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RESUMO 

Este artigo apresenta uma pesquisa que está em andamento sobre a educação ambiental em 
unidades de ensino de Aracaju,  para analisar a lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, regulamentando todo o processo de educação 
ambiental no Brasil.   O artigo aborda a implantação da educação ambiental como uma pratica 
integrada, continuada e permanente, sem ser vinculada a uma disciplina em especial,  sendo 
desenvolvida em unidades de ensino, após uma década da referida lei 9.795 de 1999 ser 
sancionada.  Esta pesquisa pretende avaliar a distribuição e absorção  das estratégias de educação 
ambiental em Aracaju, com os estudantes de unidades de ensino da rede municipal e estadual, 
identificando os programas e sua eficácia.  Buscou-se demonstrar a importância em desenvolver 
um modelo de educação para sensibilizar as pessoas para as questões ambientais. 
Palavras Chave:  Educação ambiental, políticas públicas e sociedade. 

 

ABSTRACT 
This article presents an ongoing research about environmental education in schools of Aracaju, in 
order to analyze the law 9.795, published in April, 27th, 1999, which establishes the National 
Politics on Environmental Education – PNEA, and regulates its process. The article approaches 
the implantation of environmental education as an integrated, continuous and permanent practice 
- without  being restrained to a specific discipline, developed in teaching units, a decade after the 
publication of the referred law, in 1999.This research intends to evaluate the circulation and 
assimilation of the environmental education strategies in Aracaju, among public school students, 
identifying the programs and their effectiveness . It tries to demonstrate the importance of 
developing an educational model to call people’s attention to the environmental matters.   
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INTRODUÇÃO 

 

 A educação ambiental é uma questão estratégica para o Brasil, não só pela imensa reserva 

de biodiversidade que seu território ainda guarda, mas associada a baixos índices de 

desenvolvimento humano.  Possuindo dimensões territoriais comparáveis a de um continente, a 

ampla biodiversidade é constantemente assediada por diferentes grupos econômicos que 

ameaçam áreas naturais quase intocadas, onde os estudos e pesquisas científicas deveriam chegar 

primeiro, as máquinas do chamado progresso tomam de assalto essas áreas, sem questionamentos 

ou discussões sobre a legitimidade destas ações pelos cidadãos brasileiros.  

 A educação ambiental no Brasil está regulamentada pela lei 9.795 de 27 de abril de 1999, 

sancionada pelo Presidente da República da época, Fernando Henrique Cardoso.  Em 2002, um 

decreto de número 4.281 de 25 de junho do referido ano decretou a criação de um órgão gestor 

dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação para sistematizar e divulgar 

as diretrizes nacionais definidas, criando comitês representando as diferentes entidades e setores 

para se discutir os programas de educação ambiental (BRASIL, 2010b; IBAMA, 2010). Portanto, 

as instituições de ensino tanto públicas quanto privadas dos estados brasileiros e 

consequentemente do estado de Sergipe devem seguir esta lei. 

A lei 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA 

entende que a educação ambiental trata-se de: “[...] processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidade, 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”(BRASIL, 2010b). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN) a vida pessoal dos estudantes 

merece ser considerada na educação, especificamente no contexto do meio ambiente e do corpo 

para a saúde, assim as condutas de responsabilidade ambientais devem ser estimuladas, 

inicialmente no ambiente imediato da escola e do lugar onde o estudante vive. Os conteúdos das 

disciplinas são fundamentais para os conhecimentos relevantes na compreensão das questões 

ambientais, mais próximas. As disciplinas citadas são ciências, matemática e linguagem e devem 

estimular ações para resolver as questões ambientais. (BRASIL, 2010a) 

Portanto, para promover a educação ambiental no ensino conta-se com as determinações 

desses documentos oficiais que determinam a implantação da educação ambiental, em uma 
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pratica integrada, continuada e permanente, sem ser vinculada a uma disciplina em especial, mas 

desenvolvida por todas as modalidades e níveis do ensino formal.   

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

 

Estabelecer uma educação ambiental eficiente é extremamente necessário nas sociedades 

do século XXI, pois os modelos de desenvolvimento político e econômico que vigoram na maior 

parte do planeta degradam e exaurem os recursos naturais do planeta.  O principal motivo dos 

governantes de Estados Nações se preocuparem em propor, manter, analisar e discutir uma 

educação especifica para a sustentabilidade do ambiente do planeta, é a destruição dos 

ecossistemas do planeta e os efeitos das desigualdades sociais que foram geradas pela exploração 

e até exaustão destes recursos naturais nas sociedades humanas. 

 O International Geosphere Programme (IGBP), (1990, apud DIAS, 2002, p. 57) afirma 
que:  
 

[...] durante a geração passada, o ambiente da Terra mudou mais rapidamente 
do que qualquer outro tempo comparável na história.  Embora os fenômenos 
naturais tenham um papel importante nessas mudanças, a fonte primária dessa 
dinâmica tem sido precipitada pelas interações do ser humano com a biosfera.  

 

Tanto Dias como vários autores preocupados com a questão apontam para a 

responsabilidade das sociedades humanas com as questões ambientais de poluição, degradação de 

ecossistemas e exaustão na exploração de recursos naturais dentre outros desequilíbrios que 

acontecem no planeta. 

A responsabilidade da excessiva exploração, degradação e até da exaustão de recursos 

naturais do planeta está no modelo de desenvolvimento que se está vivenciando na maior parte do 

planeta.  A visão de mundo que se estabeleceu na percepção das sociedades humanas no decorrer 

da sua existência no planeta é baseada em crenças de infinita exploração da natureza, em um 

consumo desenfreado que está alterando a paisagem da Terra em nome de um desenvolvimento. 

(CAMARGO, 2003)  
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Um desenvolvimento que traz exclusão social e miséria para muitos e opulência e 

desperdício para alguns, baseando-se na injustiça social, cria uma pressão sobre os recursos 

naturais que são degradados e compromete a qualidade de vida. (DIAS, 2004). 

A experiência humana ensinou as suas gerações que a natureza precisava ser controlada e 

subjugada para garantir a sua existência com conforto e segurança, acontece que a população 

humana cresceu muito nos últimos séculos, as tecnologias melhoraram a saúde das pessoas foi 

prolongada e a vida humana começa a competir desigualmente com as outras espécies vivas.  

Para que a vida no planeta continue a existir como se conhece, a cultura humana de exploração e 

este modelo de convivência com a natureza precisam mudar radicalmente.  Todas as civilizações 

que compõem as sociedades humanas no planeta devem imprimir políticas ambientais de 

cuidados e respeito à vida, que sejam mais dinâmicas e eficazes, para a manutenção deste 

ecossistema. 

Para Fritjof Capra (2006) a educação tradicional do ocidente precisa mudar sua visão e 

pensamento a respeito das relações, conexões e contextos da ciência, para melhor abordar a 

educação e a ecologia.  Será necessário compreender como funcionam as redes, a 

interdependência, a diversidade  e  outras estruturas que ainda são pouco abordadas na educação 

ambiental, pois o objetivo desta educação deve ser estabelecer o equilíbrio dinâmico dos 

ecossistemas. 

Uma demonstração da ineficiência das políticas públicas de educação ambiental no Brasil 

e em Sergipe está presente na imaturidade como é tratada a fauna e flora pela sociedade, a 

utilização inadequada dos recursos naturais e as consequências da agressão ao meio ambiente. A 

sociedade brasileira precisa ser sensibilizada e mobilizada com urgência, pois ainda há no 

território do Brasil muitas áreas preservadas e ambientes com um potencial imenso de 

biodiversidade.  

Além disso, a desinformação associada a injustiça e a desigualdade social estimulam a 

cultura da exploração indiscriminada dos recursos naturais, que vai da exploração com exaustão 

de recursos, ao descarte de poluentes causando a contaminação do ambiente. Daí a  importância 

de políticas públicas e ações coordenadas entre governo e a sociedade civil organizada para 

mudar esse quadro com urgência.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Autores como Castro et al (2002), Camargo (2003) e Dias (2004)  afirmam que o 

pensamento moderno racionaliza para dominar o ambiente natural e social e a crença em um 

poder ilimitado do homem sobre a natureza precisa ser mudada. A visão de mundo em que o 

homem é por excelência o ser mais importante do planeta, a ideia de que ele é superior aos 

demais seres vivos e que pode dominar a natureza demonstra, como ainda é insipiente a educação 

ambiental na sociedade brasileira contemporânea (CAMARGO, 2003).   

Foi a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, que os primeiros movimentos para a 

inserção da dimensão ambiental nas políticas públicas brasileiras surgiram com a Secretaria 

Especial de Meio Ambiente – SEMA.  E foi com a I Conferência Internacional de Educação 

Ambiental de Tibilise em 1977 que a educação ambiental foi entendida como estratégica.  

(SORRENTINO et al, 2005). 

Neste estudo entende-se por educação ambiental, a definição de Genebaldo Freire Dias 

(2004, p. 32), como: “[...] um processo que busca sensibilizar as pessoas quanto à questão do 

meio ambiente (como funciona, como dependem dele e como o afetam), levando-as a participar 

ativamente da sua defesa e melhoria.”  

A educação ambiental é excelente ferramenta de transformação da realidade, no entanto, 

esta precisa ser acessível a todos os cidadãos e assumir um espaço muito maior na formação de 

valores e atitudes para o respeito á vida no planeta, além de estimular o cuidado com todos os 

recursos naturais que propiciam a vida.  

No entanto, para Leff (2003) os princípios da educação ambiental estão sendo 

simplificados e reduzidos a ações de conscientização  e capacitação dos cidadãos em projetos de 

gestão ambiental para a rentabilidade econômica.  

Para se transformar essa mentalidade, faze-se necessário estudos mais direcionados, 

avaliações e quantificações da realidade da educação e seus recursos para obter ou estimular a 

consciência da sociedade, para a sustentabilidade ambiental e o respeito a vida no planeta Terra. 

As políticas públicas brasileiras para tratar da educação ambiental nas instituições de ensino 

ainda estão sutis. Para Castro et al (2002, p. 172): “Os investimentos em capacitação docente 

estão muito aquém das necessidades de um país extenso como o Brasil.  Faz-se necessário o 

investimento na formação continuada do professor.”  
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As informações sobre a educação ambiental em Sergipe e em Aracaju estão associadas a 

Secretaria estadual de meio ambiente e recursos hídricos - SEMARH,  que juntamente com as 

secretarias de educação estadual e municipal desenvolvem atividades nas unidades de ensino, 

com ações como palestras, encontros e concursos.  Ainda são organizados estudos a partir dos 

comitês da Reserva da Biosfera da Caatinga de Sergipe (CERBCa/SE),  como determina o 

decreto 4.281 de 2002,  apoiando a lei 9.795 de 1999 para a Política Nacional de Educação 

Ambiental – PNEA, e do Conselho Estadual do meio ambiente (CEMA), Conselho dos Recursos 

hídricos  (CONERH) e Conselho Gestor do Fundo de Defesa do Meio Ambiente de Sergipe 

(COGEF), mantidos programas nacionais como as salas verdes e Nas ondas do São Francisco.  

Estes grupos estruturam as bases das atividades e estudos para as ações de educação ambiental 

em Aracaju e em Sergipe.  

 

 

INTERVENÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

As políticas públicas para a educação ambiental precisam ser mais incisivas com 

intervenções sociais explicitas e estarem associadas a incentivos maiores para os cidadãos que 

participarem da formação da consciência ambiental e aos que seguirem ações de cuidados com o 

meio ambiente. O acompanhamento de programas de educação ambiental deve ser feito por 

agentes públicos qualificados, assim como a fiscalização e até a punição deve ser para o 

desrespeito a vida. Mas, a ação dos cidadãos é que deve ser motivada, somente a mobilização da 

coletividade consciente pode transformar a realidade da destruição do meio ambiente. 

O controle efetivo do Estado, com leis severas para os poluidores e devastadores do meio 

ambiente e políticas ambientais eficazes, são necessidades que se mostram iminentes para que um 

processo de educação ambiental obtenha sucesso. As propagandas precisam continuar a ocorrer, 

pois a comunicação direta com a sociedade é bastante eficaz para  estimular e implantar um 

maior envolvimento das pessoas com o meio ambiente, pois o real crescimento para a melhoria 

da vida de forma geral, na natureza não poderá ser feita com o desligamento dos seres humanos 

do seu único habitat natural. A espécie humana foi criada e preparada pela natureza para viver no 

planeta Terra e não em outro espaço.   



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

7 

A forma como a sociedade brasileira assim como a aracajuana trata o seu entorno e como 

não consegue discutir, ou ter uma opinião formada sobre os temas sustentabilidade, preservação, 

conservação dentre outros, demonstram que a educação ambiental ainda não é eficiente, após 

uma década de ser sancionada a lei 9.795.  

  É possível que após os dez anos da lei 9.795 de 1999, que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental – PNEA os resultados não estejam sendo efetivos e a sociedade não esteja 

conseguindo discernir e transformar atitudes para o cuidado com o meio ambiente sustentável. E, 

no campo da educação a eficácia das discussões interdisciplinares e transversais, nos ambientes 

escolares seja questionável.  A sociedade deve ser participe deste processo de construção de 

saberes, a respeito dos recursos naturais e de como lidar com o entorno, os cidadãos e os 

governantes precisam obter informações sobre a efetiva resposta as políticas públicas em 

andamento. 

 E, ainda a perspectiva da educação ambiental  está associada a lei 9.795 de 1999, que 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, e da articulação entre Ministério da 

Educação e Cultura e do Ministério do Meio Ambiente, tanto para implementar as determinações 

como as avaliações sobre os trabalhos já desenvolvidos.  É com o intuito de participar do 

processo de medição e verificação da efetiva atuação da política nacional de educação ambiental 

em Sergipe que este estudo circunscreve-se.   

Como afirma Leff (2001, p.240) sobre a construção do saber ambiental: “A educação 

ambiental requer que se avance na construção de novos objetos interdisciplinares de estudo 

através do questionamento dos paradigmas dominantes, da formação dos professores e da 

incorporação do saber ambiental emergente em novos programas curriculares.”  A Política 

Nacional de Educação ambiental – PNEA precisa ser constantemente verificada e questionada 

para ser aperfeiçoada na medida em que as transformações do próprio processo da natureza muda 

e adapta a existência da vida, assim a educação ambiental deve ser reestruturada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A construção de um saber ambiental e de uma consciência política para cada cidadão 

brasileiro e sergipano participar de discussões e decisões sobre os recursos naturais do território 

brasileiro perpassa pela efetividade da  educação ambiental.  As estratégias do ensino 
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aprendizagem para a educação ambiental é uma discussão que deve envolver todos os cidadãos e 

governantes, pois é o meio ambiente sustentável e estável  a única e real riqueza de um território.  

Existe uma necessidade de se implantar pesquisas sobre a efetividade das políticas para a 

educação ambiental e suas ações finais na elaboração de saberes sobre a relação da sociedade 

com o meio ambiente. 

 A discussão que este estudo propõe  parte de uma ideia de adequação necessária em 

qualquer processo de construção de conhecimento.  
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