseguem despertar o interesse dos alunos, sendo os 

índices de reprovação e evasão elevados, problemas com indisciplina, vandalismo ao 

patrimônio público e agressões verbais e corporais entre alunos uma constante na localidade.  

Destarte, professor e aluno vivem um conflito interior que os sufocam, o tempo 

passa, as inquietações aumentam e os problemas da escola continuam sem solução. Mas, 

como mudar este quadro?  

Alguns autores apontam que o ponto inicial para minimizar esse quadro é a 

compreensão do cotidiano escolar que se revela pelas representações dos sujeitos que formam 

a comunidade escolar. “(...) uma representação social é o senso comum que se tem sobre 

determinado tema, onde incluem também os preconceitos, ideologias e características 

específicas das atividades cotidianas das pessoas” (REIGOTA, 2004).  

O ambiental corresponde a uma nova dimensão que pode ser debatida no cotidiano 

da escola. Ela surge a partir do momento em que há uma necessidade de se repensar as 

práticas em relação à natureza. Para isso, a dimensão ambiental na escola não pode estar 

restrita ao imaginário coletivo, deve sair do confinamento perceptivo e oferecer caminhos que 

possam favorecer a participação ativa. 

A EA apresenta uma nova dimensão a ser incorporada ao processo educacional, 

trazendo toda uma recente discussão sobre as questões ambientais, e as conseqüentes 
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transformações de conhecimento, valores e atitudes diante de uma nova realidade a ser 

construída (GUIMARÃES, 1995, p. 09). 

A temática ambiental é trabalhada, de forma pontual na escola analisada, em eventos 

instaurados pela Diretoria Regional de Educação 08 (DRE 08), pela Secretaria Municipal de 

Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente de Nossa Senhora do Socorro (SEMAIMA) e pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) em datas 

comemorativas, como a Semana da água, do meio ambiente, entre outros.  Pode ser citado, 

como exemplo, a ação intitulada “Praias e rios – vamos limpar e aprender a não sujar!”, 

promovida e coordenada pela Frente em Defesa das Águas de Sergipe, em parceria com a 

SEMARH. Quando indagados sobre os impactos que estas ações provocam na escola, a 

maioria dos professores não conseguiu responder, visto que não acompanham o trabalho 

desenvolvido por estas secretarias.  (Fotos 06 e 07) 

 

Implementar a EA nas escolas tem  se mostrado uma tarefa exaustiva. 
Existem dificuldades nas atividades de sensibilização e formação, na 
implantação de atividade e projetos e, na manutenção e continuidade dos já 
existentes. [...] A EA não se dá por atividades pontuais, mas por toda uma 
mudança de paradigmas que exige uma contínua reflexão e apropriação dos 
valores que remetem a ela, as dificuldades enfrentadas assumem 
características ainda mais contundentes. [...] A escola deve posicionar-se 
“por um processo de implementação que não seja hierárquico, agressivo, 
competitivo e exclusivista, mas que seja levado adiante fundamentado pela 
cooperação, participação e pela geração de autonomia dos autores 
envolvidos” (ANDRADE apud EFFTING, 2007, p.26-27). 

 

 
Foto 06 e 07-Projeto “Praias e rios – vamos limpar e aprender a não sujar!”- Povoado Taiçoca de 
Fora 

     Fonte: trabalho de campo, maio de 2009 
 

Os professores percebem a importância de trabalhar a temática ambiental na sala de 

aula e apontam a escola como um agente relevante para esse fim. Para eles, o papel da escola 
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“é importante para fornecer subsídios teóricos e/ou práticos levando o educando a 

compreender a sua responsabilidade no que diz respeito à questão ambiental”. Porém, é 

“muito difícil despertar no todo a prática efetiva de ações que valorizem e preserve o 

ambiente” (entrevistados). 

Assim, por diversos motivos (estrutura inadequada, desinteresse dos alunos, escassez 

de recursos, formação acadêmica fragmentária, etc) a EA não é trabalha de forma contínua e 

de maneira que transcenda o ambiente escolar, que chegue ao bairro, a casa, a outros lugares. 

Não há o desenvolvimento de projetos que possibilitem o envolvimento entre escola e 

comunidade. Este acontece apenas em algumas ocasiões como reunião de pais e mestres e em 

datas comemorativas (dia dos pais e das mães, etc).  

Alguns autores afirmam que os problemas ambientais são resultantes de diferentes 

percepções entre indivíduos de culturas diferentes ou de grupos que desempenham atividades 

distintas. Desta maneira, a forma mais elementar de interação do homem com o mundo 

provém das sensações e percepções.  

 

A percepção [...] é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, 
como atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente 
registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra e são bloqueados. [...] 
os seres humanos compartilham percepções comuns, em mundo comum, em 
virtude de possuírem órgãos similares (TUAN, 1980).  

 

Os indivíduos percebem, reagem e respondem de maneira diferente frente às ações 

sobre o meio. Logo as respostas ou manifestações resultam das percepções, dos processos 

cognitivos, julgamentos e expectativas de cada indivíduo, no contexto de suas relações com o 

ambiente e com a sociedade. Embora nem todas as manifestações psicológicas sejam 

evidentes, elas são constantes e afetam nossa conduta, na maioria das vezes, 

inconscientemente. No entanto, o que importa aqui são os significados atribuídos à questão 

ambiental, porque são relevantes e altamente expressivos, na medida em que as percepções se 

tornam a linguagem que o homem desenvolve para atuar na natureza e construir o seu espaço. 

Neste contexto, a percepção como categoria de análise no presente estudo visa ao 

diagnóstico dos problemas do povoado para possíveis tomadas de decisões. Para isso, a 

comunidade escolar foi inquirida sobre suas concepções de meio ambiente e EA. 

Para a análise das concepções de meio ambiente levou-se em consideração a 

classificação de Sauvé (2005): meio ambiente- natureza- que devemos apreciar para respeitar, 

para preservar; meio ambiente-recurso- que devemos gestionar, repartir; meio ambiente-
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problema- que devemos prevenir, resolver; meio ambiente- sistema- devemos compreender 

para decidir melhor; meio ambiente-lugar  onde se vive- que devemos conhecer para 

aprimorar, meio ambiente-Biosfera- que vivemos juntos em longo prazo, e, meio ambiente- 

projeto comunitário- que devemos se empenhar ativamente.(Tabela 01). 

 

Tabela 01- Categorias interpretativas de meio ambiente- E.E. João Arlindo de Jesus-      
Povoado Taiçoca de Fora, 2009 

CATEGORIAS % 
Natureza 6 
Recurso 6 
Problema 26 
Sistema 9 
Lugar onde se vive 15 
Biosfera 6 
Projeto comunitário 9 
Não responderam 23 
TOTAL 100 

               Fonte: trabalho de campo, 2009 
               Organização: Eline A. Santos 
 

Assim, entende que a maioria dos inquiridos (26%) percebe o meio ambiente como 

problema, caracterizado pela relação degradante entre homem e natureza. Ou seja, o homem é 

visto como elemento depredador do ambiente. Porém, 23% dos entrevistados não souberam 

responder o significado de meio ambiente, o que enfatiza o não-olhar para a realidade que os 

cerca, ou talvez, a falta de um debate fundamentado sobre a questão. Por último, o meio 

ambiente é visto como biosfera, representado pelo planeta Terra; natureza e recurso, sendo 

que na primeira prevalece a idéia de primeira natureza, intocada e distante do homem, e, na 

segunda a idéia de fonte de riqueza e de fonte de recursos naturais. 

A hipótese que pode ser construída a respeito da maioria dos entrevistados considerar 

meio ambiente como problema é que a mídia exerce um relevante papel na concepção de 

realidade que as pessoas desenvolvem. Diariamente, são transmitidas notícias alarmistas sobre 

as catástrofes ambientais, sendo o homem o “vilão” da história. Isso cria uma visão pessimista 

sobre o meio ambiente. 

As concepções de EA foram analisadas segundo três vertentes criadas por Fiori 

(2006): vertente ecológico-preservacionista (visão reducionista do “conhecer para 

preservar”); vertente ecológico-utilitarista (entende a natureza como estando a serviço do 

homem) e vertente ambiental-sistêmica (visão integrada, necessária para a construção de uma 

sociedade sustentável crítica e consciente). (Tabela 02). 
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Tabela 02- Vertentes de EA - E.E. João Arlindo de Jesus- 
 Povoado Taiçoca de Fora, 2009 

CATEGORIAS  % 
Vertente ecológico-preservacionista 40 
Vertente ecológico-utilitarista 4 
Vertente ambiental-sistêmica 9 
Não responderam 47 

TOTAL 100 
         Fonte: trabalho de campo, 2009 
        Organização: Eline A. Santos 
 

Conforme dados da tabela 02, a maioria dos entrevistados (47%) não soube formular 

suas concepções de EA. Dado que corrobora com o que foi apresentado anteriormente, a EA 

não está sendo trabalhada no ambiente escolar de forma efetiva, consequentemente, não 

envolve a comunidade do entorno. Porém, dentre as correntes apresentadas predominou a 

vertente ecológico-preservacionista (40%), na qual eles apontam uma educação voltada para 

preservação do meio, relacionando-a com a problemática do lixo. Além disso, pontuaram a 

questão do desmatamento, como letal para a saúde do planeta e que a EA é uma área criada 

para despertar a importância da preservação do meio ambiente; que é uma educação voltada 

para vida e é a preparação do homem para que tenha um ambiente saudável. 

Em relação aos problemas do povoado os entrevistados apresentaram os seguintes: 

desmatamento (retirada do mangue para o cozimento do marisco), ausência de saneamento 

básico (ruas sem calçamento e rede de esgoto), poluição do rio, lixo e desemprego. Destes o 

mais citado foi o lixo, facilmente observado nas salas de aula, uma pequena amostra do que é 

possível encontrar nas ruas, bem como no rio que margeia o povoado. É uma preocupação 

entre a comunidade escolar, mas, não se observa nenhuma mudança de atitude na localidade. 

Quanto aos problemas da escola, os professores e os demais funcionários citaram a gravidez 

precoce, indisciplina e vandalismo ao patrimônio público. (Fotos 08 e 09) 

 

  
                 Fotos 08 e 09- Ausência de saneamento básico no povoado Taiçoca de Fora 
                 Fonte: Trabalho de campo, julho de 2009. 
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Como sugestão para solucionar os problemas da escola, reflexo do panorama da 

comunidade, os professores e funcionários afirmaram que é preciso criar projetos em que os 

alunos se sintam motivados e valorizados; que os possibilitem conservar o ambiente escolar e 

minimizar as ações degradantes no povoado. Dentro destes projetos seriam organizadas 

palestras de sensibilização com profissionais dos mais diversos setores, a depender da 

temática abordada. (Foto 08 e 09). 

No geral a comunidade escolar acredita nas discussões acerca da temática ambiental, 

pois proporciona o entendimento dos problemas ambientais, a busca de soluções e pode 

iniciar um processo de mudança de atitude. 

 

3. Considerações Finais 

 

A discussão acerca da relação homem-natureza contribui para que as práticas de uso 

intensivo desta sejam repensadas. A partir dessa discussão a questão ambiental entra na pauta 

dos eventos internacionais, surgindo a EA como uma ferramenta para que o homem reflita 

sobre suas ações de modo a possibilitar mudanças de atitudes e o surgimento de novos valores 

que auxiliem na melhoria da sua relação com a natureza, na qualidade de vida. Além disso, a 

EA trabalha com o resgate do ser enquanto natureza, traz uma reflexão sobre o homem 

integrante da natureza.  

A dimensão ambiental entra nos currículos escolares, devendo ser trabalhada por 

todas as disciplinas de forma articulada, interdisciplinar e que valorize os saberes dos 

discentes, suas experiências. Porém, no modelo tradicional de ensino de transmissão de 

conteúdo, ainda, é evidente a aprendizagem desarticulada do cotidiano dos indivíduos que 

constituem a escola. Esse modelo não leva em consideração as experiências dos alunos, 

tratando-os como tábua rasa, como se estes não possuíssem conhecimentos pré-estabelecidos.  

É o modelo de educação bancária, na qual o aluno é um mero receptor de conteúdos.  

A comunidade Taiçoca de Fora tem uma característica peculiar, uma vez que, apesar 

da pressão da modernidade, ainda, preserva sua tradições e costumes. Porém, as práticas 

desenvolvidas nesta localidade (desmatamento do manguezal; poluição dos rios devido a 

grande quantidade de lixo depositado e pocilgas; aumento da criação de camarão em viveiros-

carcinicultura, provocando a degradação do manguezal e assoreamento do rio, etc) têm gerado 

uma série de impactos negativos, tornando cada vez mais difícil a regeneração do meio. Prova 

disso é que a comunidade escolar e local, ainda, não incorporou a dimensão ambiental de 
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forma efetiva. Percebeu-se, assim, que não há interação entre escola-comunidade no que se 

refere ao desenvolvimento de uma EA crítica, transformadora que ultrapasse os muros da 

unidade escolar. A comunidade não se sente integrante da natureza, possuindo uma visão 

utilitarista em que esta é fonte inesgotável de recurso.   

As implicações de não incorporar a dimensão ambiental na escola são várias, entre 

elas o aprofundamento dos problemas da comunidade escolar e local, podendo resultar na 

escassesz dos recursos primordiais para a sobrevivência desses indivíduos. 

Destarte, a EA exerce um papel relevante, visto que  proporciona a leitura do global a 

partir do local, fornecendo informação e auxiliando os indivíduos a desenvolverem 

capacidades que lhes permitam tomar decisões fundamentadas relativas ao ambiente, 

contribuindo para o aparecimento duma nova ética ambiental, que guie as suas ações. Ou seja, 

uma EA crítico-transformadora que possibilite a construção de uma sociedade justa e 

igualitária. 

Enfim, como traz Tuan (1980) o estudo sobre a percepção ambiental, neste sentido, é 

um meio de compreender como os sujeitos dessa sociedade adquirem seus conceitos e 

valores, bem como, compreendem suas ações e se sensibilizam com a crise socioambiental. A 

Educação ambiental tendo conhecimento dos valores e ações que os sujeitos possuem frente 

ao meio ambiente será capaz de elaborar propostas que venham a atingir grande parte da 

sociedade, visando provocar mudanças mais efetiva que contribuam para a sustentabilidade 

socioambiental. 
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