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RESUMO 

 O presente trabalho teve como objetivos verificar de que forma a Política Nacional de 
Educação Ambiental orienta a Política Pública Estadual de Educação Ambiental em Sergipe e 
suas interfaces com as Conferências Nacionais Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente. Trata-se 
de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, utilizando como técnica a análise 
documental e instrumentos para coleta de dados: documentos disponibilizados em meios 
eletrônicos, periódicos; realização de entrevistas  semi-estruturadas. Conclui-se que as 
Conferências Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente se constituíram em ferramentas que 
estimularem o desenvolvimento de ações com foco na formação de professores e 
implementação da agenda 21 na Escola, no entanto verificou-se a necessidade de uma maior 
articulação entre as ações estruturantes propostas pelo Órgão Gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental. 

Palavras-chave: Políticas Públicas - Educação Ambiental - Conferências  

 ABSTRACT: 

The target of this work was to study the way the National Environmental Education Policy 
guides the State Environmental Education Policy in Sergipe and its interfaces with the 
National Infantile and Juvenile Environmental Conferences. It’s an exploratory research with 
a qualitative approach, using document analysis and instruments for data collection: electronic 
documents, newspapers and magazines and semi-structured interviews. The conclusion was 
that Infantile and Juvenile Environmental  Conferences  became  tools that promote the 
development of actions focused on the formation of teachers and implementation of the 
Agenda 21 at School. However it was verified a need for a bigger articulation among the 
structuring actions proposed by the National Environmental Policy Manager Agencies. 
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Introdução  

A problemática ambiental tem se intensificado nas últimas décadas fomentando 

estudos, debates, conferencias, acordos e tratados. No Brasil essa preocupação é relativamente 

recente se comparado a outros países, no entanto, a partir da promulgação da Constituição de 

1988, a sociedade civil é estimulada a participar dos debates para construção de políticas 

públicas.   

O presente trabalho teve como objetivos verificar de que forma a Política Nacional de 

Educação Ambiental formal orienta a Política Pública Estadual de Educação Ambiental em 

Sergipe e suas interfaces com as Conferências Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória realizada a partir de levantamento da 

bibliografia existente sobre a temática, entrevistas com técnicos do Núcleo de Educação, 

Diversidade e Cidadania – NEDIC da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe bem como 

análise de documentos disponibilizados pelo NEDIC, periódicos e fontes eletrônicas.  Ao 

final da pesquisa foi possível reconstruir a trajetória das Conferências Nacional Infanto-

Juvenis pelo Meio Ambiente e seus desdobramentos no estado de Sergipe.  

1. Princípios e Fundamentos da Educação Ambiental 

A racionalidade cientifica teve uma forte influencia nas teorias filosóficas, sociológicas, e 

educacionais. O pensamento positivista de se compreender as ciências humanas, assim como 

a as subdivisões em outros campos de estudo terminaram por fragmentar o pensamento 

educacional no Brasil e na década de 90, surge debates e uma proposta para uma reforma na 

educação escolar. Nesse contexto que surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. 

 Os PCNs sugerem o diálogo entre as disciplinas - a interdisciplinaridade3 e a 

transversalidade4 de temas que não devem se constituir em uma disciplina especifica, mas ser 

abordado por todas, a exemplo do tema Meio Ambiente. Segundo referido documento 

 
A problemática ambiental exige mudanças de comportamentos, de discussão e 
construção de formas de pensar e agir na relação com a natureza. Isso torna 
fundamental uma reflexão mais abrangente sobre o processo de aprendizagem 
daquilo que se sabe ser importante, mas que não se consegue compreender 
suficientemente só com lógica intelectual. Hoje essa necessidade é clara. Vêm daí 
as “teorias” das inteligências múltiplas, e tantas outras que, entretanto, acabam não 
transcendendo os velhos parâmetros de validação de saberes hegemônicos na 
civilização ocidental. Entre os grandes anseios atuais está a busca de uma forma de 
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conhecimento que inclua energias, afetividade etc., que se traduzem nos “espaços 

cultos” como a procura de novos paradigmas (BRASIL, 1998, p.18). 

Guimarães (2004) ao propor uma Educação Ambiental Crítica que vise “promover 

ambientes educativos de mobilização desses processos de intervenção sobre a realidade e seus 

problemas socioambientais, para que possamos nestes ambientes superar as armadilhas 

paradigmáticas e propiciar um processo educativo” (Guimarães, 2004. p.30) 

Para que tal prática seja efetiva é necessária ainda uma Educação Ambiental que 

ultrapasse os muros da escola e propicie aos alunos uma oportunidade de interação com a 

comunidade e com os problemas socioambientais que enfrentam, compreendam suas causas 

bem como possibilidades de superação.  

Segundo a pesquisa realizada com 418 escolas das cinco regiões brasileiras 

envolvendo 11 estados e 42 municípios, sobre “O que fazem as escolas que dizem que fazem 

Educação Ambiental?”, (Loureiro&Cossio, 2007), 32% das escolas declaram que a iniciativa 

de desenvolver projetos partiu da própria comunidade, no entanto 62% das escolas declaram 

que a comunidade não tem uma contribuição relevante para o desenvolvimento dos projetos 

2. Política Nacional de Educação Ambiental 

A lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, define Educação Ambiental como 

Processos pelos quais o individuo e a coletividade constroem 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 (BRASIL, 2005, p.65). 

 

No seu artigo 2ª a lei 9.795 orienta para que a Educação Ambiente esteja presente e de 

forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 

não-formal. Desde então são reguladas outras políticas públicas complementares visando o 

cumprimento desta lei nos âmbitos federal, estaduais e municipais, entre elas o Decreto nº 

4.281, de 25 de junho de 2002, implementado em junho de 2003 que cria o Órgão Gestor da 

Política Nacional de Educação Ambiental.  

O órgão gestor é formado pelas Secretarias Executivas dos Ministérios do Meio 

Ambiente e Educação ficando responsáveis pela coordenação das atividades que serão 
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executadas pelos órgãos e entidades que compõe o Sistema nacional de Educação Ambiental 

– SISNEA 

O Decreto 4.281 em seu artigo 2º e nos termos da Lei 9.795 cria também o Comitê 
Assessor, “um espaço estratégico de participação da sociedade e de formulação de 
políticas, composto por representantes de diversos seguimentos, mas que se 
expande pela necessidade mesmo de ser ainda mais representativo dos educadores 
ambientais.” (BRASIL, 2007, p.16).  

 

 Em 2003 são realizadas as Conferencias Nacional Pelo Meio Ambiente e Infanto-

Juvenil pelo Meio Ambiente. A primeira contou com a participação da população adulta e 

atuante nos âmbitos formal, não-formal e informal. Já a Conferência Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente teve como público participante, os alunos de escolas públicas cursando a 

partir da quinta série do ensino fundamental.  

No ano de 2004 o Ministério da Educação criou a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade – SECAD. É na SECAD que estão concentrados os Programas e 

Ações em Educação Ambiental deste ministério, entre eles A Conferência Infanto-Juvenil 

pelo Meio Ambiente.  A SECAD define essa Conferência como 

Processo no qual as pessoas se reúnem, discutem os temas propostos, expondo 
diversos pontos de vista, deliberam coletivamente e, a partir dos debates locais, 
escolhem representantes que levam adiante as idéias consensuadas. Partindo dessa 
estrutura, a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) 
é uma campanha pedagógica que traz a dimensão política do meio ambiente, 
caracterizada pela mobilização e engajamento dos adolescentes e da comunidade 
escolar em debates sobre temas socioambientais contemporâneos. Essa ação 
promove o reconhecimento de responsabilidades coletivas, fornecendo subsídios 
para políticas públicas de educação ambiental (BRASIL, 2009).  

 

É ainda no ano de 2004, que o MEC em parceria com o MMA, criou o Programa 

“Vamos cuidar do Brasil com as Escolas”, atuando com a Educação Ambiental nas formas 

difusa, presencial, a distancia e através de ações estruturantes. A ação difusa refere-se ao 

processo das conferências; a presencial acontece através da formação de professores; a 

distância refere-se ao processo de formação através do uso das tecnologias de informação e 

comunicação; e as ações estruturantes são os Coletivos Jovens5; Com-Vidas6 e a Educação de 

Chico Mendes7.  
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3. Política Estadual de Educação Ambiental em Sergipe 

 Em Sergipe a política Estadual de Educação Ambiental está vinculada à Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental - CIEASE, um organismo colegiado instituído 

através do Decreto Governamental nº 18.509, d e 10 de dezembro de 1999 e está diretamente 

vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH e 

Secretaria Estadual de Educação-SEED.  

Cabe a CIEASE fomentar parcerias junto a outras instituições governamentais, não 

governamentais, de ensino e pesquisa, empresas, entidades de classe, organizações 

comunitárias e demais entidades, para efetividade da Educação Ambiental no Estado de 

Sergipe. Uma das ações da CIEASE em 2007 foi à criação do Fórum Estadual de Educação 

Ambiental de Sergipe.  

No que se refere às ações de Educação Ambiental formal relativa à educação básica, 

esta fica sob a responsabilidade da SEED através do Núcleo de Educação da Diversidade e 

Cidadania - NEDIC em parceria com a SEMARH, através da Superintendência de Qualidade 

Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental.  

  O NEDIC foi criado em 2006 pela Diretoria Estadual de Ensino através da portaria 

1.080/2006 e tem por função contribuir para a redução das desigualdades educacionais em 

áreas de atuação voltadas para o atendimento à diversidade dos povos e o meio ambiente de 

Sergipe. É composto pelas coordenações de Educação Escolar Indígena (CEEI); Educação do 

Campo (CEE); Educação Quilombola e Ações afirmativas (CEEQAF); Educação Ambiental 

(CEA). 

No estado de Sergipe somente em 08 de abril de 2010 foi sancionada a lei 6882 que 

dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Estadual de Educação Ambiental. 

Segundo artigo 4º desta lei “A educação ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nas esferas federal, estadual, municipal e privado, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal 

e não-formal" (SERGIPE, 2010) 

Percebe-se na leitura desse artigo que a educação ambiental informal não está 

contemplada na política estadual, no entanto em seu artigo 10º ela é retomada quando inclui o 

fortalecimento dos espaços estruturantes, pois o Coletivo Jovem de Meio Ambiente é citado 
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nas diretrizes do artigo. Isso pode ser comprovado com publicações dos Ministérios da 

Educação e do meio Ambiente, que definem o Coletivo Jovem como  

Grupos informais que reúnem jovens representantes ou não de organizações 
e movimentos de juventude que têm como objetivo envolver-se com a 
questão ambiental, por meio da articulação de pessoas e instituições, 
circulação de informações de forma ágil, pensando criticamente o mundo a 
partir da sustentabilidade (Coletivos Jovens de Meio Ambiente: manual 
orientador. BRASIL 2005, p. 10).  

      

4. A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente  

Idealizada por Marina Silva, ministra do Meio Ambiente no governo do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira Conferencia Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente aconteceu durante no ano de 2003 e teve como objetivos “ouvir o que a juventude 

pensava e queria como política pública de Meio Ambiente e criar em uma Rede de Juventude 

pela Sustentabilidade” (BRASIL, 2004, p. 08). 

Participaram deste movimento quase 06 milhões de estudantes matriculados em 

15.148 estabelecimentos de Ensino escolar no Brasil. Em Sergipe a mobilização para a 

realização das conferências nas escolas ficou sob a responsabilidade da SEED e da comissão 

organizadora estadual – COE composta por representantes das secretarias estaduais e 

municipais de educação, universidade, Conselho Jovem, ONGs e Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.  

Durante a realização da I Conferência pelo Meio Ambiente na Escola os estudantes 

debateram sobre o tema “Como vamos cuidar do Meio Ambiente no Brasil” através dos 

subtemas: água; seres vivos; alimentos; escola e comunidade. Para realizarem a conferência 

na escola os estudantes, orientados pelo professores, seguiram o “Passo a Passo” para 

realização da Conferência.  

Após a leitura do texto base e debates, os estudantes escolheram um problema para ser 

resolvido e formularam propostas para a resolução. Como requisito de participação na seleção 

que participaria da Conferência Nacional foi necessário também elaborar um desenho que 

representasse a proposta elaborada, realizar a eleição do delegado (a) e suplente para 

representar a escola, fotografar o evento e colar no material que cada escola recebeu para 

concorrer.  
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Com objetivo de garantir a representatividade da população estudantil do ensino 

fundamental foram seguidas algumas as diretrizes nacionais para seleção dos delegados, entre 

eles a idade (10 a 14 anos); escolaridade (estar cursando entre a 5ª e 8ª série do Ensino 

Fundamental); equilíbrio de gênero. 

No que se referiu à seleção de trabalhos, esta ficou sob a responsabilidade do 

Conselho Jovem com o apoio da COE, considerando a representatividade de escolas pública; 

particular; rural; urbana. No total, 19 estudantes sergipanos viajaram para Brasília para 

participarem da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente acompanhado dos 

representantes da COE e Conselho Jovem de Sergipe.  

As propostas elaboradas no estado de Sergipe por cada escola foram sintetizadas e 

enviadas para Brasília que junto às demais compuseram um documento após o término da 

Conferência, as propostas aprovadas compuseram o Caderno das Deliberações da 

Conferência.  

No ano de 2006 foi realizada a II Conferência Nacional Infanto-Juvenil, esta envolveu 

11.475 escolas de todo Brasil. O tema geral da conferência foi “Vivendo a Diversidade na 

Escola”. Da mesma forma que a I Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, as 

escolas receberam o Passo a Passo para realizar a conferência na escola e debateram sobre os 

temas: “Diversidade Étnico-Racial”; ”Mudanças Climáticas”; ”Segurança Alimentar e 

Nutricional”; “Biodiversidade”.  

No que se refere à proposta de participação, os estudantes escolheram um dos temas 

para representar a escola e elaboraram uma proposta de intervenção com uma 

responsabilidade a ser assumida pela junto à escola e comunidade localizada no seu entorno. 

Da mesa forma que em 2003, foi solicitado que os participantes elaborassem um desenho que 

representasse a proposta assim como fotografias dos principais momentos da conferência.  

Para seleção das escolas, além dos critérios adotados na conferência de 2003, foi 

garantida a representação de escolas comunidades tradicionais ribeirinhas, indígenas e 

quilombolas. Quanto à escolha dos delegados, foram abertas vagas especiais para os 

representantes das comunidades tradicionais e portadores de necessidades educativas 

especiais. Os demais critérios de 2003 foram seguidos e no total, foram selecionados 23 

estudantes sergipanos participar da etapa nacional. O material final após os debates realizados 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade   ISSN 1982-3657 

 

 

8 

na II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente foi sintetizado e passou a ser 

“Carta das Responsabilidades: Vamos Cuidar do Brasil”.  

No ano de 2008 teve inicio a  III Conferência pelo Meio Ambiente nas Escolas que 

culminou com a III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente em abril 2009. 

O tema geral da Conferência foi “Mudanças Ambientais Globais” e os temas que subsidiaram 

os debates foram: Água; Terra; Fogo; Ar.  

Nesse ano o “Passo a Passo” elaborado para a realização das conferências nas escolas 

sugeriu que a partir dos quatro temas os alunos realizassem projetos de pesquisas sobre cada 

uma dos temas de acordo com a realidade local onde a comunidade escolar está inserida. A 

conferência seria um momento também onde os resultados dos projetos seriam apresentados 

com o apoio dos professores, coordenação da escola, demais funcionários; pais dos 

estudantes.  

Além da pesquisa, os estudantes precisavam assumir responsabilidades por realização 

de ações que contribuíssem para solução do problema encontrado. O caderno orientador 

também incentivou a produção de materiais de Educomunicação a partir das pesquisas e das 

responsabilidades assumidas. Nesse sentido, a III Conferência pelo Meio Ambiente na Escola 

Visou fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino, propiciando atitude 
responsável e comprometida da comunidade escolar com as questões 
socioambientais locais e globais com ênfase nos processos de melhoria das relações 
de ensino-aprendizagem e em uma visão de educação integral, de modo a abordar a 
questão das mudanças ambientais globais no processo educacional; fortalecer o 
papel da escola na construção de políticas públicas de educação e de meio 
ambiente; incluir no Plano Político Pedagógico das escolas o conhecimento e o 
empenho na resolução dos problemas socioambientais; fortalecer e criar COM-
VIDA - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida e Agenda 21 nas 
escolas, incorporando suas ações no agir cotidiano em prol da vida, promovendo o 
diálogo de forma construtivista (Brasil, 2005). 

 

Dessa forma, a realização da III Conferência visou contribuir para a implementação da 

educação ambiental nas escolas através de projetos de ensino, estes contemplados no Projeto 

Político Pedagógico escolar, bem como a formação da Com-Vida e agenda 21 da escola. 
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4. Desdobramentos das Conferências Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente em Sergipe 

Segundo documentos analisados no Núcleo de Educação da Diversidade e Cidadania – 

NEDIC, o processo de formação continuada implementado através do Programa “Vamos 

Cuidar do Brasil com as Escolas”, aconteceu no período previsto (2004 a 2005) e serviu 

também como preparação para realização da II Conferência pelo Meio Ambiente na Escola. 

No ano seguinte à realização da II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente foi realizado um seminário com objetivo de contribuir com a formação inicial e 

continuada em a Educação Ambiental dos professores que se envolveram com o processo das 

conferências, cujos trabalhos foram selecionados para a Conferência Nacional Infanto Juvenil 

pelo Meio Ambiente. O seminário foi realizado através de projeto apresentado à SECAD com 

recursos do MEC e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Escola - FNDE. O evento 

aconteceu no período de 02 a 04 de outubro de 2007 e contou com a participação de 

Educadora Naná Medina.  

Em relação à continuidade das atividades de Educação Ambiental das escolas que 

participaram da II Conferencia Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, a técnica responsável 

pelo acompanhamento das atividades no NEDIC informou desconhecer, já que as 

conferencias nas escolas aconteceram no de 2006 e sua chegada ao NEDIC ocorreu no ano de 

2007.  

Ainda no de 2007, técnicos do NEDIC elaboraram um projeto para implementação 

junto às Diretorias Regionais Ensino (DREs) e Estadual de Aracaju (DEA). A primeira etapa 

do plano consistiu na elaboração de um diagnóstico que teve como objetivo principal fazer 

um mapeamento de como a Educação Ambiental vinha sendo desenvolvida no âmbito da rede 

estadual de ensino.   

Outro objetivo foi criar o banco de dados de projetos da rede estadual de ensino, além 

de verificar se a Educação Ambiental estava contemplada no Projeto Político Pedagógico da 

Escola e se estava sendo trabalhada de forma inter e transdisciplinar.  

Segundo a técnica do NEDIC, através do diagnóstico foi constatada a existência de 33 

projetos de Educação Ambiental, sendo que 23 estavam com entraves por não obterem 

recursos financeiros para sua implementação.  
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Após a constatação da existência destes projetos, o NEDIC promoveu uma “Mostra de 

Projetos dos Professores da Rede Pública da Rede Estadual”. O objetivo principal foi 

promover a troca de experiências, bem como a socialização de informações de forma que cada 

sujeito pudesse perceber a especificidade de cada projeto ou ainda de cada bioma onde a 

escola estava localizada. 

No que se refere aos desdobramentos da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente, a técnica informou que existe uma preocupação com a continuidade do 

processo para que a conferência de 2009 não seja apenas uma ação pontual.  

Para tanto, foi elaborado um cronograma de apresentação dos resultados da 

Conferencia Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e entrega de materiais. Outra ação 

consistiu na contratação de técnicos para incentivarem a formação e implementação da Com-

Vida para as escolas que participaram da III Conferencia Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente, cujos trabalhos foram selecionados para a etapa nacional. 

Nos dias 17 e 18 de Agosto de 2010 foi realizada a I Conferência Estadual Infanto-

Juvenil pelo Meio Ambiente, reunindo professores e alunos de escolas públicas e privadas de 

Sergipe. O objetivo da realização desta conferência foi de fortalecer os trabalhos da pós-

conferência nacional, permitindo a interação dos delegados infanto-juvenis por meio da 

discussão de suas ações locais, como também ratificar a discussão sobre a criação de coletivos 

jovens e COM-Vidas pelas escolas. Quanto aos professores, a conferência procurou trabalhar 

questões ambientais, como também a importância da criação das Com-Vidas nas escolas.  

Nestes dias, os jovens delegados que representaram Sergipe na III Conferencia 

Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, realizada em 2009, juntamente com vários 

estudantes de mesma faixa etária adeptos ao tema, voltaram a discutir sobre a questão 

ambiental nas esferas local, regional e global. O fruto dessa discussão foi o surgimento da 

“Carta das Responsabilidades: Vamos Cuidar de Sergipe Com as Escolas”, onde se encontram 

as responsabilidades que os alunos se comprometeram em assumir junto às questões 

ambientais relacionados à realidade deles. A entrega da carta foi feita em um ato simbólico a 

autoridades das áreas educacional e ambiental do estado de Sergipe, consistindo em um 

momento histórico não só por ser pioneiro, mas também pelo comprometimento das 

autoridades em concretizar os anseios contidos nela. 
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Considerações: 

Como a própria Política Nacional propõe a articulação entre A Secretaria Estadual de 

Educação, através do NEDIC com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, com as demais instituições que fomentam a Educação Ambiental a exemplo das 

universidades, ONGs, se constituem em pontos positivos para o desenvolvimento de ações e 

projetos de educação ambiental. 

Sugere-se para incentivar a continuidade dos projetos construídos no processo das 

conferências posteriormente além dos critérios de seleção dos trabalhos e delegados 

estabelecidos pelas diretrizes nacionais para a etapa nacional, adotar o registro de projetos e 

experiências, bem como formação e implementação das Com-Vidas nas escolas. 

Concluiu-se que para uma maior efetividade da Educação Ambiental no estado de 

Sergipe, além das ações já desenvolvidas, faz-se necessário intensificar a formação 

continuada dos professores da rede através de parcerias com as universidades locais, bem 

como associar a realização das Conferências pelo Meio Ambiente na Escola com outras ações 

estruturantes disponíveis através das políticas públicas já existentes.  

                                                           

1 Pedagoga, especialista em Educação Ambiental para formação de professores, membro de Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Ambiental de Sergipe – GEPEASE/UFS e coordenadora pedagógica de Projetos Sociais 
na Sociedade SEMEAR.  
2 Engenheiro florestal, mestrando em Agroecossistemas (NEREN/UFS), membro de Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Ambiental de Sergipe – GEPEASE/UFS e técnico em educação ambiental da Sociedade 
Semear.  
3 O conceito de Interdisciplinaridade abordado refere-se a uma prática pedagógica que busca inter-relacionar 
disciplinas de acordo com os objetivos definidos pelo curso. “(...) Significa, portanto, o estabelecimento de 
conexões entre diferentes saberes e diferentes áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade é coletiva” 
(VEIGA, 2004, p. 66).  
4 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, “Trabalhar de forma transversal significa buscar a 
transformação dos conceitos, a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, sempre vinculados à 
realidade cotidiana da sociedade, de modo que obtenha cidadãos mais participantes” (BRASIL, 1998, p.193). 
5 O coletivo jovem é formado por jovens líderes estudantis envolvidos com atividades de Educação Ambiental  
6 Comissão de Meio ambiente e Qualidade de Vida que tem como objetivo fomentar a Educação Ambiental nas 
escolas. 
7 Projeto gerido com recursos do FNDE para estimular desenvolvimentos de projetos de Educação Ambiental 
nas escolas.  
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