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RESUMO 
 
Este trabalho faz uma reflexão sobre a educação ambiental no contexto da Rede Municipal de 
Ensino de Feira de Santana. Começa com uma revisão  histórica da educação ambiental no 
cenário internacional, nacional e local a respeito dos principais eventos que discutiram e 
delinearam as diretrizes para sua implementação. Discute a atuação da Secretaria Municipal 
de Educação e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na inserção da educação ambiental 
na Rede Municipal de Ensino. Para realização deste trabalho foi utilizado como 
procedimentos metodológicos a revisão bibliográfica e  entrevistas semi-estruturadas a um 
representante  de cada secretaria envolvida no trabalho. A educação ambiental na Rede  
Municipal de Ensino é implementada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente sem a 
participação efetiva e sistemática da Secretaria  Municipal de Educação.  
 
Palavras chaves: Educação ambiental – Formação de professores – Práticas educativas. 
 
 
ABSTRACT 
 
THE ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE MUNICIPAL 
SCHOOLS OF FEIRA DE SANTANA 
 
This work makes a reflection about the environmental education in the context of the 
Municipal Schools of Feira de Santana. It begins with a historical revision of the 
environmental education in the international, national and local scenery regarding the main 
events that discussed and designed the guidelines for its implementation. It discusses the 
performance of the Municipal Department of Education and of the Municipal Department of 
Environment in the insert of the environmental education in the Municipal Schools. For 
accomplishment of this work it was used as methodological procedures the bibliographical 
revision and semi-structured interviews of each representative of each department involved in 
this work. The environmental education in the Municipal Schools is implemented by the 
Municipal Department of Environment without the effective and systematic participation of 
the Municipal Department of Education. 

 Key-words: Environmental Education –Training for Teachers – Educational practices 
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INTRODUÇÃO 

A humanidade na ocupação e exploração do espaço, principalmente no que diz 

respeito ao espaço urbano, adota comportamentos  como se o meio ambiente fosse uma fonte 

inesgotável de recursos. Este comportamento é resultado da percepção que o homem tem do 

ambiente em função da relação homem/natureza desde os primórdios da humanidade e do 

modelo de desenvolvido. Feira de Santana – BA  não foge desse contexto, isto está explicito 

na exploração dos recursos naturais que estão sendo cada vez mais degradados pela 

comunidade local, indústrias e comércio.  

Para a modificação desse paradigma, que foi instalado globalmente, a educação 

ambiental é um instrumento importante para a mudança de comportamento rumo ao 

desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Pois a educação ambiental é  

 
[...] uma práxis educativa que tem por finalidade a construção de valores, 
conceitos, habilidades e atitudes capazes de possibilitar o entendimento da 
realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 
individuais e coletivos no ambiente. Contribui para a implementação de um 
novo padrão civilizacional distinto do vigente, pautado numa nova ética da 
relação sociedade-natureza. (LOUREIRO, 2003, p. 38)  
  

Esse caráter participativo e dinâmico garante que a educação ambiental obtenha 

resultados positivos com relação a mudanças de valores e comportamentos, resultando em um 

novo padrão de desenvolvimento.            

Para que se caminhe em direção ao desenvolvimento sustentável é necessário à 

existência de profissionais capacitados para atuarem de forma multiplicadora e disseminadora 

desses princípios na escola e na sociedade como um todo. E esse tem sido um fator limitante 

na inserção da educação ambiental a nível formal, não formal e informal em Feira de Santana. 

 

ANTECEDENTES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Cenário Internacional 

Nos anos 60, com os avanços tecnológicos nos países desenvolvidos, os efeitos 

negativos sobre a qualidade de vida já eram notáveis. Estas preocupações deram início aos 

movimentos sociais, que através de suas ações começou a despertar a comunidade para as 

questões ambientais, provocando nos indivíduos mudanças na percepção da relação homem-

natureza. Assim, surge a preocupação de incorporar à educação a temática ambiental. A partir 

daí a educação ambiental começa a ser vista como uma nova dimensão educativa que pode 

utilizar o meio como recurso integrador do processo educativo, transformando-a em um 
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processo contínuo, dinâmico e teórico-prático para a aprendizagem de novas atitudes, valores 

e novas condutas em relação ao meio ambiente.  

Em 1968, estas preocupações já eram notadas na Suécia, onde o governo iniciava uma 

revisão nos programas de estudos, métodos e materiais educativos e  determinou que o 

assunto sobre a proteção ao meio ambiente deveria ser incorporado ao sistema educativo 

sueco como um aspecto importante das diversas disciplinas e como enlace entre elas. Desde 

este momento, já se considera a proteção ambiental como uma dimensão e não como uma 

matéria isolada no currículo. Esta visão de educação se estende a outros países nórdicos 

através de deliberações governamentais. (NOVO, 1998) 

A UNESCO realizou em 1968, um “Estudo comparativo sobre o meio ambiente na 

escola”, onde 79 países membros participaram respondendo a um questionário, cujo  objetivo 

era: “conseguir que a educação se incorpore a uma dinâmica em que a escola e seu entorno 

constituam uma única realidade” (NOVO, 1998, p.30). Neste trabalho já se formulavam 

proposições que seriam aceitas internacionalmente, como por exemplo: “o estudo do meio 

ambiente não deve se constituir em uma disciplina, e sim se incorporar paulatinamente por 

um processo integrador da questão ambiental no currículo escolar” (NOVO, 1998, p.30). 

Neste mesmo ano segundo Gadotti (2007), foi fundado o Clube de Roma composto 

por cientistas e economistas e tinham como objetivo discutir e analisar os limites do 

crescimento econômico levando em conta o uso crescente dos recursos naturais.  

Em 1972 foi realizado em Estocolmo, Suécia, a Conferência da ONU sobre o Meio 

Ambiente Humano, onde se estabeleceu o Plano de Ação Mundial, com o objetivo de orientar 

a humanidade para a prevenção  e melhoria do ambiente e reconheceu  o desenvolvimento da 

Educação Ambiental como ponto de partida para combater a crise ambiental no mundo 

(UNA, 1992). 

De acordo com Gadotti (2007), o ponto principal desta conferência foram as 

discussões em torno da poluição ambiental causada pela ação humana, em especial pelo 

desenvolvimento industrial, discutindo também a questão da pobreza e má distribuição de 

renda.  

Nesta conferência, a recomendação nº 96 reafirma a necessidade de criação de um 

programa de educação com enfoque ambiental para todos os níveis de educação escolar e 

extra-escolar, incluindo também a formação e aperfeiçoamento do pessoal docente. Para 

atender a esta recomendação foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) e  pelo UNESCO o Programa Internacional de Educação Ambiental – 

PIEA.    
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Como atividade do PIEA, em outubro de 1995, a UNESCO promoveu em Belgrado, 

Iugoslávia, um Seminário de Educação Ambiental onde foram formulados os objetivos, e os 

princípios para orientação de um programa internacional de educação ambiental. Neste 

Seminário se propôs o desenvolvimento de programas interdisciplinares  para o ensino básico 

e superior e a elaboração de materiais, levando em conta o meio natural e construído, usando 

os elementos da própria comunidade. (NOVO, 1991) 

Para dar seguimento ao PIEA, foi realizado em outubro de 1997, em Geórgia, antiga  

URSS, A Conferência Internacional sobre Educação Ambiental que elaborou a declaração 

sobre a educação ambiental, documento teórico que apresentava as finalidades, objetivos, 

princípios orientadores e estratégias para o desenvolvimento da educação ambiental. Nesta 

Conferência, na recomendação nº 1, considera a educação ambiental como: 

 

Resultado de uma reorientação e articulação das diversas disciplinas e 
experiências educativas  que facilitam a percepção integral do meio 
ambiente e a realização de uma ação mais racional que responde as 
necessidades sociais. (UNESCO, 1980, p.73) 

 

Outra recomendação da referida conferência, é que deveria existir flexibilidade nos 

sistemas de educação formal para integrar a educação ambiental  e introduzir um enfoque 

interdisciplinar. 

No referido documento amplia-se o propósito fundamental da educação ambiental, 

mostrando as interdependências econômicas, políticas e ecológicas de um mundo moderno no 

qual as decisões e comportamentos dos diversos países podem ter conseqüências de alcance 

internacional. 

Depois de 10 anos da Conferência de Tbilisi, em 1987 realizou em Moscou (antiga 

URSS), promovida pela UNESCO-UNEP/IEEP, a Conferência Internacional de Educação  e 

Formação Ambiental, centrando a discussão na análise das dificuldades e nos progressos no 

campo da educação ambiental, e em determinar as necessidades  e prioridades desde Tbilisi.  

Neste evento as prioridades que foram estabelecidas para promover a educação 

ambiental no desenvolvimento do currículo escolar, se referem ao intercâmbio de informações 

sobre o desenvolvimento do currículo; promoção da avaliação do currículo e da capacitação 

do pessoal docente em formação e em serviço para o desenvolvimento da educação ambiental. 

(DIAS, 1993) 
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Aos 20 anos da Conferência de Estocolmo, realiza-se no Rio de Janeiro no Brasil, a 

Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável onde se 

discutiu temas fundamentais em nível global. 

Como resultado deste evento foi elaborada a Agenda 21, um grande plano de ação a 

ser implementado pela sociedade global, com vistas à proteção do meio ambiente e a 

utilização sustentável de seus recursos no século XXI, apesar de não ter valor jurídico, talvez 

tenha sido o documento mais importante desta conferência. (ALMEIDA, 1999)  

 A Declaração e as recomendações da Conferência Intergovernamental  de Tbilisi 

sobre educação ambiental, organizada pela UNESCO e PNUMA, ofereceram os princípios 

fundamentais para as propostas deste documento.  Nas resoluções da Agenda 21 se incorpora 

e reconhece a necessidade de considerar as questões educacionais como fundamentais para a 

preservação dos recursos naturais e criar uma nova ética ambiental de desenvolvimento. O 

papel fundamental da educação está presente em quase todas as áreas do programa que 

acompanham os 40 capítulos temáticos. 

A educação proposta no documento dar ênfase ao desenvolvimento de valores e 

comportamentos diferentes, na relação dos homens com o meio ambiente, defendendo a 

necessidade de um conhecimento integrado na realidade e em procedimentos baseados na 

investigação dos problemas ambientais, utilizando estratégias interdisciplinares. 

No capitulo 36 da Agenda 21 é recomendado que se ensine à educação ambiental 

desde a fase infantil até a fase adulta, integrando os conhecimentos de meio ambiente e 

desenvolvimento, enfatizando as discussões dos problemas locais. A agenda 21 deixa claro 

que para uma educação pautada no desenvolvimento sustentável, é necessário usar diferentes 

processos pedagógicos complementares para a conscientização da humanidade onde se 

compreenda a relação entre sociedades humanas e a natureza, entre meio ambiente e 

desenvolvimento, entre os níveis global e local, e a mudança de comportamento para o 

desenvolvimento de atitudes menos predatórias e de habilidades técnicas e cientificas 

orientadas para a sustentabilidade. 

A escola, além de ter um papel de difusor do conhecimento em relação à agenda 21, deve 

aplicá-la no cotidiano de forma prática,  torná-la conhecida pelos professores e alunos não só de 

forma teórica, mas sobre tudo como uma metodologia facilitadora para a sua implementação 

(BARBIERI, 2010) 

Em 2002, realizou-se a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 10 anos 

após a Rio-92, por isso ficou conhecida por Rio+10, com um caráter de avaliação e reforço 

dos compromissos assumidos por todas as partes na Agenda 21. Além disso, teve como 
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objetivo buscar um consenso na avaliação geral das condições atuais e nas prioridades para 

ações futuras. A Educação Ambiental se enquadrou nesse evento como um instrumento 

necessário para as sociedades se desenvolverem sustentavelmente. 

Todos esses eventos compõem o cenário dos principais acontecimentos relacionados à 

situação atual do meio ambiente e ao desenvolvimento e implementação  da educação 

ambiental. Mas, outras ações além dessas, geralmente de menor escala ou regionalizadas têm 

sido desenvolvidas levando informações mais diretas à sociedade, tornando-se mais 

abrangentes. Dessa forma tem aumentado a preocupação da população com o meio em que 

está inserida, buscando soluções e ações coletivas para sua conservação.  

 

Cenário Brasileiro 

No Brasil houve retardamento nas discussões sobre a inserção da educação ambiental 

no âmbito formal, pois esta era tratada como ecologia, principalmente nos setores 

educacionais. Somente a partir dos anos 80 começa-se a ocorrer no Brasil vários 

acontecimentos favoráveis, por parte do Governo, relacionados à educação ambiental. Em 

1987 o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) aprova o parecer n°. 226/87 que 

estabelece a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares de 1° e 2° graus, 

atualmente Ensino Fundamental e Ensino Médio respectivamente. Um ano após, a 

Constituição Brasileira de 1988 destaca a necessidade de promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente 

(artigo 225, capítulo VI – Do Meio Ambiente, inciso VI). 

No Brasil em 1992, realizou-se a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. Paralelo a este acontecimento, o Ministério de Educação e 

Cultura (MEC) do Brasil realizou de 1 a 12 de junho um Workshop sobre Educação 

Ambiental, cujo objetivo era intercambiar experiências, discutir metodologias e currículo para 

a educação ambiental;  no qual  também se elaborou e aprovou a Carta Brasileira para a 

Educação Ambiental, entre as  recomendações destacam-se os seguintes itens: 

 

- Compromisso real do poder público federal, estadual e municipal no 
cumprimento e complementação da legislação e das políticas para EA; 
- Sejam viabilizados recursos para a educação ambiental através do apoio 
efetivo para a realização de programas presenciais e a distância, de 
capacitação de recursos humanos, de reformulação e criação de novos 
currículos e programas de ensino e elaboração de materiais instrucionais. 
(DIAS, 1993, p. 339-340)  
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A partir desta década, o Ministério de Educação e o Ministério do Meio Ambiente 

implementam ações no sentido de difundir e incorporar a educação ambiental no ensino 

formal. Algumas das ações foram: 

- A criação de Centros de Educação Ambiental do MEC no ano de 1993, com a 

finalidade de criar e difundir metodologias em educação ambiental; 

-  A criação dos Novos Parâmetros Curriculares do MEC, em 1996, como Diretrizes 

gerais orientadoras da melhoria da educação, nos quais se inclui a educação ambiental como 

tema transversal no currículo escolar; 

- Nos anos de 1997 a 1998 são realizados vários cursos de capacitação em educação 

ambiental organizados pelo MEC para técnicos das secretarias de educação estadual e 

municipal para orientar a implementação dos  Parâmetros Curriculares; cursos para as escolas 

técnicas e cursos para as Universidades nos Cursos de Pedagogia. 

- Em 1998 publica-se o livro “Implementação da Educação Ambiental no Brasil”. 

- Em 2000 cria-se o Programa Salto para o Futuro/Tv Escola sobre Educação 

Ambiental nas escolas e Teleconferências  sobre Parâmetros  Curriculares em Ação de Meio 

Ambiente e o Curso Básico de Educação Ambiental a Distância.  

 Para implementar os Parâmetros Curriculares criou-se em 2001 o Programa 

Parâmetros em Ação – Meio Ambiente na Escola, onde se elaborou um guia com atividades 

práticas para serem desenvolvidas nas escolas, com possibilidades de serem adaptadas a cada 

realidade. 

No ano de 2002 publicou-se o Decreto Nº 4.281, que Regulamentou a Lei que instituiu 

a Política Nacional de Educação Ambiental. 

 Em 2003 e 2005 realiza-se a I e II  Conferencia Infato-Juvenil para o Meio Ambiente 

destinados alunos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, com o objetivo de incentivar e a 

aprofundar o debate socioambiental com foco em políticas públicas, deflagrando um processo 

de formação de jovens e de fortalecimento dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente existentes 

em todo o país. 

 O Ministério de Educação nos últimos anos vem desenvolvendo muitos programas 

para a  orientação e implementação da educação ambiental nos sistemas de ensino. Estes 

programas devem ser adaptados a cada realidade de acordo as necessidades locais, porém há 

uma dificuldade para a sua aplicação devido à falta de informação e formação dos professores 

e apoio pedagógico local para a sua implementação (MEC, 2010).  

              

Cenário Local 
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Na esfera local, especificamente no Município de Feira de Santana, em dezembro de 

1990 realizou-se o I Seminário de Educação Ambiental por sugestão do “Grupo Ecológico 

Vida Verde”, executado conjuntamente com o Departamento de Ciências Exatas da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, o Centro de Recursos Ambientais e a Prefeitura 

do Município, cuja finalidade era discutir a problemática ambiental local e regional.   

Uma das recomendações do seminário foi à criação do Núcleo de Educação Ambiental 

na Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de inserir a educação ambiental na 

educação formal da Rede de Ensino Municipal de Feira de Santana. Atendendo as 

recomendações do seminário, em 1992 criou-se o Núcleo de Educação Ambiental (NEA), 

vinculado a Secretaria Municipal de Educação (BATISTA, 1992).  

O Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, dois anos 

depois da sua criação foi desestruturado e a educação ambiental no município passou a ser  

desenvolvida pela Divisão  de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente que tem realizado algumas ações na Rede Municipal de Ensino e por algumas 

instituições públicas e privadas do município.  

 

A EDUCAÇAO AMBIENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FEIRA 

DE SANTANA 

Atendendo as recomendações do primeiro seminário, criou-se o Núcleo de Educação 

Ambiental que tinha como principais ações para o desenvolvimento da sua proposta de 

trabalho a inserção da educação ambiental de forma interdisciplinar nas séries iniciais do 

ensino fundamental; formação continuada de professores e sensibilização dos educadores 

quanto à relação homem-natureza.  

Porém, este Núcleo de Educação Ambiental vinculado à Secretaria Municipal de 

Educação  Ambiental teve vida efêmera, durou apenas, enquanto não houve mudança de 

governo. Logo que outro governo assumiu a Prefeitura Municipal, o Núcleo  de Educação 

Ambiental foi desestruturado  no ano de 1994, e até a presente data não existe nenhum 

trabalho de educação ambiental sistematizado nas escolas da rede municipal de ensino de 

Feira de Santana, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, apesar das leis que 

regulamentam a inserção da educação ambiental no currículo escolar e da cobrança dos 

grupos socioambientalistas.  

Em entrevista a uma representante da Secretaria Municipal da Educação - SEME  

responsável pela Divisão Tecnico-pedagógica,  recentemente para o desenvolvimento desse 

trabalho,  esta reafirmou a inexistência de um Departamento e de programas sistematizados 
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para a inserção da educação ambiental na rede municipal de ensino. Salientou ainda, que a 

SEME apenas possui parcerias com algumas empresas privadas e alguns órgãos do município 

e para socializar as ações desenvolvidas com as parcerias nas escolas municipais, 

disponibiliza uma pedagoga.  

Essas parcerias deveriam constituir-se em espaço de formação ambiental para os 

docentes da rede municipal de educação, integrando várias áreas do conhecimento dentro dos 

espaços formais e não formais de educação. Porém a função da pedagoga  resume-se em 

acompanhar as atividades desenvolvidas pelos órgãos parceiros e desenvolver oficinas de 

pedagoarte nas escolas com materiais reaproveitáveis, como garrafas  pet, jornal, plásticos, 

etc. Falta definir políticas públicas local que incentive a educação ambiental como 

instrumento de desenvolvimento local sustentável. 

 

A Educação  Ambiental como articulação sistêmica dos processos 
educativos formais e não formais é parte vital e indispensável para chegar ao 
desenvolvimento local e à gestão  de sociedades sustentáveis, pois é a 
maneira mais direta e funcional de se atingir objetivamente a meta da 
participação dos indivíduos e das comunidades locais/territoriais na tomada 
de decisão a respeito do patrimônio socioambiental. (MUTIM, 2007, p. 115) 

 

É importante a participação individual e coletiva para manter um ambiente saudável, 

assim como, cobrar ações dos órgãos competentes para a sustentabilidade ambiental. Em 

Feira de Santana depois de muitos anos de pressão da sociedade civil organizada e do poder 

legislativo, em 2008 foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais – 

SEMMAM, que através da Divisão de Educação Ambiental vem desenvolvendo  atividades 

de educação ambiental nos espaços formais e não formais. 

Essas atividades são realizadas pela Divisão de Educação Ambiental através do 

Programa Guardiões do Meio Ambiente: construindo uma cidade sustentável que tem como 

objetivo:  

 
Promover Educação Ambiental nas escolas e em comunidades de Feira de 
Santana, buscando a formação de cidadãos conscientes da importância do 
respeito ao meio ambiente e do equilíbrio ambiental para as populações. 
(SEMMAM, 2009) 
 

Este programa foi criado em parceria com as ONGs do município e  com a  SEME 

com o objetivo de desenvolver ações em escolas e na comunidade, tais como: 

• Biblioteca Ambiental: este programa está destinado a professores e  alunos da rede 

pública e comunidade para que tenham contato com a literatura e documentários que 
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abordam os mais diversos temas ambientais, podendo ser emprestado através de 

cadastro feito na SEMMAM; 

• Caravana ecológica: programa destinado à arborização, a realização de palestras e 

exposição de DVDs sobre  temas ambientais em vários bairros da cidade com a 

participação de professores e alunos da rede pública de ensino e da comunidade; 

• Quartas ambientais: ciclo de palestras realizados na última quarta-feira de cada mês 

destinado a um público variado, envolvendo professores, estudantes de vários níveis, 

instituições e a comunidade em geral, este momento também é destinado à formação 

dos professores; 

• Exposição itinerante: é formada por vinte e quatro banners que abordam temas como 

a água, esquistossomose, lixo, extinção de animais e muitos outros temas na área,  

realizada nas escolas e na comunidade com o objetivo de levar a discussão em espaços 

formais e não formais; 

• Guardiões do meio ambiente na comunidade: realizam palestras nas escolas, 

associações comunitárias, nas igrejas e na comunidade. 

As ações desenvolvidas estão voltadas para atender a quarenta escolas do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal e a comunidade. Quando solicitados, atendem também, a 

escolas da Rede Estadual e ao Ensino Médio, fazendo palestras ou outras atividades que 

forem solicitadas.     

A Equipe Técnica da Divisão de Educação Ambiental é formada por três(3) 

profissionais e  quatro(4) estagiários, de diferentes áreas como pedagogia, biologia, geografia 

e história formando uma equipe multidisciplinar. A equipe além não ter uma formação 

teórico-metodológico  específica em educação ambiental é pequena para atender um grande 

número de escolas, o que interfere na efetiva inserção da educação ambiental na rede 

municipal de ensino. 

A Secretaria Municipal de Educação deveria ter uma equipe multidisciplinar para 

interagir com a equipe da Divisão de Educação Ambiental da SEMMAM, visando fornecer 

subsídios teórico-metodológicos específicos em educação ambiental   para  os coordenadores 

pedagógicos das escolas municipais e estes por sua vez introduzirem a educação ambiental de 

forma interdisciplinar no currículo escolar das  escolas da Rede Municipal de ensino,  na zona 

urbana e rural. Porém a SEME só disponibiliza um único profissional para acompanhar e 

socializar as informações oriundas dos projetos sociais em parceria com outras instituições 

públicas e privadas. 
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Vale ressaltar que a educação ambiental para que seja incorporada ao currículo escolar 

deve ser introduzida  por intermédio das diversas áreas do conhecimento de forma 

interdisciplinar, e não somente por uma disciplina específica ou como tema excepcional na 

semana de meio ambiente  ou em atividades comemorativas. O enfoque interdisciplinar que 

aparece como intenção na maioria das propostas desenvolvidas pelas escolas da Rede 

Municipal de Ensino, não se efetiva na prática, devido à carência de pessoal qualificado o que 

é de fundamental importância para introduzir a educação ambiental no ensino formal.  

Através das diversas leituras realizadas e do acompanhamento de várias atividades 

realizadas nas escolas, nota-se uma forte tendência em considerar a educação ambiental como 

conteúdo integrado às Ciências Físicas e Biológicas, o que imprime em seu conteúdo um 

enfoque essencialmente naturalista, tendo em vista que esta abordagem de educação surge na 

década de 70, período no qual a humanidade tomava consciência da problemática ambiental, 

quando  o conceito de meio ambiente e educação ambiental enfocava apenas os aspectos 

naturais. Assim nasceu uma educação ambiental dentro de uma concepção conservacionista, 

de bom uso dos recursos naturais reproduzindo os valores morais da época. 

Para que haja uma formação ambiental dos professores com vistas a mudanças de 

valores,  atitudes e comportamentos em relação à natureza deve-se introduzir a ética ecológica 

nesta formação. Segundo Barrón (2002), a ética ecológica segue os princípios de 

pertencimento e interdependência à comunidade biótica, pois, é uma ética centrada na vida, na 

qual não importa apenas os seres humanos e sim todos os seres vivos.  

Para que esta nova postura do ser humano não seja privilégio de uma pequena parcela 

da população, mas um direito e um dever de todos, para haja uma verdadeira mudança de 

atitudes, valores e comportamentos de todos os cidadãos do mundo em relação à natureza é 

necessário introduzir a educação ambiental em todos os níveis de ensino, levando em 

consideração todos os aspectos do meio natural e social. 

A ética ecológica deverá fundamentar a educação ambiental na reflexão dos valores 

morais, sociais, econômicos, ecológicos e políticos do ser humano em relação à natureza, 

principalmente no momento de formação dos profissionais que trabalham na educação. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Feira de Santana é o segundo maior em população do estado da Bahia 

e apresenta muitos problemas inerentes às cidades grandes. Além destes, apresenta também 

uma série de problemas ambientais, especialmente no que diz respeito aos recursos hídricos. 
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Estes fatores  corroboram  a necessidade de uma educação voltada para o desenvolvimento 

local sustentável. 

Porém, na realização deste trabalho observa-se que apesar das políticas públicas, este 

tipo de educação não tem sido desenvolvida de forma sistemática   pela Secretaria Municipal 

de Educação. Fato este, que deixa evidente o descumprimento das leis nacional, estadual e 

municipal que regulamentam a inserção da educação ambiental no ensino formal, desde as 

séries iniciais até o ensino médio e a falta de empenho das autoridades competentes no seu 

cumprimento.   

Tendo em vista os argumentos apresentados, conclui-se que a Secretaria Municipal de 

Educação deveria ter um departamento ou uma coordenação específica de educação ambiental 

para atuar conjuntamente com a Secretaria de Meio Ambiente dando suporte as ações 

educativas tanto no ensino formal, não formal e informal.  

Para que a educação ambiental avance e cumpra de fato o seu papel é necessário 

adotar uma postura mais ampla, centrada na interação dos fatores sociais, ecológicos, 

econômicos e culturais. E assim, desenvolver uma nova conduta nos seres humanos, fazendo-

os perceber o mundo como um todo integrado, como uma rede de fenômenos interligados e 

interdependentes, e não uma superposição de partes dissociadas. Fazendo-os entender que há 

uma interdependência fundamental entre todos os fenômenos e o quanto indivíduos e 

sociedades estão interligados em processos cíclicos da natureza, sendo dependentes deles. 
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