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RESUMO 

As ações de Educação Ambiental estão contidas no processo de construção de valores, 
atitudes, competências e habilidades em prol da conservação do meio ambiente e da 
saúde humana. Na escola, os diretores e os professores têm papel fundamental na 
tomada de decisão, planejamento, organização, realização e avaliação de ações 
podendo, em suas práticas, relacionar a Educação Ambiental à saúde como uma das 
formas de promovê-la no ambiente escolar. A presente pesquisa teve como objetivo 
geral analisar as ações de Educação Ambiental realizadas em escolas rurais de Itabaiana 
– SE e sua relação com a promoção da saúde. E como objetivos específicos: a) verificar 
se as ações de Educação Ambiental e a promoção da saúde estavam inclusas no Projeto 
Político – Pedagógico (PPP) das escolas; b) descrever as características das ações de 
Educação Ambiental realizadas em escolas rurais de Itabaiana – SE e a sua relação com 
a promoção da saúde; e c) observar se o ambiente escolar oferecia condições básicas 
para ocorrência da promoção à saúde. Para tanto, foram elaborados três instrumentos: o 
roteiro de entrevista, o questionário e o roteiro de observação. A pesquisa aprovada pelo 
Comitê de Ética, e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (Parece N. 483.783) é 
caracterizada como exploratória e descritiva. Participaram 10 diretores e 73 professores 
de 10 escolas rurais.  A primeira etapa da pesquisa constou do levantamento de dados 
sobre as instituições de ensino junto à Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana e 
a segunda de duas visitas de campo às escolas. Durante a visita de campo I foi 
solicitada, em cada escola, a anuência da direção para a realização da pesquisa e o 
acesso ao PPP. Além disso, foi realizada a observação do ambiente escolar, sendo 
registrados, no roteiro de observação, os seus principais aspectos. Na visita de campo II 
foi entregue o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) aos participantes 
interessados, realizada a entrevista com os diretores, e aplicado o questionário com os 
professores. Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo de Bardin 
(2011) e as frequências relativas e porcentagens das categorias, calculadas com auxílio 
do software Excel. A relação das ações de Educação Ambiental com a promoção da 
saúde foi identificada em quatro dos PPPs analisados. O ambiente escolar apresentou-se 
adequado, necessitando em algumas escolas de ajustes nos aspectos de reforma, 
ampliação e disponibilização de produtos de higiene pessoal. Em relação às ações de 
Educação Ambiental foram relatadas várias iniciativas envolvendo temas relacionados a 
promoção da saúde, sendo a maioria de caráter pontual. Também foi relatada a 
necessidade de maior envolvimento da comunidade escolar e externa, a disponibilização 
maior de tempo para que os professores pudessem realizar tais ações e aumento do 
número de parcerias. Espera-se que os resultados obtidos sirvam de indicadores para o 
incremento de ações de Educação Ambiental relacionadas à promoção da saúde nas 
escolas e suscitem novos estudos sobre o tema. 

Palavras - chave: Educação Ambiental, promoção da saúde, escolas municipais. 
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ABSTRACT 

The Environmental Education actions are contained in the construction of values, 
attitudes, skills and abilities for the sake of conservation of the environment and human 
health. At school directors and teachers play a fundamental role in decision making, 
planning, organization, implementation and evaluation of actions may, in their practices, 
relate to Environmental Education to health as a way to promote in the school 
environment. This study aimed to analyze the actions of Environmental Education held 
in rural schools in Itabaiana - SE and its relation to health promotion. And the following 
objectives: a) determine whether the actions of Environmental Education and health 
promotion were included in the Political - Pedagogical Project (PPP) school; b) describe 
the characteristics of Environmental Education actions carried out in rural schools of 
Itabaiana - SE and its relation to health promotion; c) observe whether the school 
environment offering basic conditions for the occurrence of health promotion. Thus, we 
developed three instruments: the interview guide, the questionnaire and the observation 
script. The research was approved by the Ethics Committee, and Research at the 
University Federal of Sergipe (seems N° 483.783) is characterized as exploratory and 
descriptive. A total of ten directors and seventy-three teachers from ten rural schools. 
The first stage consisted of survey data on educacional institutions by the Municipal 
Itabaiana of Education and the second of two field visits to schools. During the field 
visit I was required in each school, the consent of direction for the research and access 
to the PPP. Additionally, observation was mad of the school environment, being 
recorded in the II field visit was handed the Informed Consent Term (IC) to interested 
participants; conduceted the interview with the directors and applied the questionnaire 
to teachers. The collected data were submitted to Bardin (2011) conten analysis and 
relative frequencies and percentages of categories, calculated with the aid of Excel 
software. The ratio of the shares of Environmental Education to the promotion of health 
has been indentified in four PPPs analyzed. The school environment proved to be 
appropriete, requiring adjustments in some schools in the aspects of reform, expansion 
and provision of toiletries. Regarding the actions of Environmental Education have been 
reported several initiatives involving issues related to health promotion, and most 
punctual. It was also reported the need for greater involvement of the school and the 
outside community, the greater availability of time for teachers to take these actions and 
increase the number of partner ships. It is expect that the results serve as indicators for 
the increase for Environmental Education actions related to health promotion in schools 
and encourage new studies on the subject. 

Keyword: Environmental Education, health promotion, public schools. 
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INTRODUÇÃO 

 O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um furacão no Japão1. A 

visão unificada e sistemática do meio ambiente compreende as dimensões biológicas, 

ambientais, econômicas, cognitivas, sociais, culturais e de saúde que se inter-relacionam e 

interferem na qualidade de vida das pessoas. 

Os problemas da nossa época estão interligados e são interdependentes. A escassez 

dos recursos e a degradação do meio ambiente combinam-se com a crescente expansão 

populacional, o que leva ao colapso das comunidades locais (CAPRA, 1996). 

Um exemplo dessa interdependência foi a Revolução Verde iniciada nos anos de 

1960. Esse processo incrementou a produção agrícola e apresentou os pesticidas como 

benéficos à saúde humana. Ao mesmo tempo em que provocou o aumento de doenças entre 

os seres humanos, o surgimento de pragas resistentes, poluição do solo, das águas 

continentais e marinhas, do ar, da fauna e da flora (CARSON, 1962). 

Desde os anos 1960, a preocupação com a degradação ambiental intensificou as 

medidas que vêm sendo tomadas pelo poder público e pela coletividade, visando preservar o 

meio ambiente e mantê-lo ecologicamente equilibrado, requisito essencial a qualidade de 

vida como prevê o Art.  225 da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988). 

 O conceito de meio ambiente foi aprofundado na Resolução CONAMA nº 306, 

(BRASIL, 2002), sendo definido como conjunto de condições, leis, influência e interações 

de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege 

a vida em todas as suas formas. Essa definição coloca as pessoas e suas construções como 

constituintes do meio ambiente, sendo partes integrantes desse conjunto. 

A noção de qualidade de vida, adotada na Constituição Brasileira não recebeu uma 

definição. Os estudos recentes sobre o tema indicam a inexistência de um conceito único. 

Qualidade de vida é o conjunto de conhecimento e de ações individuais, coletivas, objetivas 

e subjetivas que se inter-relacionam nos diferentes campos biológico, social, político, 

econômico, médico, entre outros (ALMEIDA et al., 2012).  

 

                                                        
1  Demonstração ilustrativa baseada no “Efeito Borboleta” foi concebido pela primeira vez, pelo matemático 
americano Edward Lorenz em 1963. SAVI, M. A. Dinâmica Não Linear e o Caos, Rio de janeiro: E-Papers 
Serviços Editoriais, 2006. p.304. 
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A dimensão ambiental é percebida na Política Nacional de Promoção da Saúde, ao 

considerar a degradação ambiental nos diferentes ambientes, por exemplo, no ambiente 

aquático a poluição de rios e mares; no ambiente terrestre, o desmatamento; nos ambientes 

de trabalho a ausência de condições mínimas de salubridade e convivência; e nos ambientes 

escolares a dificuldade de se conter a violência, a presença do desrespeito às diferenças e a 

pouca integração entre a escola e comunidade (BRASIL, 2002). 

A Legislação Brasileira suscita um olhar integrador, contudo a fragmentação do 

conhecimento empregada e disseminada no âmbito formal e informal pode ser considerada 

uma das principais dificuldades de se construir uma sociedade sustentável. 

Para Capra (2002), a construção de uma sociedade sustentável para as gerações 

atuais e futuras depende de uma mudança de pensamento, que possibilite transpor, por meio 

de novas tecnologias e instituições sociais, o distanciamento entre os projetos humanos e os 

sistemas ecológicos. 

 Nessa visão, os problemas ambientais devem ser compreendidos com base no 

pensamento complexo, sendo entendidos do global para o particular e do particular para o 

global. Para tanto, as dimensões econômicas, sociológicas, psicológica, mitológicas e 

ambientais do contexto vivenciado devem ser estudadas (MORIN, 2003). 

A inserção da temática ambiental na educação, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, consolidou-se com a realização de ações e a criação de leis, resoluções e programas 

sobre Educação Ambiental, como a Política Nacional de Educação Ambiental- PNEA 

(BRASIL,1999), o Programa Nacional de Educação Ambiental-ProNEA (BRASIL, 2005), 

os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997) e as Diretrizes Curriculares 

de Educação Ambiental (BRASIL, 2012). 

 A Educação Ambiental é entendida, como o conjunto de processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Nessa dimensão 

deve-se abandonar a visão simplista, despolarizada, acrítica, ingênua e naturalista presente 

na prática pedagógica das instituições de ensino brasileiras. Torna-se necessária, então, a 

adoção de uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a 

produção, o trabalho, o consumo em uma visão mais ampla como propõe a PNEA (BRASIL, 

1999). 
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O pluralismo de concepções, como está estabelecido no Art. 12 da Resolução Nº 2 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, é um dos princípios que 

norteiam a Educação Ambiental. Esse princípio permitiu traçar objetivos que visam a 

promoção do cuidado com a comunidade, a integridade dos ecossistemas, a justiça 

econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diálogo para a convivência e a 

paz (BRASIL, 2012). 

Antes de 2003, os estudos sobre Educação Ambiental tinham como aporte teórico o 

conservacionismo e o naturalismo. As pesquisas indicavam que os trabalhos realizados sobre 

as temáticas ambientais eram percebidos nas disciplinas de Ciências, Biologia e Geografia, 

apesar de ser resultado do processo de integração entre as diferentes disciplinas. As 

pesquisas atuais demonstram a mudança de concepções, sendo tendência nos estudos 

realizados a busca pela sistematização, a transversalidade e a interdisciplinaridade 

(KAWASAKI; CARVALHO, 2009). 

O caráter interdisciplinar e transversal da Educação Ambiental desafia o pensamento 

fragmentado. Para Fazenda (2008), a interdisciplinaridade escolar utiliza-se de noções, 

finalidades, habilidades e técnicas que rompem com o isolamento dos conteúdos em 

disciplinas. 

Na Educação Ambiental, os temas transversais Saúde e Meio Ambiente se 

complementam, possuindo uma interação entre ambos como está proposto nos PCNs 

(BRASIL, 1997). Nesse ínterim, a promoção de ambientes seguros e saudáveis, com ênfase 

no trabalho com escolas e comunidades, é uma das estratégias da Promoção da Saúde. 

Promover saúde é educar para a autonomia, tocando nas diferentes dimensões humanas e 

ambientais (BRASIL, 2002). 

O papel da educação na promoção da saúde é fornecer aos alunos elementos que os 

capacitem para uma vida saudável, considerando as inter-relações entre o ambiente e os 

meios sociais e culturais (BRASIL, 1997). 

A realização de ações sistematizadas de Educação Ambiental é fundamental quando 

se deseja promover a saúde na escola. A promoção da saúde no ambiente escolar possibilita 

a capacitação da comunidade para ter maior participação no controle, na atuação e melhoria 

de sua saúde e qualidade de vida. Como foi salientado na Carta de Ottawa (CANADÁ, 

1986) para que se promova saúde torna-se necessário o acesso aos ambientes favoráveis, à 
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informação, a experiências e habilidades na vida, bem como às oportunidades que permitam 

fazer escolhas por uma vida mais sadia. O papel de mediador na promoção da saúde escolar 

é de todos: pais, comunidade, professores, diretores, alunos, profissionais da saúde, 

funcionários e demais pessoas que convivem neste ambiente. 

Os estudos sobre Educação Ambiental e promoção da saúde ainda são recentes no 

Brasil (GUIMARÃES, 2010; KAYSER et al., 2012; GRYNSZPAN et al., 2013, 

VENDRUSCOLO et al., 2000). Vale ressaltar, o projeto realizado pela professora e 

pesquisadora Clara Ines Pinilla Moscoso em Bogotá, Colômbia. Essa pesquisadora estuda 

por meio da pesquisa-ação a Educação Ambiental e promoção da saúde, tendo com base nos 

enfoques sistêmico; holístico2 e o investigativo. Essa temática, no Brasil, carece de 

aprofundamento tanto no estudo como em suas práticas. Eis a relevância desta pesquisa. 

A maioria das escolas do município de Itabaiana-SE está situada em povoados da 

zona rural. A intensificação de trabalhos acadêmicos que têm como área de estudo povoados 

situados em tal localidade tem sido observada. Esses trabalhos têm como enfoque o Parque 

Nacional Serra de Itabaiana (DANTAS 2008; OLIVEIRA, 2008; BORJA, 2010; 

MORALES, 2011; TELES, 2012; COSTA, 2014; NASCIMENTO, 2014). A ausência de 

dissertações e teses sobre a Educação Ambiental em escolas dessa localidade motivou o 

interesse por esse estudo. 

Assim, a questão de estudo desta pesquisa foi a seguinte: as ações de Educação 

Ambiental realizadas em escolas rurais de Itabaiana – SE estão relacionadas à promoção da 

saúde? Como resposta inicial tinha-se a hipótese de que nas escolas rurais eram realizadas 

ações de Educação Ambiental que estavam relacionadas à promoção da saúde. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: objetivos (item 1.2) sucedidos por 

quatro capítulos. No primeiro capítulo é apresentada uma revisão teórica sobre os seguintes 

temas: as concepções da Educação Ambiental; as pesquisas da UFS sobre Educação 

Ambiental na escola; a dimensão da saúde no histórico da Educação Ambiental e a dimensão 

da Educação Ambiental na Educação Nacional. 

                                                        
2 Integrador de diversas disciplinas que se fortalece na interdisciplinaridade e no diálogo de 
saberes o qual permite discutir sobre os diferentes aspectos da saúde, meio ambiente e 
prevenção de risco (MOSCOSO, s.d) 
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No segundo capítulo são abordados os procedimentos metodológicos, organizados 

em dois subitens: o primeiro discorre sobre a caracterização da área de estudo, incluindo 

uma breve descrição do município de Itabaiana - SE e o segundo apresenta as etapas de 

investigação, amostragem, elaboração e validação dos instrumentos, os procedimentos de 

coleta de dados e análise dos dados.           

No terceiro capítulo são apresentados os resultados e a discussões. Bem como a 

caracterização das escolas e dos participantes; a descrição da observação dos ambientes 

escolares; a análise dos Projetos Políticos-Pedagógicos e a caracterização das ações com 

base nos resultados obtidos por meio das entrevistas e dos questionários.  

No quarto capítulo são apresentadas as considerações finais. Nesse capítulo também 

estão inclusas as facilidades e as dificuldades para realização da pesquisa. Assim como as 

recomendações para continuidade do estudo.  

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL  

Analisar as ações de Educação Ambiental realizadas em escolas rurais de Itabaiana – 

SE e sua relação com a promoção da saúde.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Verificar se as ações de Educação Ambiental e a promoção da saúde estão inclusas 

no Projeto Político-Pedagógico das escolas;  

 

b)  Descrever as ações de Educação Ambiental realizadas em escolas rurais de Itabaiana 

– SE e a sua relação com a promoção da saúde; 

 

c) Observar se o ambiente escolar oferece condições básicas para ocorrência da 

promoção à saúde. 
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CAPÍTULO I: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1.1. CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Para os olhares desatentos, a Educação Ambiental pode parecer um mosaico de 

cores, redes, tendências e ideais políticos muitas vezes confuso, caótico e surrealista, de 

difícil compreensão. Essa avaliação prévia exclui a diversidade de linguagens utilizada nesse 

campo e inviabiliza a troca de conhecimentos (PASSOS; SATO, 2005). 

A diversidade presente nesse campo é transposta para a educação básica, servindo de 

base às concepções de professores e demais profissionais que trabalham a Educação 

Ambiental. Essas concepções por sua vez acabam por influenciar as ações realizadas nas 

escolas. 

Segundo Sauvé (2005), os educadores acordam que a educação tem papel central 

para melhoria da relação entre os indivíduos e o meio ambiente. Observa-se contudo, a 

prevalência da diversidade de concepções e de formas de se praticar a Educação Ambiental 

no âmbito formal e informal. 

Além da influência da diversidade de concepções dos educadores, a Educação 

Ambiental como componente permanente e essencial da educação nacional (BRASIL, 

1999), é uma ação social e política, influenciada pelo sistema educativo vigente (TEROSSI 

E SANTANA, 2010). 

Os contextos histórico-social e político influenciaram as diferentes correntes e 

concepções de Educação Ambiental. O reflexo dessa influência chegou à escola e aliadas às 

ideias oriundas das tendências pedagógicas passaram a constituir a prática dos professores 

(SAUVÉ, 2005; KIST, 2010; JANKE E TOZONI-REIS, 2008; VALENTINI E SANTANA, 

2010). 

Para identificar e caracterizar a diversidade de proposições na prática da Educação 

Ambiental, Sauvé (2005a) mapeou o território pedagógico no contexto cultural norte-

americano e europeu, havendo também a contribuição de alguns autores da América Latina.  

Embasadas nessas correntes, na Educação Ambiental brasileira, destacam-se as vertentes: 

alfabetização ecológica; ecopedagogia e crítica, emancipatória ou transformadora. 
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Assim, foram identificadas 15 correntes da Educação Ambiental, sendo sete 

dominantes de tradição mais antiga que emergiram nas décadas de 70-80 e oito atuais. Essas 

correntes foram descritas abaixo com base em Sauvé (2005a): 

a) Corrente naturalista: concentra-se na relação homem - natureza. As 

proposições dessa corrente reconhecem o valor intrínseco da natureza, acima 

e além dos recursos que ela proporciona e do saber que se possa obter dela. O 

enfoque educativo pode ser: cognitivo quando se propõe aprender com coisas 

sobre a natureza; experiencial quando visa viver na natureza e aprender com 

ela; afetivo, espiritual ou artístico quando está associando a criatividade 

humana à da natureza. 

b) Corrente humanista: o meio ambiente é compreendido como uma paisagem 

modelada pela atividade humana. Nessa abordagem, a evolução dos sistemas 

naturais e das populações humanas estabeleceram as mesmas trajetórias. Os 

profissionais da educação que se interessam pela Educação Ambiental sob a 

ótica da geografia e/ou de outras ciências humanas, frequentemente, optam 

por essa abordagem. 

c) Corrente conservacionista/recursista: agrupa as proposições centradas na 

“conservação” dos recursos, tanto no que se refere à sua qualidade como à 

sua quantidade. Quando se fala em conservação ou preservação da natureza, 

como da biodiversidade ou do meio ambiente trata-se sobretudo de uma 

natureza-recurso. Dois exemplos de ações relacionadas a essa corrente são os 

projetos de Educação Ambiental centrados nos três “R” a saber:  Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar, ou aqueles centrados na gestão ambiental a exemplo da 

diminuição do consumo de água e do gasto de energia elétrica. 

d) Corrente resolutiva: busca informar, ou levar a pessoa a se informar, sobre 

as problemáticas ambientais e a desenvolver habilidades para resolvê-las. 

Essa corrente associa-se a corrente conservacionista/recursista, pois enfatiza a 

modificação de comportamentos e a realização projetos coletivos. 

e) Corrente sistêmica: análise sistêmica dos problemas ambientais permite 

identificar os diferentes componentes de um sistema ambiental e evidenciar 
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as relações entre seus componentes. Essa análise permite obter uma visão de 

conjunto, ou seja, uma síntese da realidade apreendida. 

f) Corrente científica: enfatiza o processo científico com o objetivo de abordar 

as problemáticas ambientais com o rigor científico. Trata-se de uma 

Educação Ambiental associada ao desenvolvimento de conhecimentos e de 

habilidades relativas às ciências do meio ambiente, do campo de pesquisa 

essencialmente interdisciplinar para o transdisciplinar. 

g) Corrente moral/ ética: as proposições de Educação Ambiental nesse 

enfoque enfatizam o desenvolvimento dos valores ambientais. Trata-se de 

desenvolver uma “competência ética”, e de construir seu próprio sistema de 

valores.  

As correntes apresentadas acima, seus objetivos e enfoque dominantes foram 

sintetizados no Quadro 1. 

Quadro 1: Correntes da Educação Ambiental dominantes de tradição mais antiga 
Correntes dominantes da EA Objetivo (s) 
 

Corrente naturalista 
 

Reconstruir uma ligação com a natureza 
 

Corrente humanista 
Conhecer seu meio de vida e conhecer-se melhor em relação a 

ele. 
Desenvolver um sentimento de pertença. 

 
Corrente 

conservacionista/recursista 

 
Adotar e desenvolver habilidades relativas à gestão ambiental 

comportamentos de conservação. 
Desenvolver habilidades relativas à gestão ambiental. 

 
Corrente resolutiva 

 
Desenvolver habilidades de resolução de problemas do 

diagnóstico à ação (RP). 
 

 
Corrente sistêmica 

Desenvolver o pensamento sistêmico: análise e síntese para uma 
visão global. 

Compreender as realidades ambientais, tendo em vista decisões 
apropriadas. 

 
Corrente científica 

Adquirir conhecimentos em ciências ambientais. 
Desenvolver habilidades relativas à experiência científica. 

 
Corrente moral/ ética 

Dar prova ecocivismo. 
Desenvolver um sistema ético. 

FONTE: Adaptado de Sauvé (2005). 
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Para Kist (2010), a concepção reducionista da Educação Ambiental limita-se às 

abordagens ligadas diretamente aos aspectos físicos e naturais que buscam a formação de 

indivíduos capazes de comportamentos ecologicamente corretos. Essas concepções estão 

relacionadas as correntes naturalistas e conservacionistas/recursistas (ver Quadro1). 

De acordo com Munhoz (2004), a alfabetização ecológica possui duas linhas 

complementares consideradas como o início do processo da alfabetização ecológica: a 

“ecologia integral” e a “autopotencialização ou empoderamento”. Essa abordagem possui 

traços das correntes naturalistas, humanista e conservacionista. Nesse sentido, a Educação 

Ambiental pode ser entendida como um processo de ampliação da consciência que coloca o 

ser humano como parte integrante da natureza, sendo ele capaz de conhecer, agir em 

equilíbrio, e de respeitar aos ecossistemas.  

Segundo Tozini-Reis (2007), a supervalorização dos métodos ativos de 

aprendizagem pressupõe o fazer - ação sobre o ambiente, esvaziado da crítica aos 

condicionantes sócio-históricos e da modificação da relação da sociedade com a natureza. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental refere-se a novas atitudes e novos comportamentos 

sobre o ambiente, sem que haja a reflexão social e política de seus condicionantes históricos. 

Traços da tendência tecnicista na prática da Educação Ambiental são percebidos 

quando a mesma propõe que sejam desenvolvidas novas competências do ponto de vista da 

ação sobre o ambiente, e tem características da pedagogia renovada quando “supervaloriza 

os métodos ativos de aprendizagem” (TOZINI-REIS, 2007). Relaciona-se à corrente 

científica que se assemelha a corrente sistêmica. 

Para Dias e Mazetto (2011), a corrente sistêmica é um pouco mais completa, pois 

compreende o meio ambiente e a Educação Ambiental em sua complexidade. Nessa corrente 

são reconhecidos os diferentes fatores, elementos e estruturas presentes em determinado 

meio. Busca-se para os problemas ambientais uma solução conjunta. 

As oito correntes da Educação Ambiental categorizadas por Sauvé (2005a) como 

atuais foram: 

a) Holística: nesse enfoque é preciso considerar o conjunto das múltiplas 

dimensões das realidades socioambientais e as diversas dimensões da pessoa 

que está em contato com tais realidades, isso relacionado à globalidade e a 
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complexidade desse ser no mundo. Considera-se, assim, à rede de relações 

que une os seres entre si em conjuntos onde eles adquirem sentido. 

b) Corrente biorregionalista: a Educação Ambiental está centrada na relação 

preferencial com o meio local ou regional e no desenvolvimento de um 

sentimento de pertença e no compromisso em favor da valorização deste 

meio. 

c) Corrente práxica:  enfatiza a aprendizagem na ação, pela ação e para a 

melhora desta. Isso significa colocar-se em situação de ação e de aprender por 

meio do projeto por e para esse projeto. A práxis consiste em integrar a 

reflexão e a ação, que se alimentam mutuamente. 

d) Crítica social: analisa as intenções, de posições, de argumentos, de valores 

explícitos e implícitos, de decisões e de ações dos diferentes protagonistas de 

uma situação para encontrar a base das realidades e problemáticas ambientais. 

e) Feminista: busca restabelecer relações harmônicas com a natureza no meio 

ambiente. Essas relações, segundo essa abordagem, são indissociáveis de um 

projeto social que harmonize o relacionamento entre os homens e as 

mulheres. 

f) Etnográfica:  a Educação Ambiental deve levar em conta a cultura das 

populações ou das comunidades envolvidas. Essa corrente propõe adaptar a 

pedagogia às diferentes realidades culturais e se inspirar nas pedagogias de 

diversas culturas que têm outra relação com o meio ambiente. 

g) Da ecoeducação: aproveita a relação com o meio ambiente como ponte para 

formação pessoal. O meio ambiente é percebido em duas esferas de interação 

a ecoformação compreendida como uma forma de conscientização entre as 

pessoas e o mundo; e a ecoontogênese que caracteriza e diferencia os tipos de 

relação com o meio ambiente e os associa as práticas específicas de Educação 

Ambiental. 

h) Da sustentabilidade: trata-se da Educação Ambiental voltada para o 

desenvolvimento sustentável. Busca-se aprender a utilizar racionalmente os 
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recursos de hoje para que haja suficientemente para todos e para as gerações 

futuras.  

A concepção da Ecopedagogica apresenta a Educação Ambiental como uma 

mudança de mentalidade em relação à qualidade de vida, associada ao estabelecimento de 

uma relação saudável entre os indivíduos, o contexto e o ambiente. Essa abordagem é 

caracterizada pela planetaridade, cidadania planetária, cotidianidade e pedagogia da 

demanda. Busca-se, assim, contribuir para formação de novos valores voltados à sociedade 

sustentável (AVANZI, 2004). 

A Educação Ambiental Crítica surge por meio de duas vertentes consolidadas na 

década de 70, a Pedagogia Histórico – Crítica de Saviani, Chaui, Libânio e a Pedagogia 

Libertária de Paulo Freire, Moacir Gadotti, Brandão. Essa Educação Ambiental faz um 

questionamento radical ao consumo, consolidado no capitalismo, e se configura no Brasil a 

partir dos anos 1980. Essa abordagem foi iniciada por professores envolvidos com a 

educação popular e instituições públicas de educação junto aos militantes de movimento 

sociais e ambientalistas. “Tal fenômeno, articulado ao avanço do conhecimento e aos 

instrumentos legais disponíveis no país, propiciou condições objetivas para a consolidação 

de novas práticas e teorias inseridas no escopo da Educação Ambiental” (LOUREIRO, 2004, 

p.4). 

A abordagem crítica considera a Educação Ambiental como “uma prática reflexiva, 

que estimula e proporciona uma leitura crítica da realidade, a compreensão dos problemas e 

conflitos ambientais e a formação de sujeitos capazes de decidir e atuar como agentes 

transformadores” (KIST, 2010, p.46). A maioria das correntes percebe traços da corrente 

crítica na Educação Ambiental, principalmente, as correntes mais atuais mapeadas por 

Sauvé (2005).  

Para ser considerada crítica, a Educação Ambiental deve partir de uma concepção de 

meio ambiente em suas multiplicidades que considere os aspectos sociais, históricos e 

políticos.  Dessa forma, a pedagogia crítica da Educação Ambiental supera as funções 

adaptadora - redentora e adaptadora - reprodutora da educação para fundamentar-se na 

educação transformadora (TOZONI-REIS, 2007). 

As correntes apresentadas acima, seus objetivos e enfoque dominantes foram 

resumidas no Quadro 2: 
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Quadro 2: Correntes atuais da Educação Ambiental. 

 

Correntes  

 

Objetivo (s)  

 

Enfoques 
dominantes 

 

 

Holística 

Desenvolver as múltiplas dimensões de seu 
ser em interação com o conjunto de 

dimensões do meio ambiente. 
Desenvolver um conhecimento orgânico do 
mundo e um atuar participativo em e com o 

ambiente. 

 

Holístico; orgânico; 
intuitivo; criativo 

 

 
Biorregionalista 

 

Desenvolver competências em 
ecodesenvolvimento comunitário, local ou 

regional. 

Cognitivo; afetivo; 
experimental; 

pragmático e criativo 

Práxica Aprender em, para e pela ação. Práxico 

 
Crítica 

 
Desconstruir as realidades socioambientais 
visando transformar o que causa problemas. 

 
Práxico; reflexivo; 

diagnóstico. 

 

Feminista 

Integrar os valores feministas à relação com 
o meio ambiente. 

Intuitivo; Afetivo; 
Simbólico; Espiritual; 

Criativo/Estético 

 
 

Etnográfica 

Reconhecer a estreita ligação entre natureza 
e cultura. Aclarar sua própria cosmologia. 

Valorizar a dimensão cultural de sua 
relação com o meio ambiente. 

Experimental; 
Intuitivo 

Afetivo; Simbólico; 
Espiritual e 

Criativo/Estético 

 

 
Da ecoeducação 

Experimentar o meio ambiente para 
experimentar-se e formar-se em e pelo 
meio ambiente. Construir uma melhor 

relação com o mundo. 

Experimental; 
sensorial; intuitivo; 
afetivo; simbólico; 

criativo 

Da 
sustentabilidade 

Promover um desenvolvimento econômico 
respeitoso dos aspectos sociais e do meio 

ambiente. Contribuir para esse 
desenvolvimento. 

 

Pragmático; cognitivo 

FONTE: Adaptado pela autora com base em Sauvé (2005). 
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O conhecimento da cartografia das correntes da Educação Ambiental3 é relevante 

para identificação da base pedagógica que orienta as ações em Educação Ambiental. No 

Brasil e na América Latina, o abandono dos modelos tradicionais e a fusão de alguns 

parâmetros elaborados nos diversos modelos pedagógicos, dentro da pedagogia crítica, 

parece ser o caminho mais percorrido pela Educação Ambiental (SATO, 1997; SAUVÉ, 

2005a). 

Quando se pretende trabalhar a Educação Ambiental, de maneira coerente, torna-se 

necessário compreender a sua diversidade de conceitos. Como salienta Layrargues (2004), 

essa é a melhor forma de se explorar as questões ambientais. 

A FIGURA 1 representa um mosaico formado com as principais corretes da 

Educação Ambiental. Compreende-se que as diferentes concepções constituem partes 

significantes dessa dimensão da educação. 

FIGURA 1: Mosaico da Educação Ambiental 

 
FONTE: Elaborado pela autora, SOUZA (2014), 

 com base nas correntes da Educação Ambiental de Sauvé (2005). 

                                                        
3 SAUVÉ, L. Uma cartografia das correntes em Educação Ambiental. In SATO, M.; CARVALHO, I. C. 
M. (Orgs). Educação Ambiental: pesquisas e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2005. p.17-45. 
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1.2. PESQUISAS NA UFS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 

Na Universidade Federal de Sergipe (UFS) o número de publicações sobre Educação 

Ambiental tem se intensificado desde 2007. O Quadro 3 apresenta 10 dissertações, sobre 

Educação Ambiental escolar, que foram publicadas entre os anos de 2011 e 2014. 

Quadro 3: Pesquisas sobre Educação Ambiental escolar realizadas na UFS. 

 
Ano 

 
Conteúdo estudado  

 
Título 

 
Autor e Pós-
Graduação 

 
 
 
 
 

2011 

Formação continuada 
de professores 

A Educação Ambiental na proposta de 
formação continuada de professores no 

Estado de Sergipe 

 
TEIXEIRA, L.N. 

(NPGED) 
 

Projetos de Educação 
Ambiental  

Descrição e avaliação de um programa de 
ensino para a elaboração de projetos de 

Educação Ambiental com professores do 
município de Indiaroba -SE 

 
SANTOS, S. 

F.A. 
(PRODEMA) 

 
 
 
 
 
 
 

2012 
 

 
Concepções e 

práticas pedagógicas  

O lugar da Educação Ambiental nas 
concepções e práticas pedagógicas dos 
professores da rede pública estadual no 

semiárido sergipano 

 
SILVA, W.da C. 

(NPGED) 

Inserção da Educação 
Ambiental no ensino 

formal 

A Educação Ambiental e a sua inserção no 
ensino formal 

GUEDES, J.C. 
de S. 

(PRODEMA) 
 

Concepções e 
práticas docentes 

A Educação Ambiental no Ensino 
Fundamental do Colégio de Aplicação –

CODAP: Concepções e práticas. 

 
DOMINGUES, 
E.T. F. 
(NPGED) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

 
Concepções e 

práticas pedagógicas 

Educação Ambiental: concepções e 
práticas pedagógicas de professores da 

rede pública municipal de Simão Dias-SE 

 
 SANTOS, F.R. 
(NPGECIMA) 

 Inserção da 
Educação Ambiental 

no ensino formal 

A Educação Ambiental no Ensino 
Superior: o que dizem os professores 

universitários 

SILVA, A.S. da 
(NPGED) 

Educação Ambiental 
nos documentos 

oficiais 

Temáticas Ambientais em disciplinas 
escolares: entre o planejamento e o 

possível 

BRITO, 
G.F.R.de 

(PRODEMA) 
Formação continuada 

de professores 
Educação Ambiental: limites e 

possibilidades na rede pública municipal 
de ensino de Aracaju 

OLIVEIRA, M. 
I. M. de 

(NPGED) 
 
 

2014 

 
Práticas pedagógicas 

 
Educação Ambiental na Escola Profa. 
Neilde Pimentel Santos Itabaiana-SE 

 
SANTOS, I.S. 

(NPGED) 

FONTE: Elaborado pela autora, Souza (2014). 
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As dissertações têm como conteúdos as concepções e práticas pedagógicas em 

Educação Ambiental, a inserção da Educação Ambiental no ensino formal e a formação 

continuada de professores. Abaixo são descritos os principais aspectos de cada um desses 

estudos. 

O trabalho de Teixeira (2011) objetivou compreender como a Educação Ambiental 

estava presente no processo de formação continuada de professores do Estado de Sergipe. 

Para tanto, foram realizadas a entrevista semiestruturada, com os coordenadores da SEED, 

SEMED e UFS, e a análise documental das propostas de formação de tais instituições. Os 

resultados da análise documental mostraram que nos documentos concedidos pela SEED e 

SEMED não foram observados indícios de formação continuada na perspectiva ambiental. 

Os documentos da UFS apresentaram iniciativas voltadas a formação continuada, no âmbito 

do projeto Sala Verde. Os resultados da entrevista mostraram três pontos de vista por parte 

dos coordenadores a visão preservacionista, a conservacionista e a crítico-emancipatória. Os 

coordenadores que possuíam visão preservacionista e conservacionista realizam propostas 

de capacitação docente, visando treinar professores para desenvolverem projetos já prontos, 

muitas vezes descontextualizados. Os coordenadores que possuíam visão crítica valorizam o 

saber docente, do ciclo de vida profissional e da escola. 

A pesquisa de Santos (2011) teve como objetivo geral avaliar os efeitos da aplicação 

de um programa de ensino para elaboração de projetos de Educação Ambiental com 

professores de Indiaroba - SE. Nessa pesquisa, foram realizados dez encontros com 27 

professores. Esses encontros tiveram duração de quatro horas cada. As coletas de dados 

foram realizadas em três etapas em que foram realizados alguns procedimentos, a saber: a) 

levantamento dos conhecimentos que os professores tinham sobre a Educação Ambiental e 

sobre os projetos que realizavam; b) realização de intervenção com a aplicação do programa 

de ensino durante o qual os professores reelaboram projetos existentes; c) avaliação do 

programa de ensino, na qual foram coletadas as opiniões dos professores sobre o programa 

realizado. Os resultados desse trabalho mostraram que as etapas de planejamento dos 

projetos foram melhoradas. Isso foi comprovado, segundo o autor, pela maior precisão do 

delineamento das etapas do projeto. A maioria dos participantes considerou essa prática 

relevante para melhoria de seu trabalho docente. 
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Silva (2012) abordou as concepções, práticas pedagógicas e dificuldades do 

desenvolvimento da Educação Ambiental nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Feira 

Nova, Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé do São Francisco que formam a Diretoria 

Regional de Educação Nove (DR9) no semiárido do Estado de Sergipe. Durante a entrevista 

e da aplicação de um questionário, os professores responderam questões sobre suas 

concepções e práticas em Educação Ambiental. Os resultados obtidos mostraram que a 

concepção da maioria dos participantes era conservarcionista. As práticas docentes 

refletiram a concepção dos participantes, sendo trabalhados temas como o lixo, a degradação 

da caatinga e a construção de projetos pedagógicos embasados na abordagem 

conservacionista. As dificuldades indicadas se referiam a ausência de cursos de capacitação, 

a falta de apoio por parte dos gestores e das equipes pedagógicas das unidades de ensino 

para o desenvolvimento de projetos. 

A pesquisa de Guedes (2012) objetivou explicitar como a Educação Ambiental 

estava inserida no ensino formal. Para tanto, foi realizada a observação de atividades 

didáticas ministradas por professores, a realização de entrevistas semiestruturadas e a 

aplicação de questionários com os docentes e gestores. Os resultados do estudo mostraram 

que a maioria das atividades em Educação Ambiental era realizada em sala de aula, eventos 

científicos e culturais da escola. O desenvolvimento de pesquisa também foi observado em 

menor número. As atividades pedagógicas sobre Educação Ambiental eram realizadas 

individualmente, refletindo o modelo puramente tradicional de ensino. Para a autora, as 

escolas carecem de uma reorganização em sua proposta pedagógica para que as práticas 

pedagógicas possam contribuir para o enfrentamento dos problemas ambientais da 

comunidade local. 

Em 2012, Domingues (2012) procurou compreender como a Educação Ambiental 

estava presente nas concepções e práticas docentes do Ensino Fundamental do Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (CODAP). Nessa pesquisa foram realizadas a 

análise documental do Projeto Político-Pedagógico do colégio e a entrevista semiestruturada 

com oito professores. Os resultados mostraram que a Educação Ambiental estava presente 

no Projeto Político-Pedagógico de forma implícita, nas ementas das disciplinas. Além disso, 

foi constatado, por meio de entrevista semiestruturada, que as práticas pontuais e isoladas 

estavam relacionadas as concepções conservacionistas, antropocêntricas e naturalistas dos 

professores e que as práticas realizadas de maneira crítica e contextualizada tinham relação 
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com a visões complexa do meio ambiente e com a concepção crítica da Educação Ambiental 

de alguns docentes. A incorporação da interdisciplinaridade às práticas docentes ainda 

estava distante do contexto do colégio. 

 Santos (2013) pesquisou, no contexto escolar, as concepções e práticas pedagógicas 

em Educação Ambiental de professores do Ensino Fundamental de rede pública de Simão 

Dias-SE. Os participantes responderam ao questionário e participaram de entrevista, em que 

foram investigados os seus perfis profissionais, formações em Educação Ambiental, prática 

pedagógica, concepções sobre meio ambiente e Educação Ambiental, assim como, a atuação 

desses profissionais nas COM-VIDAs (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na 

Escola). Os resultados do estudo mostraram que os professores concebiam o meio ambiente 

nas abordagens naturalista e antropocêntrica, o que estava relacionado as práticas educativas 

preservacionistas e recursistas. Além disso, foi constatado que, apesar de os problemas 

ambientais das comunidades serem reconhecidas pelos professores, as ações locais 

realizadas no âmbito das COM-VIDAs ainda são reduzidas. Segundo a autora, existe a 

necessidade de fortalecimento do trabalho da COM-VIDAs para que se torne efetiva a 

prática permanente, crítica e transformadora da Educação Ambiental. 

 Ainda na pesquisa de Santos (2013) foi realizado o levantamento das dissertações e 

teses defendidas nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFS disponíveis na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações/UFS em dois programas e quatro núcleos de Pós-

Graduação da instituição. No período pesquisado foi identificado que a maioria das 

pesquisas em Educação Ambiental havia sido realizada no âmbito do mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), contando com 

uma produção total de 11 dissertações. Além do PRODEMA, dois núcleos de Pós-

Graduação possuíam dissertações voltadas à Educação Ambiental, o Núcleo de Pós-

Graduação em Educação (NPGED), com sete dissertações e o Núcleo de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática (NPGECIMA), com duas dissertações. Nessa pesquisa não 

foram identificadas teses sobre o tema. 

Em 2013, no âmbito do Núcleo de Pós-Graduação em Educação, a dissertação de 

Silva (2013) objetivou compreender como os professores universitários concebiam a 

inserção da Educação Ambiental no ensino superior. Para tanto, o autor buscou identificar as 

estratégias de ensino utilizadas pelos participantes, descrever os conceitos presentes nas 
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disciplinas de Educação Ambiental por eles ministradas e verificar suas concepções sobre 

Educação Ambiental. Os resultados dessa pesquisa mostraram a existência de interface entre 

a Educação Ambiental praticada pelos professores e às tendências pedagógicas do 

paradigma da complexidade. Observou-se também que a trajetória de vida dos profissionais 

estava ligada à opção de trabalhar com questões ambientais e que em sua formação 

acadêmica a disciplina Educação Ambiental chegava por vias distintas, que incluíam a 

imposição legal e opção particular dos professores. 

A pesquisa de Brito (2013) objetivou analisar em que medida as temáticas 

ambientais, preconizadas nos documentos oficiais, encontravam eco no âmbito educacional 

formal de escolas públicas estaduais de ensino médio da cidade de Garanhuns-PE. Essa 

pesquisa teve como participantes diretores, professores e os estudantes do 3O ano do Ensino, 

Médio que obtiveram maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação de 

Pernambuco (IDEPE), os quais participaram por meio da realização de entrevistas e da 

resolução de questionário. Nessa pesquisa foi observado que os professores, em sua maioria, 

trabalhavam as questões ambientais de forma individualizada e pautados na prática 

conservacionista, ecologista e preservacionista da natureza.   

Na pesquisa de Oliveira (2013) buscou-se compreender como a política de formação 

continuada de professores da rede municipal de ensino, em Aracaju - SE, contribuiu para 

inserção da Educação Ambiental em uma perspectiva crítica. Nessa pesquisa foi verificado 

que as políticas públicas, que orientavam a formação continuada de professores na rede 

municipal de Aracaju, permaneciam como proposta de formação e estavam centradas nas 

práticas dos professores por meio de cursos pontuais. Os resultados mostraram que a 

formação ambiental dos professores, na perspectiva da Educação Ambiental crítica e 

transformadora não era efetivada. 

Até outubro de 2014 foi publicada na UFS uma dissertação sobre Educação 

Ambiental na escola. A pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação foi realizada 

em uma escola municipal de Itabaiana-SE e teve como objetivo compreender como a 

Educação Ambiental estava presente nas práticas pedagógicas desenvolvidas no Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Neilde Pimentel Santos. Nessa pesquisa foi realizada a 

análise documental que tratava da inserção da Educação Ambiental no Ensino Fundamental, 

a saber: o Projeto Político-Pedagógico da escola, as Diretrizes Curriculares Nacionais e os 
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Planos de Aula dos Professores. Além disso, foi aplicado um questionário com os 

coordenadores pedagógicos e professores, visando analisar a infraestrutura oferecida pela 

escola para o desenvolvimento de uma proposta de Educação Ambiental. Os resultados do 

estudo mostraram que os temas ambientais eram abordados de forma pontual, restritos as 

áreas de Geografia e Ciências e que no Projeto Político-Pedagógico a Educação Ambiental 

estava prevista, de forma fragmentada, em todas as disciplinas curriculares. Além disso, as 

respostas dos questionários mostraram que, por parte dos participantes, existe a preocupação 

em realizar atividades permanentes, condizentes com a proposta das Diretrizes Curriculares 

para Educação Ambiental, sendo os principais aspectos limitadores para efetivação de tais 

atividades a falta de tempo, a necessidade de formação continuada e a própria estrutura 

curricular (SANTOS, 2014). 

Os dados acima apontaram a necessidade de fortalecimento de pesquisas na UFS 

sobre a Educação Ambiental formal em escolas sergipanas, considerando o número reduzido 

de dissertações e a inexistência de teses com esse viés.  

1.3. A DIMENSÃO SAÚDE NO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Constitui-se meio ambiente, a relação entre os aspectos ambientais, biológicos e 

humanos. Nessa relação, a saúde é o elemento indispensável à qualidade de vida, sendo 

historicamente promovida por meio da Educação Ambiental. 

Definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1948), a saúde é um estado de 

perfeito bem estar físico, mental e social, não apenas na ausência de doenças ou 

enfermidades.  

Ao longo da vida as pessoas viverão condições de saúde/doença, que estão sujeitas as 

interações entre suas potencialidades e as condições de vida. Nesse processo, tanto o 

indivíduo como a sociedade podem interferir promovendo a saúde (BRASIL, 1997). 

Promoção da saúde é o processo de capacitação da comunidade para ter maior 

participação no controle, na atuação e melhoria de sua saúde e qualidade de vida, como 

indica a Carta de Ottawa (CANADÁ, 1986). 

O modelo de sociedade adotado está intimamente relacionado a maneira como os 

indivíduos lidam com as questões ambientais e de saúde. Podem-se considerar as mudanças 
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ocorridas após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), das quais se destacam a 

intensificação da industrialização e os avanços tecno – científicos. 

Essas mudanças trouxeram benefícios que melhoraram o acesso aos alimentos, à 

saúde, à habitação e ao transporte, contribuindo para o aumento da população, do consumo e 

da necessidade de se produzir cada vez mais. A principal consequência desse processo foi o 

aumento dos impactos ambientais. 

Nesse contexto, a preocupação com as consequências das ações negativas do ser 

humano sobre a saúde humana e o ambiente foi expressa no livro da ecologista Rachel 

Carson, Primavera Silenciosa (Silent Spring) publicado em setembro de 1962.  

Em seu livro, Carson prevê um futuro tenebroso para o planeta, marcado pela 

extinção das espécies de animais, pelo aumento das doenças e mortes entre os seres 

humanos, resultado do uso excessivo de agrotóxicos na agricultura: 

Depois, uma doença estranha das plantas se espalhou pela área toda, e tudo 
começou a mudar. Algum mau-olhado fora atirado aquela comunidade; 
enfermidades misteriosas varreram os bandos de galinhas; as vacas e os 
carneiros adoeciam e morriam. Por toda parte se via uma sombra de morte. 
Os lavradores passaram a falar de muita doença em pessoas de suas 
famílias. Na cidade, os médicos se tinham sentido cada vez mais intrigados 
por novas espécies de doenças que apareciam nos seus pacientes. 
Registraram-se várias mortes súbitas e inexplicadas, não somente entre os 
adultos, mas também entre as crianças; adultos e crianças sentiam males 
repentinos, enquanto caminhavam ou brincavam, e morriam ao cabo de 
poucas horas (CARSON, 1962, p. 12). 

 

A atenção da autora para o tema foi suscitada pela popularização do Dicloro –Difenil 

- Tricloroetano (DDT) entre os agricultores nos Estados Unidos. De acordo com Carson, 

além das pragas, as aplicações matavam muitas outras espécies, pois por meio da 

bioacumulação o pesticida atingia todo o ecossistema e entrava na cadeia alimentar, 

chegando aos humanos. A ecologia do solo também era afetada, porque o DDT matava os 

organismos responsáveis pela drenagem do solo e pela fixação de nitrogênio. Além disso, 

havia a contaminação das águas. Os peixes que não morriam, ficavam cegos ou eram 

contaminados, podendo até provocar câncer nas pessoas que os consumissem (PEREIRA, 

2012). 

Ao defender novas alternativas para o controle de insetos e a elaboração de leis que 

regulamentassem a utilização dos pesticidas, a obra de caráter multidisciplinar, tornou-se um 
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sucesso de público e crítica em todo mundo. Esse resultado só foi possível graças a 

colaboração de cientistas de diferentes países que apoiaram o trabalho de Carson. 

A repercussão da obra Primavera Silenciosa, intensificou as inquietações 

internacionais com as problemáticas ambientais, suscitando a necessidade de incluir o ser 

humano no centro das discussões das questões ambientais.  Nessa conjuntura, o termo 

Environmental Education (Educação Ambiental) foi utilizado pela primeira vez no ano de 

1965 em um evento da Royal Society of London (DIAS, 2004). 

Desde a década de 70 sucederam-se os eventos sobre o tema acompanhados pelas 

ações para a promoção da saúde e prevenção das doenças que vinham sendo desenvolvidas 

em diferentes países com o objetivo de conseguir mais saúde para a população (PELICIONI, 

2005).  

Os principais eventos, no âmbito da Educação Ambiental, dessa década foram: a 

Primeira Conferência de Estocolmo, o Encontro Internacional sobre a Educação Ambiental e 

a Conferência Intergovernamental de Tbilisi. 

Na Primeira Conferência de Estocolmo, realizada no ano de 1972 na Suécia, a 

Educação Ambiental foi percebida em uma visão ampla que incluía o ambiente, os seus 

recursos naturais e o ser humano. Essa Conferência gerou a “Declaração sobre o ambiente 

humano (SATO, 1997; REIGOTA, 2009; SANTOS, 2013). 

A Declaração sobre o ambiente humano (ESTOCOLMO, 1972) proclamou que o ser 

humano, ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, por meio do progresso 

científico e tecnológico passou a transformar o ambiente em grande escala. De acordo com a 

Declaração, como o meio ambiente afetava o bem-estar dos povos e o desenvolvimento do 

mundo inteiro, a sua proteção e melhoria era desejo de todos e dever dos Governos. 

Os benefícios do desenvolvimento e o ensejo de aprimora a qualidade de vida devem 

ser possibilitados pela a transformação adequada do ambiente. Todavia, quando a 

transformação do ambiente é realizada de maneira incoerente geram-se problemas 

proporcionais as ações realizadas: 

Aí estão, à nossa volta, os males crescentes produzidos pelo homem em 
diferentes regiões da Terra: perigosos índices de poluição na água, no ar, 
na terra e nos seres vivos; distúrbios grandes e indesejáveis no equilíbrio 
ecológico da biosfera; destruição e exaustão de recursos insubstituíveis; e 
enormes deficiências, prejudiciais à saúde física, mental e social do 
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homem, no meio ambiente criado pelo homem, especialmente no seu 
ambiente de vida e de trabalho (ESTOCOLMO, 1972, p.1). 

 

Em 1972, a preservação ambiental mostrava-se um desafio diante do crescimento 

populacional e da ignorância, sendo esta última apontada como a sua principal dificuldade, 

cabendo a adoção de políticas públicas, o aprofundamento do conhecimento e bom senso nas 

ações realizadas. 

Desse modo, o objetivo ambiental proposto pela Declaração do ambiente humano era 

de “conseguir para nós e para a posteridade uma vida melhor em ambiente mais adequado às 

necessidades e esperanças do homem” (ESTOCOLMO, 1972, p.3). Para que esse objetivo 

fosse alcançado seria preciso entusiasmo, calma mental, trabalho intenso e ordenado, a 

aceitação da responsabilidade por parte de toda a sociedade somando esforços para preservar 

e melhorar o meio ambiente. 

A busca pelo estabelecimento de uma visão global e de princípios comuns, que 

servissem de inspiração e orientação à humanidade para a preservação e melhoria do 

ambiente humano, suscitou a definição de 23 princípios dos quais se destacam três. 

O princípio 7, indicava que os países deveriam adotar medidas possíveis para 

impedir a poluição dos mares que possa colocar em perigo a saúde humana, prejudicar os 

recursos vivos e a vida marinha. Nesse princípio, pela primeira vez, foi salientada a 

preocupação com a saúde humana relacionada com a preservação do ambiente. 

O princípio 8, indicava o desenvolvimento econômico e social como indispensável 

para assegurar ao ser humano um ambiente de vida e trabalho favorável e criar, as condições 

necessárias à melhoria da qualidade de vida. 

A educação em questões ambientais foi indicada, no princípio 19, como 

imprescindível aos jovens e adultos, visando gestar uma opinião pública, bem informada e 

de uma conduta responsável por parte dos indivíduos, das empresas e das comunidades, 

inspirada no sentido de sua responsabilidade, de proteger e melhorar o meio ambiente, em 

toda a sua dimensão humana. 

As recomendações da Conferência de Estocolmo chegaram até o Brasil por meio de 

pressões do Banco Mundial e de instituições ambientalistas que atuavam no país. De modo 

que, as primeiras atividades de Educação Ambiental tiveram início em 1973 com a criação 
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da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), no âmbito do Ministério do Interior 

(DIAS, 2004). 

O Encontro Internacional sobre a Educação Ambiental realizada em Belgrado, ex- 

Iugoslávia (1975) foi outra resposta a Conferência de Estocolmo. Nesse encontro, segundo 

Dias (2004) foram formulados os princípios e orientações para criação do Programa 

Internacional de Educação Ambiental, segundo o qual a mesma deveria ser multidisciplinar, 

integrada as diferenças regionais e voltada aos interesses nacionais. 

O documento resultante do Encontro Internacional foi a “Carta de Belgrado, uma 

estrutura global para a Educação Ambiental” (BELGRADO, 1975). Nesse documento foi 

salientada a necessidade de os cidadãos do mundo apoiarem um crescimento econômico que 

não tivesse repercussões prejudiciais às pessoas, para o seu ambiente e suas condições de 

vida. Além disso, a necessidade de se encontrar maneiras de assegurar o desenvolvimento 

dos recursos a fim de beneficiar toda a humanidade e proporcionar a qualidade de vida para 

todos. 

De acordo com a Carta de Belgrado, a reforma da educação era o requisito necessário 

para elaboração de uma nova ética de desenvolvimento econômico mundial. A mudança na 

educação, apontada como uma solução a longo prazo implicaria em um novo e produtivo 

relacionamento entre professores e alunos, escolas e comunidades, sistema educacional e a 

sociedade. 

Para se atingir o objetivo da proposta foram apresentadas a meta e objetivos da ação 

ambiental, como também as Diretrizes Básicas dos Programas de Educação Ambiental. 

A meta da ação ambiental era “melhorar todas as relações ecológicas, incluindo a 

relação da humanidade com a natureza e das pessoas entre si”. Para se alcançar essa meta 

foram apresentados dois objetivos:  

Para cada nação, de acordo com sua cultura, esclarecer para si 
mesma o significado de conceitos básicos, tais como qualidade de 
vida e felicidade humana, no contexto do ambiente como um todo, 
estendendo-os ao esclarecimento e consideração para com outras 
culturas, além das próprias fronteiras nacionais.  
Identificar que ações asseguram a preservação e melhoria das 
potencialidades humanas e desenvolvimento do bem-estar social e 
individual, em harmonia com o ambiente, tanto biofísico, quanto o 
criado pelo homem (BELGRADO, 1975, p.07). 
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Os objetivos da Educação Ambiental expostos na Carta de Belgrado enfatizavam a 

conscientização, o conhecimento, as atitudes, as habilidades, a capacidade de avaliação e a 

participação dos indivíduos e os grupos sociais no enfrentamento das problemáticas 

ambientais e na busca pela proteção e melhoria o ambiente.  

Foram determinadas oito Diretrizes Básicas dos Programas de Educação Ambiental. 

De acordo com as diretrizes, a Educação Ambiental deve considerar o ambiente como um 

todo, sendo um processo contínuo, de caráter interdisciplinar. Entre os objetivos e as 

diretrizes não foi mencionada a saúde humana. 

A I Conferência Intergovernamental Tbilisi (1977) definiu as primeiras 

recomendações sobre a Educação Ambiental. Segundo a definição adotada, a Educação 

Ambiental estava relacionada à prática das tomadas de decisões e a ética que conduziram à 

melhoria da qualidade de vida, sendo um processo de reconhecimento de valores e 

clarificação de conceitos, objetivando a modificação de atitudes e o desenvolvimento das 

habilidades relacionadas ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres 

humanos, suas culturas e seus meios biofísicos (SATO, 1997; GUARIM, 2002). 

A década de 80 foi marcada pela inclusão da temática ambiental na Constituição 

Brasileira de 1988. De acordo com o capítulo VI do Art. 226, a Educação Ambiental deveria 

ser promovida em todos os níveis de ensino. 

No mesmo período o conceito de “Cidade Saudável” foi originado no Canadá e 

incorporado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), servindo de orientação para a 

implementações de projetos em favor da promoção da saúde e da qualidade de vida em 

várias regiões do mundo. De acordo com a proposta, uma “Cidade Saudável” deveria ter:  

Uma comunidade forte, solidária e constituída sobre bases de justiça social, 
na qual ocorre alto grau de participação da população nas decisões do 
poder público; Ambiente favorável à qualidade de vida e à saúde, limpo e 
seguro; satisfação das necessidades básicas dos cidadãos, incluídos a 
alimentação, a moradia, o trabalho, o acesso a serviços de qualidade em 
saúde, educação e assistência social; 

Vida cultural ativa, sendo promovidos o contato com a herança cultural e a 
participação numa grande variedade de experiências; 

Economia forte, diversificada e inovadora (BRASIL, 1997, p. 253). 
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 De acordo com Dias (2004) um marco relevante, ocorrido após a inclusão da 

Educação Ambiental na Constituição Brasileira foi a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento e o Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro (Rio-92) com a 

participação de 170 países, que acrescentou a necessidade de concentração dos esforços para 

erradicação do chamado “analfabetismo ambiental” e para atividade de capacitação de 

recursos humanos para área. 

O lançamento oficial dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), produzidos 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 15 de outubro de 1997 trouxe como 

temas transversais: saúde, ética, trabalho e consumo, pluralidade cultural, orientação sexual 

e meio ambiente. A inclusão da temática ambiental a partir da transversalidade na educação 

foi de grande relevância na orientação dos profissionais da educação quanto a realização de 

suas práticas (BRASIL, 1997). 

Em 1999, a Lei N° 9.795 da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), no 

seu Art. 2° apontou que a Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. No Art. 3o, da Lei a 

Educação Ambiental deve fazer parte do processo educativo mais amplo, incumbindo às 

instituições educativas de promover a Educação Ambiental de maneira integrada aos 

programas educacionais (BRASIL, 1999). 

Em 2012, no Rio de Janeiro foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O objetivo da Conferência foi a renovação do 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável por meio da avaliação do 

progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas 

sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes (SANTOS, 2013). 

1.4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA 

O contato dos educandos com conhecimentos e práticas que relacionem a Educação 

Ambiental e a saúde é um dos elementos essenciais à promoção da saúde. 

Para que se promova a saúde é necessário assegurar condições de vida digna a 

população. Isso é possível, por meio da educação; da adoção de estilos de vida saudáveis; do 

desenvolvimento das aptidões e capacidades individuais; da manutenção de um ambiente 
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saudável; da eficácia da sociedade na garantia de implantação de políticas públicas voltadas 

para a qualidade de vida e dos serviços de saúde, de acordo com os PCNs (BRASIL, 1997). 

A educação possibilita aos indivíduos desenvolverem aptidões para que sejam 

capazes de analisar e solucionar problemas, assumindo a responsabilidade sobre a sua saúde 

e a saúde da comunidade (PELICIONI, 2005a). 

O papel da escola na promoção da saúde é fornecer aos alunos elementos que os 

capacitem para uma vida saudável, considerando as relações do tema com o meio físico, 

social e cultural, como propõem os PCNs. No Brasil, desde o século XX, temas relativos a 

saúde, a exemplo da Higiene, da Nutrição e da Tuberculose estão sendo incorporados no 

currículo escolar. A visão reducionista de saúde, ainda percebida nas práticas pedagógicas 

atuais, enfatiza os aspectos biológicos e prioriza a relação entre o doente e o agente causal. 

Apesar disso, tem-se percebido, nas práticas, a inclusão das condições ambientais como 

favoráveis à instalação da doença (BRASIL, 1997). 

A promoção da saúde na escola depende de alguns elementos essenciais, baseados na 

Carta de Ottawa (1986) a saber: políticas de escolas saudáveis; o ambiente físico da escola; 

o ambiente social da escola; competências individuais de saúde e competência para ação; 

ligação à comunidade e serviço de saúde. 

Para Pelicioni (2005b), um ambiente escolar saudável em escolas promotoras de 

saúde depende de espaço físico adequado com boa iluminação, ventilação, instalação de 

água e esgoto e de infraestrutura necessária para se evitar acidentes. Além disso, deve-se 

favorecer um ambiente psíquico e emocional que proporcione boas relações interpessoais na 

comunidade escolar e a construção de uma cultura de paz que previna a violência. De acordo 

com a autora, o estimulo a alimentação saudável, por meio da oferta de alimentos saudáveis 

na escola, pode ser considerado uma atitude de promoção da saúde. 

A inclusão formal da temática saúde no currículo escolar ocorreu em 1971 com a Lei 

n° 5.696 sob a denominação de Programas de Saúde que tinha como objetivo “levar a 

criança e o adolescente ao desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à higiene pessoal, 

alimentação, prática desportiva, ao trabalho e ao lazer permitindo-lhes a sua utilização 

imediata no sentido de preservar a saúde pessoal e a dos outros” (BRASIL, 1997, 258).   
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De acordo com a Lei n° 5.696, os Programas de Saúde deveriam ser efetivados por 
meio de atividades pragmáticas e contínuas. Em 1977, o Conselho Federal de Educação 
reforçou essa posição: 

[...] O Conselho Federal de Educação reafirma a posição de que os 
Programas de Saúde não devem ser encarados como uma matéria ou 
disciplina, mas como uma “preocupação geral do processo formativo, 
intrínseca à própria finalidade da escola”, devendo ser trabalhados “por 
meio de uma correlação dos diversos componentes curriculares, 
especialmente Ciências, Estudos Sociais e Educação Física (BRASIL, 
1997, p. 258). 

De acordo com Figueiredo et al. (2010), desde 1995 a Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS) tem estimulado a Iniciativa Regional Escolas Promotoras de Saúde 

(IREPS) com o objetivo de fortalecer a capacidade dos países da América Latina e do Caribe 

na área de saúde escolar. Esse trabalho implicou na articulação entre educação, saúde e 

sociedade. 

No âmbito dos Ministérios da Educação e da Saúde, o Decreto 6.286 de 05 de 

dezembro de 2007 instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE) cujo objetivo principal é 

“contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde” (BRASIL, 2007). 

De acordo com o Art 4° do Decreto 6.286 (BRASIL, 2007), as ações em saúde 

previstas no âmbito do PSE deveriam ser desenvolvidas em articulação com a rede de 

educação pública básica e em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde (SUS) podendo compreender diversas ações, entre elas a inclusão das temáticas de 

educação em saúde no Projeto Político-Pedagógico das escolas. 

Os PCNs (BRASIL, 1997), incluíram a Saúde entre os temas transversais, 

pressupondo uma inter-relação permanente com os demais temas inclusive com a Educação 

Ambiental que: 

[...] envolve necessariamente a noção de qualidade de vida e o estudo de 
componentes essenciais à produção de saúde e doença. Além da 
coincidência ou intersecção de conteúdos, também a perspectiva 
pedagógica prevê, em ambos os casos, que os alunos lidem com 
conhecimentos, valores e atitudes que deverão, em última análise, resultar 
em atitudes e comportamentos concretos (BRASIL, 1997, p. 264). 
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Além do subtema Drogas, os PCNs (BRASIL, 1997) trazem os conteúdos específicos 

do tema transversal Saúde, destinados ao terceiro e quartos ciclos do Ensino Fundamental, 

organizados em dois blocos temáticos (QUADRO 4): 

  
Quadro 4: Conteúdos específicos do tema transversal Saúde 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos PCNs (1997). 
 

Ainda no âmbito nacional, o Programa Mais Educação, estratégia do Ministério da 

Educação4 para  educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino, criado pela 

Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10,  tem como meta 

desenvolver de forma integral o acompanhamento pedagógico, a Educação Ambiental, o 

esporte e lazer, os direitos humanos em educação, a cultura e artes, a cultura digital, a 

promoção da saúde, a comunicação e uso de mídias, a investigação no campo das ciências 

da natureza e a educação econômica.  

De acordo com a proposta do Programa Mais Educação, o tema saúde deve ser 

abordado como um estado dinâmico de bem-estar consigo, com os outros e com o ambiente 

em um trabalho de promoção da saúde que atinja as crianças, aos adolescentes e jovens.  

No campo acadêmico, o tema educação em saúde na escola vem sendo trabalhado 

por autores brasileiros a exemplo de Marcondes (1972); Oliveira e Gonçalves (2004); 

Maciel et al. (2010); Figueiredo (2010) e Penso (2013). Os trabalhos científicos que 

vinculam Educação Ambiental e promoção da saúde são encontrados em outros países da 

América Latina como Colômbia, México e Venezuela. 

                                                        
4 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16689&Itemid=1115 

 
 
 
 

BLOCO 1 

 
 
Autoconhecimento 
para o autocuidado 
 
 

 
Corpo humano; higiene e alimentação devem ser 
enfatizadas, tanto no que diz respeito à água para consumo 
humano quanto aos processos de produção e manuseio de 
alimentos; prática regular de atividades físicas na 
puberdade e na adolescência; e doenças crônico-
degenerativas. 

 
 

BLOCO 2 

 
 

Vida coletiva 

Organização sociopolítica e padrões de saúde coletiva; 
indicadores de qualidade de vida e saúde; correlações entre 
meio ambiente e saúde; doenças transmissíveis; riscos por 
acidentes e uso indevido de drogas; relações sociais, 
acordos e limites; as taxas de natalidade e mortalidade nas 
diferentes faixas etárias, regiões e grupos sociais. 
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Em Bogotá, Colômbia, o projeto interdisciplinar intitulado como “Ludica y 

educación ambiental para consolidar una escuela saludable”, desenvolvido por Clara Ines 

Pinilla Moscoso é um exemplo de trabalho que busca aliar a Educação Ambiental e 

promoção da saúde. Esse projeto realizado no colégio Heladía Mejía5 teve como objetivo 

proporcionar a comunidade educativa por meio do lúdico e da Educação Ambiental 

elementos de promoção da saúde, prevenção do risco natural e social, e conservação do 

meio ambiente para consolidação de uma escola saudável com a finalidade de melhorar a 

qualidade de vida e do meio ambiente sadio (MOSCOSO, s.d., p.2). 

 Moscoso (s.d.) trabalhou com três enfoques, a saber: a) o enfoque sistêmico  que se 

relaciona com a construção de um projeto de sociedade, a dimensão humana com suas 

implicações culturais e demográficas, psicossociais, técnicas, econômicas e políticas da 

comunidade educativa; b) o enfoque holístico, integrador de diversas disciplinas que se 

fortalece na interdisciplinaridade e no diálogo de saberes e que permite discutir sobre os 

diferentes aspectos da saúde, meio ambiente e prevenção de risco; c) o enfoque investigativo 

caracterizado pela investigação educativa que se realiza em sala de aula e nos projetos. 

De acordo com a autora, o projeto foi desenvolvido em três fases. Na fase 1, a 

comunidade escolar foi organizada em atores estratégicos, incumbidos de coletar dados, na 

comunidade, para identificação da principal problemática ambiental. Na fase 2 foram 

integradas ações e atividades de educação sexual, relacionadas a conceitos como 

democracia, direitos humanos, tempo livre, gestão de riscos e Educação Ambiental. A fase 

3  foi organizada em  cinco etapas: a) sensibilização - esse processo permitiu que a 

comunidade escolar alcançasse  um nível de percepção e dos riscos que impediam um 

ambiente saudável; b) conscientização- identificação da problemática ambiental que foi 

realizada por meio da análise e reflexão; c) aquisição de conhecimentos- realização de 

práticas visando auxiliar os alunos no desenvolvimento de conhecimentos e aprendizagens; 

d) mudança - disposição e mudança de atitudes para construção de um ambiente sadio; e) 

participação - só foi possível após a sensibilização, tomada consciência e da mudança de 

atitudes. 

                                                        
5O projeto ‘Ludica y educación ambiental para consolidar una escuela saludable’ continua em 
andamento nos colégio Heladía Mejía situado na localidade 12 do Distrito Capital, chamada Barrios 
Unidos na Colombia. http. www.heladiamejia.edu.com. Acesso em 11 de fevereiro de 2014. 

 



39 

 

 

 

A melhoria na aprendizagem foi indicada pela participação da comunidade escolar, 

da mudança no comportamento dos educandos e da integração curricular. Esse contexto 

proporcionou condições para a promoção da saúde e a prevenção da gestão de risco 

(MOSCOSO, s.d.). 

No Brasil destacam-se estudos que relacionam a Educação Ambiental a promoção 

da saúde realizados pelos autores Vendruscolo et al. (2000), Guimarães (2010); Grynszpan 

et al. (2013).  

O artigo de Vendruscolo et al. (2000) objetivou validar a Educação Ambiental 

como elemento para sensibilização ambiental e a promoção da saúde, a partir de uma 

proposta que contribuísse para a melhoria da qualidade de vida da população da 

comunidade de Três Rios do Norte - SC.  Esse estudo foi alicerçado na pesquisa-

participante (pesquisa-ação), sendo realizada em duas fases: a primeira exploratória-

preparatória durante a qual houve o delineamento da pesquisa e a segunda operacional-

contextual com a realização de entrevistas com moradores; a exibição de vídeo e a 

distribuição de encartes à comunidade. O resultado do estudo identificou como 

problemática ambiental a precariedade do saneamento básico da comunidade. Após 

realização da intervenção foi observada a mudança no comportamento dos participantes. 

Em sua dissertação de Mestrado, Guimarães (2010) investigou o alcance da 

Educação Ambiental no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esse estudo 

esteve voltado para o conhecimento prático dos agentes comunitários de saúde de quatro 

Unidades Básicas de Saúde da Família do município de Teresópolis, RJ. Nesse trabalho a 

investigação teórica buscou o estabelecimento das relações entre os conceitos de Promoção 

da Saúde, Educação Ambiental e Estratégia Saúde da Família. A entrevista aplicada com 

os Agentes Comunitários de Saúde foi o instrumento utilizado. Como produtos finais do 

estudo foram elaborados dois artigos científicos e uma cartilha, “Educação Ambiental e 

promoção da Saúde”. 

O trabalho de Grynszpan et al. (2013), teve como objetivo desenvolver estratégias 

educacionais ligadas a um trabalho socioambiental de promoção da saúde. Nesse trabalho 

foi realizada a pesquisa documental junto ao serviço de vigilância em saúde da região de 

Caramujo, Niterói, para identificação da principal problemática ambiental e a observação 
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etnográfica. Esse estudo resultou na elaboração e aplicação de estratégias educacionais e a 

criação de uma sala-ambiente6. 

Percebe-se entre os trabalhos apresentados que apenas Grynszpan et al. (2013) 

conduziu o estudo para o ambiente escolar, reforçando a necessidade de aprofundamento dos 

estudos com esse viés. 

Em Sergipe, destacamos a iniciativa de trabalho com Educação Ambiental e 

promoção da saúde por parte da Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Pelotão 

de Polícia Ambiental (PPAmb)7 que tem realizado palestras educativas nas escolas de 

Aracaju-SE.  Nessas atividades considera-se a Educação Ambiental como ferramenta para a 

promoção da saúde. Segundo o coordenador de flora do Núcleo de Educação Ambiental 

(NEA), soldado Cunha8 a Educação Ambiental, no que se refere à mudança de 

comportamento, hábitos e atitudes, possibilita a formação de cidadãos críticos, conscientes, 

reflexivos e preocupados com a realidade local. 

Não foram encontrados, até o presente momento, artigos científicos em Sergipe sobre 

Educação Ambiental e promoção da saúde. Contudo ressaltamos o trabalho de Silva et al. 

(2011) cujo objetivo geral foi identificar se os professores de Educação Física do Ensino 

Médio utilizavam a promoção da saúde em suas aulas. Para tanto, foi necessário identificar, 

por meio de entrevista, se os professores trabalhavam nas aulas práticas e teóricas o tema 

promoção da saúde e o que eles faziam para cuidar da saúde psicológica dos alunos. Como 

resultado desse trabalho foi constatado que o tema promoção da saúde era utilizado nas 

práticas dos professores. 

Em Itabaiana – SE, a educação e a saúde estão sendo trabalhadas no âmbito do 

Programa Saúde na Escola (PSE). Na atual gestão, a prefeitura tem realizado desde 2013, a 

Semana Saúde na Escola. As atividades são realizadas em parceria com educadores físicos, 

monitores, professores, equipe diretiva, Equipes de Saúde da Família e o Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF) que auxiliam na realização de práticas corporais, atividade física e 
                                                        
6 De acordo com Grynszpan (et al., 2013) esse espaço foi criado para possibilitar o desenvolvimento 
da metodologia investigativa em uma perspectiva da educação em ciência e saúde. 
 
7 Fonte: http://www.pm.se.gov.br/pm-ministra-palestra-sobre-desmatamento-florestal-em-escola-de-
aracaju/ 

8 Engenheiro florestal e doutorando em Ciência e Engenharia de Materiais. 
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lazer nas escolas municipais. Em 2014, a Semana da Saúde na Escola que ocorreu entre os 

dias 07 e 11 de abril e teve como tema “Práticas corporais, atividade física e lazer numa 

perspectiva de cultura de paz e direitos humanos”. 

Além disso, as escolas públicas municipais itabaianenses estão inclusas no Programa 

Mais Educação. Não havendo, contudo, estudos sobre a realização de práticas que 

relacionem a Educação Ambiental à promoção da saúde. 

1.5.  EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DIMENSÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Para a preservação do meio ambiente torna-se necessário promover a Educação 

Ambiental em todos os níveis e modalidades do processo educativo (BRASIL, 1988). Essa 

dimensão da educação nacional deve estar presente de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, no âmbito formal e informal, como prevê a PNEA (1999). 

Ribeiro (2014) entende que a inclusão das questões ambientais na Constituição 

Brasileira está voltada a busca por um Estado Ambiental ou Estado Socioambiental. Esse 

Estado preconiza a proteção do meio ambiente e o reconhece como ecologicamente 

essencial. 

Com base na Constituição Brasileira (BRASIL,1988), no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,1996), 

compreende-se que o objetivo da educação nacional é preparar as pessoas para o exercício 

da cidadania e qualificá-las para o trabalho. Para tanto, os indivíduos devem vivenciar os 

seus processos formativos, por meio da convivência humana, nas instituições de ensino e 

pesquisa, no trabalho e nas manifestações culturais. 

Considera-se as unidades escolares como ambientes de convivência nos quais são 

possibilitados aos indivíduos “construir valores, habilidades, conhecimentos e atitudes 

voltados à conservação do meio ambiente, de sua sustentabilidade e da manutenção da 

qualidade de vida”. Torna-se viável, nesse processo de construção de conhecimentos, 

viabilizar práticas educativas que conduzam os educandos a sensibilização e a 

comportamentos socioambientais. Por conseguinte, as atividades a serem desenvolvidas na 

educação escolar vinculam-se à Política Nacional de Educação Ambiental e devem seguir as 

seguintes linhas de atuação inter-relacionadas: “capacitação de recursos humanos; 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; produção e divulgação de 

material educativo, acompanhamento e avaliação” (BRASIL, 1999). 
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Para tanto, torna-se necessário o conhecimento do contexto educacional brasileiro, 

sendo ele o todo e a Educação Ambiental uma de suas partes, como diria Morin (2005). Os 

itens que seguem destacam alguns aspectos, da educação brasileira, considerados relevantes 

para Educação Ambiental formal. 

 

1.5.1. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LDB) 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) pode ser considerada a Carta 

Magma da educação brasileira, como salienta Saviani (2008). Nesse documento estão 

descritos os objetivos e finalidades da educação, a sua organização e o papel da União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios, unidades escolares e profissionais da educação na 

promoção da educação no país.  

De acordo com o Art.12º da referida Lei, cabe as unidades de ensino: 

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola;  

VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 
caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 

VIII – notificar ao conselho tutelar do município, ao juiz competente da 

comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento 
do percentual permitido em lei  (BRASIL, 1996, p.12). 
 

 

Como pode ser observado nos princípios da LDB, as unidades de ensino são 

responsáveis pela administração do ambiente escolar e devem oferecer à comunidade um 

ambiente adequado à formação educativa. Nesse processo é indispensável o contato entre as 

escolas, as famílias e as comunidades externas, possibilitando a integração da sociedade com 

a escola.  



43 

 

 

 

 A relação entre a escola, a família e a comunidade são fundamentais à Educação 

Ambiental, quando se pretende auxiliar na formação de uma sociedade sustentável. Dessa 

maneira a prática educativa pode promover a “reflexão na ação”, como salienta Oliveira 

(2005, p.105). Aos membros da comunidade escolar é permitido identificar conflitos e 

problemas relativos às ações humanas no ambiente, os quais estão condicionados a forma de 

pensar, aos valores, ao momento histórico e a cultura, refletindo nas escolhas cotidianas das 

pessoas (OLIVEIRA, 2005). 

Para tanto, a Educação Ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo (BRASIL, 1999), sendo a educação básica a 

base inicial para formação dos educandos. Esses níveis e modalidades de ensino estão 

descritos na LDB. 

De acordo com a referida Lei, a educação básica composta pela: Educação Infantil 

(creche, recebe crianças até três anos e onze meses; e a Pré-escola que tem duração de dois 

anos); o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, que tem duração de nove anos, 

organizado em cinco anos iniciais e quatro anos finais; e o Ensino Médio com duração 

mínima de três anos (BRASIL, 1996). 

Em todos os níveis de ensino os docentes têm papel fundamental na formação do 

aluno. Cabe a esses profissionais, de acordo com Art. 13: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade (BRASIL, 1996, p.15). 

 

A participação docente nas atividades educativas realizadas na escola, inclusive nas 

ações de Educação Ambiental, é fundamental à formação do aluno (DOMINGUES, 2012; 
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SANTOS, 2013; SANTOS, 2014). Considera-se esse profissional como mediador 

indispensável nas relações educativas que transcendem o ambiente escolar, sendo eles 

disseminadores de opinião. 

1.5.2. PROJETO POLÍTICO - PEDAGÓGICO  

A promoção da Educação Ambiental na escola começa com a sua inclusão no Projeto 

Político - Pedagógico como dispõe o Art. 7º da PNEA (BRASIL, 1999). 

O Projeto Político – Pedagógico (PPP) é o planejamento prévio do que se tem a 

intenção de realizar na escola (VEIGA, 2003). O PPP pode ser considerado um projeto 

guarda-chuva, pois comporta todas as ações que devem ser desenvolvidas pela comunidade 

escolar. 

Para Longhi e Bento (2006, p.173), 

 
O Projeto Político-Pedagógico é, portanto, um documento que facilita e 
organiza as atividades, sendo mediador de decisões, da condução das ações 
e da análise dos seus resultados e impactos. Ainda se constitui num retrato 
da memória histórica construída, num registro que permite à escola rever a 
sua intencionalidade e sua história. 

 

A inserção do PPP nas escolas foi incentivada pela LDB (BRASIL, 1996). O Art. 12, 

da referida Lei, incumbe os estabelecimentos de ensino a elaborarem e executarem as suas 

propostas pedagógicas. Os Artigos 13 e 14 também mencionam o tema: 

Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de:  

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola. 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. 

 

Essa imposição legal reforçou a proposta de gestão democrática na escola. Contudo, 

a prática não garante a participação da comunidade escolar e externa em tais etapas, nem a 

elaboração de projetos relacionados aos contextos escolares. A ausência de maiores 
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orientações e a pouca participação de todos os representantes da comunidade escolar no 

processo de elaboração do PPP são dificuldades àqueles que se propõem efetivar tal ação na 

escola. 

Segundo Malheiros (2005), diferentes variáveis podem atrapalhar a elaboração do 

PPP de forma democrática. De acordo com o autor, as principais delas são a falta de 

interesse, a dificuldade de relacionamento dentro da comunidade escolas, a falta de tempo e 

o ambiente escolar inadequado para propiciar condições aos envolvidos de planejarem 

adequadamente o projeto. 

Para Veloso (2005), a construção de um Projeto Político-Pedagógico exige da 

comunidade escolar uma consciência de sua relevância como documento e como processo 

de registro de intencionalidade. As pessoas da comunidade precisam estar dispostas a 

conviver, discutir e tolerar os pensamentos discordantes e ter a capacidade de esperar. 

Cabe a cada comunidade escolar buscar alternativas para suprir as dificuldades e 

organizar os PPPs de forma sistematizada. A sistematização inclui a definição de etapas a 

serem seguidas para que se alcancem os objetivos propostos. 

Para Pardo (1997), entre as ações esperadas na atuação dos professores estão: 

planejar, aplicar e avaliar. Do mesmo modo, o PPP pode ser pensado. As propostas do 

documento quando colocadas em prática e vivenciadas, podem ser avaliadas a partir da 

observação das facilidades e dificuldades que servem como indicadores. Esse pode ser um 

caminho para a prática reflexiva. 

 

1.5.3. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNs) 

Os PCNs são referenciais teóricos que subsidiam os profissionais da educação para o 

trabalho com os temas do Ensino Fundamental. Os objetivos do documento foram definidos, 

visando à formação integral do aluno em termos de capacidades de ordem cognitiva, física, 

afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética. 

Entre as décadas de 70 e 80, o contexto educacional brasileiro era considerado crítico 

com altos índices de evasão e repetência exigiam novos posicionamentos voltados a atenção 

na qualidade do ensino do país. Duplicaram-se as propostas voltadas para escola 



46 

 

 

 

participativa, autônoma, cooperativa. A fragmentação dos conteúdos passou a ser 

questionada (BRASIL, 1997). 

A introdução dos Temas Transversais que tratavam de problemas sociais urgentes e 

de abrangência nacional e caráter universal foi uma proposta relevante para época. Esses 

temas foram: Ética, Saúde, Meio ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação sexual. 

O tema Meio Ambiente baseava-se em uma perspectiva ambiental que considerava 

as inter-relações e a interdependência dos diferentes elementos na constituição e manutenção 

da vida (BRASIL, 1997). As questões ambientais deveriam fazer parte do cotidiano escolar 

como tema transversal, tendo em vista a sua não aceitação como disciplina do currículo 

escolar. 

A transversalidade pressupõe a inter-relação entre o tema Saúde e Meio Ambiente 

devido a aproximação entre os conteúdos que os compõem. A esse respeito, os PCNs 

afirmam que:  

A Educação Ambiental envolve necessariamente a noção de qualidade de 
vida e o estudo de componentes essenciais à produção de saúde e doença. 
Além da coincidência ou intersecção de conteúdos, também a perspectiva 
pedagógica prevê, em ambos os casos, que os alunos lidem com 
conhecimentos, valores e atitudes que deverão, em última análise, resultar 
em atitudes e comportamentos concretos (BRASIL, 1997, p. 263). 
 

Nos PCNs, os temas transversais Meio Ambiente e Saúde “caracterizam a Educação 

Ambiental como uma questão que exige cuidado e atenção, e alerta para os cuidados que são 

indispensáveis para a manutenção e continuidade da vida no planeta” (PEREIRA; 

GUERRA, 2011, p.02). 

A transversalidade permite a intersecção entre os temas, sendo que os temas Saúde e 

Meio Ambiente possuem conteúdos similares que podem ser utilizados para a realização de 

ações voltadas à promoção da saúde na escola. Essa similaridade de conteúdos foi destacada 

no PCN Saúde que propõe a aproximação dos temas por meio da Educação Ambiental 

(BRASIL, 1997). 

Para Pereira e Guerra (2011), os temas geradores presentes nos PCNs apresentam 

sugestões para o estudo interdisciplinar de questões ambientais na escola. Os Parâmetros 

apresentam aos professores sugestões para guiar o trabalho. 
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Os PCNs podem ser considerados o primeiro documento de orientação aos 

professores para a realização de atividades de Educação Ambiental e promoção da saúde na 

escola. Assim, como na LDB e nos PCNs foi reforçada a relevância do trabalho conjunto 

entre a comunidade e a escola. Esse trabalho é necessário para que haja uma dinâmica de 

trocas de experiências em prol da proteção ambiental. 

 

1.5.4. PLANOS E PROGRAMAS DO MEC NA ESCOLA 

As medidas tomadas para efetivação do objetivo da educação incluem a criação de 

planos e programas por parte do Governo Federal. Entre os planos destacam-se o Plano 

Nacional de Educação- PNE (BRASIL, 2014) e o Plano de Desenvolvimento da Escola –

PDE (BRASIL, 2007). 

Os objetivos do PNE incluem a elevação do nível de escolaridade da população; a 

melhoria do ensino em todos os níveis; e a redução das desigualdades sociais e regionais no 

que se refere à permanência e a democratização da gestão do ensino público por meio da 

elaboração do Projeto Político-Pedagógico da escola e da participação da comunidade local 

em conselhos escolares. O PNE tem entre as diretrizes, inclusas no Art. 2, a “promoção dos 

princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental” (BRASIL, 2014). 

Nesse plano estão traçadas 20 metas e suas respectivas estratégias, a serem 

alcançadas em 10 anos. As metas 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 estão relacionadas as estratégias voltadas 

ao ambiente escolar e a promoção da saúde na escola. Abaixo estão destacados os principais 

aspectos de tais metas e suas respectivas estratégias presentes no PNE (BRASIL, 2014): 

Meta 1- Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE”.  

 

Entre as estratégias para o alcance da meta 1, destacam – se:  a) estratégia (1.11), que 

prioriza o acesso à Educação Infantil e a fomenta do atendimento educacional a alunos 

especiais; b) e a estratégia (1.12) sobre a implementação de programas de orientação e apoio 
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às famílias por meio da articulação entre as áreas de educação, saúde e assistência social 

voltado para o desenvolvimento integral de crianças até 3 anos. 

A aliança entre a família e a escola na Educação Infantil é essencial à formação 

integral dos alunos. Os ambientes familiares e escolares podem ser considerados a base para 

aprendizagem. Em ambos, devem ser oferecidas as condições necessárias para a segurança e 

proteção da criança. Para que a criança se desenvolva de forma saudável no ambiente 

escolar, a estrutura adequada desse ambiente e as relações interpessoais positivas são 

fundamentais (KRUEGER, 2011). 

Meta 2- é “universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda 
a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE”.  

 

Para atender a meta 2, uma das estratégias utilizadas seria reforçar a relevância do 

acompanhamento, monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar 

dos beneficiários de programas de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família.  

Esses procedimentos se estendem as situações de violência na escola, de discriminação e 

preconceitos, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos 

alunos, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, adolescência e juventude. 

Essa estratégia mostra-se relevante para Educação Ambiental e promoção da saúde 

por incluir a preocupação com a violência nas escolas. Segundo Abramovay9 et al. (s.d), esse 

fenômeno que inclui a discriminação e os preconceitos é influenciado por fatores externos e 

internos às unidades de ensino. Como fatores externos destacam-se as questões de gênero, as 

relações raciais, os meios de comunicação e o contexto social no qual a escola se insere. 

Entre os fatores internos considera-se a idade e a série dos estudantes, as regras e a 

disciplina dos Projetos Político - Pedagógicos das escolas. Além disso, deve ser observado o 

impacto do tipo de punição e a relação entre alunos e profissionais da educação, assim como 

a prática educacional. 

Meta 3- Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 

                                                        
9 O trabalho da UNICEF, Violência na Escola, foi elaborado por Miriam Abramovay, professora da 
Universidade Católica de Brasília e coordenadora do Observatório de Violências nas Escolas-Brasil;  
Marta Avancini, pesquisadora da UNESCO, e Helena Oliveira, oficial de projetos do UNICEF. 
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período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 
As estratégias (3.1), (3.8) e (3.13) destacam-se entre as demais, pois incentivam: a) 

as práticas pedagógicas com abordagem interdisciplinares por meio da organização de 

currículos flexíveis, diversificados e de conteúdos que articulem diferentes dimensões como 

ciências, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte; b) ao fortalecimento do 

acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência dos jovens beneficiários de 

programas de transferência de renda no ensino médio, do mesmo modo como foi proposto 

na meta 2 para os alunos do Ensino Fundamental;  c) e  a implementação de políticas de 

prevenção a evasão motivada preconceito ou outras formas de descriminação. 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. 

 

Para o alcance da meta 4 foram traçadas 19 estratégias, entre elas destacam-se as 

estratégias (4.9), (4.11) e (4.12).  A estratégia (4.9) faz menção ao fortalecimento do 

acompanhamento, monitoramento do acesso e permanência de alunos especiais, com 

transtornos globais do desenvolvimento ou superdotados beneficiários de programas de 

transferência de renda, assim como foi proposto para os alunos dos Ensinos Fundamental e 

Médio. Na estratégia (4.11) foi enfatizada a promoção do desenvolvimento de pesquisas 

interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais para atender 

as demandas no trabalho com alunos especiais. A estratégia (4.12) destaca: 

A promoção da articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de 
saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, 
com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade 
do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com 
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à 
faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção 
integral ao longo da vida (BRASIL, 2014). 

 

A inclusão da interdisciplinaridade nas estratégias (3.1) e (4.11) concorda com o Art. 

14 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental em que a Educação 
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Ambiental nas instituições de ensino deve contemplar, dentre outras coisas, a “abordagem 

curricular integrada e transversal, contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento, 

componentes curriculares e atividades escolares e acadêmicas” (BRASIL, 2012). 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 

dos alunos da educação básica. 

Para atender a meta 6, a estratégia 6.3 destaca a relevância da estrutura física do 

ambiente escolar. De acordo com essa meta torna-se necessário: 

Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional 
de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação 
de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços 
para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 
banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material 
didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo 
integral (BRASIL, 2014). 

 

Meta 7- Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

nacionais para o IDEB. 

As estratégias (7.18), (7.20), (7.23), (7.26), (7,29), (7.30) e (7.31) destacam-se entre 

as estratégias traçadas para o alcance da meta 7. Essas estratégias se referem a aspectos do 

ambiente escolar como um todo, a saber: 

 a) Estrutura física das escolas - abastecimento de água tratada, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos, a garantia de acesso a espaços como laboratórios de 

ciências equipados e a garantia a acessibilidade;  

b) Recursos didáticos - disponibilização de equipamentos e recursos tecnológicos 

digitais e a criação de mecanismos para universalização das bibliotecas e do acesso a 

computadores e a internet;  

c) Violência na escola - a garantia de políticas destinadas ao enfrentamento da 

violência na escola, inclusive por meio de ações destinadas à capacitação de educadores para 

“detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual”, para que possam 

ser tomadas as providências cabíveis, voltada à promoção e construção “da cultura de paz e 

um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade”;  
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d) Diversidade cultural -  garantir o desenvolvimento sustentável e preservação da 

identidade cultural por meio da consolidação da educação escolar no campo de populações 

tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas; 

e) Formação integral e promoção da saúde - a promoção da articulação dos 

programas da área da educação com as áreas da saúde, trabalho e emprego, assistência 

social, esporte e cultura, “possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, 

como condição para a melhoria da qualidade educacional”; 

 f) Promoção da saúde na escola - universalizar o atendimento de saúde aos 

estudantes da rede pública por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

Destaca-se, também, o estabelecimento de ações voltadas à promoção, prevenção e 

atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da 

educação. 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 
ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 

 
A estratégia (9.7) destina-se a execução de ações de atendimento aos estudantes da 

educação de jovens e adultos por meio de programas de transporte, alimentação e saúde, que 

incluam o atendimento oftalmológico e o fornecimento gratuito de óculos, em articulação 

com a área da saúde. 

As metas 6, 7 e 9, assim como as suas estratégias estão relacionadas a aspectos 

relevantes para efetivação da Educação Ambiental e a promoção da saúde na escola. A 

menção às questões sobre o ambiente escolar, pessoais e de saúde condizem com a PNEA 

(BRASIL, 1999) e com a Política Nacional de Promoção da Saúde (2002). 

De acordo com o MEC, elaborar o PNE foi: 

Assumir compromissos com o esforço contínuo de eliminação de 
desigualdades que são históricas no País. Portanto, as metas são orientadas 
para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as desigualdades 
educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua 
população; a formação para o trabalho, identificando as potencialidades das 
dinâmicas locais; e o exercício da cidadania (BRASIL, 2014, p.9). 
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Caso as estratégias propostas pelo PNE sejam colocadas em prática, provavelmente 

haverá uma melhora significativa da qualidade do ensino, do ambiente escolar, da relação 

entre as pessoas de sua comunidade interna e externa. Tudo isso poderá contribuir para 

efetivação de uma Educação Ambiental sistematizada e complexa no âmbito escolar, sendo 

essa prática diária influenciada por diferentes fatores presentes no contexto educacional 

brasileiro. 

Os investimentos do MEC à educação básica são feitos por meio do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Nesse plano, a educação objetiva a formação de 

sujeitos autônomos, capazes de assumir uma postura crítica e criativa frente ao mundo. 

O PDE (BRASIL, 2007) prevê as seguintes ações para educação básica:  

1) Formação de professores e piso salarial nacional 

 a) Universidade Aberta do Brasil (UAB)  

Acordos de cooperação foram estabelecidos entre estados, municípios e 

universidades públicas para manutenção de polos de apoio presencial para acolher 

professores que ainda não possuem curso superior ou garantir formação continuada aos já 

graduados. Incube às universidades públicas oferecer cursos de licenciatura e especialização, 

principalmente onde não exista oferta de cursos presenciais. 

b)  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

 Estabelece relação permanente entre a educação básica e superior, recebendo 

financiamento da CAPES. O PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de 

licenciaturas de cursos presenciais que realizam estágio nas escolas públicas e que quando 

graduados se comprometam com o exercício do magistério na rede pública.  

  

2) Financiamento: Salário-educação e FUNDEB 

Foram incorporadas ao FUNDEB três inovações: a) a diferenciação dos coeficientes 

de remuneração das matrículas não se dá apenas por  etapa e modalidade da educação 

básica, mas também pela extensão do turno: a escola de tempo integral recebe 25% a mais 

por aluno matriculado; b) a creche conveniada foi contemplada para efeito de  repartição dos 

recursos do Fundo; c) e a atenção à Educação Infantil é complementada pelo Pro-Infância, 
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programa que financia a expansão da rede física de atendimento da Educação Infantil 

pública. 

3) Avaliação e responsabilidade: Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira 

(IDEB) 

O IDEB surgiu da ideia de combinar os resultados do senso escolar (Prova Brasil) e 

os resultados de rendimento escolar (apurado pelo censo escola). Pretende-se, por meio do 

IDEB, identificar as escolas públicas mais frágeis a partir de critérios objetivos, visando a 

que estas recebam apoio da União. 

De acordo com o Art. 19 da PNEA (BRASIL, 1999), os recursos para as ações de 

Educação Ambiental devem ser alocados por programas de assistência técnica e financeira 

relativos a educação e ao meio ambiente. 

No âmbito da educação os recursos financeiros, destinados às ações de Educação 

Ambiental e das demais atividades educativas realizadas na escola, são repassados por meio 

de programas do MEC inclusos no PDE dos quais destacam-se os programas: Dinheiro 

Direto na Escola, Mais Educação, Formação Continuada, Escola no Campo, Atleta na 

Escola, Escolas Sustentáveis, Água na escola e esgotamento sanitário, Programa Ensino 

Médio Inovador – ProEMI).  Esses programas estão organizados no sistema PDDE 

Interativo10. 

Alguns desses programas estão destacados nos itens que seguem: 

a) PDDE- Escola do Campo (RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 32 de 02 de agosto de 
2013) 

O programa destina recursos financeiros à manutenção, à conservação e aos 

pequenos reparos na infraestrutura física das escolas localizadas no campo. Essa 

medida é necessária à realização de atividades educativas e pedagógicas. 

O Ministério da Educação (MEC) propôs a destinação de recursos 
financeiros, por intermédio do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a 
escolas públicas localizadas no campo, para contratação de mão de obra e 
outras despesas necessárias à manutenção, conservação e pequenos reparos 
em suas instalações, bem como aquisição de mobiliário escolar e outras 
ações de apoio com vistas à realização de atividades educativas e 
pedagógicas (BRASIL, 2013, p.02). 

                                                        
10 PDDE Interativa MEC: http://pdeinterativo.mec.gov.br/#  
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 A adequação do ambiente escolar, segundo a Resolução, pode contribuir à 

segurança e à saúde da comunidade escolar e servir de estímulo a permanência dos 

alunos na escola.  

b) Programa Mais Educação (Portaria Interministerial nº 17/2007 e 
regulamentado pelo Decreto 7.083/10) 

O Mais Educação é uma estratégia do MEC para ampliar a jornada escolar e 

flexibilizar o currículo na perspectiva da Educação Integral. Participam desse 

programa escolas estaduais, municipais e do Distrito Federal que realizam atividades 

nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; Educação Ambiental; esporte e 

lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da 

saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza 

e educação econômica. 

c) Atleta na Escola 

O programa Atleta na Escola tem como objetivos: a) incentivar a prática 

esportiva nas escolas; b) democratizar o acesso ao esporte; c) desenvolver e difundir 

valores olímpicos e paraolímpicos entre estudantes da educação básica; d) e 

estimular a formação do atleta escolar e identificar e orientar jovens talentos.  

Para alcançar tais objetivos foi firmada parceria entre o Governo Federal, os 

Estados, Distrito Federal, Municípios, Escolas públicas (privadas e federais), Comitê 

Olímpico e Paraolímpico Brasileiro e as Confederações Brasileiras de Atletismo, 

Judô e Voleibol.  

d) Escolas Saudáveis 
O Programa Saúde na Escola objetiva contribuir para a formação integral de 

alunos da rede pública de ensino por meio de ações de promoção da saúde, de 

prevenção de doenças e agravos à saúde e de atenção à saúde.  

De acordo com a proposta, as ações do programa devem estar inclusas no 

projeto político-pedagógico das escolas. Nesse planejamento deve ser considerado o 

contexto escolar e social e o diagnóstico local de saúde do aluno. 
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Os planos e programas do MEC contribuem para efetivação de ações de Educação 

Ambiental e de promoção da saúde na escola. Esses instrumentos possibilitam as escolas 

condições básicas à realização de atividades educativas relevantes à formação integral dos 

alunos. À medida que as dificuldades apresentadas no contexto escolas se mantêm, a 

fiscalização na efetivação de tais atividades mostra-se necessária. 

1.5.5.  EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS DE ITABAIANA 

Os principais aspectos da história da educação em Itabaiana - SE foram descritos por 

Carvalho (1973). Esses aspectos, juntamente com informações atuais, são descritos abaixo. 

As primeiras iniciativas de uma educação formal no município, na época chamado de 

Vila de Itabaiana, surgiram a partir do Decreto de 30 de julho de 1821 que permitia o ensino 

a qualquer cidadão e a abertura de escola de primeiras letras, independente de exame ou 

licença. Esse decreto destinava-se, exclusivamente, ao público masculino.  

O Decreto 6, de 16 de fevereiro de 1838, possibilitou a inclusão do público feminino 

ao contexto educacional itabaianense. Logo, o ensino misto surgiu com a Resolução 1221, 

de 25 abril de 1882.  

No ano de 1865, Itabaiana possuía três escolas, uma do ensino secundário, com dez 

alunos; e as outras divididas no ensino elementar para o sexo masculino e sexo feminino, 

atendendo a Resolução 460, de 26 de fevereiro de 1857, regida por Ceciliana Ramos de 

Oliveira. 

No Século XX foram criadas as duas unidades escolares mais antigas de Itabaiana. A 

primeira foi o Grupo Escolar “Guilhermino Bezerra11” por meio do Decreto n° 5, de 27 de 

novembro de 1937, na gestão de Sílvio Teixeira. A segunda foi a Escola Normal Rural 

“Murilo Braga”, fundada em 1949, na gestão municipal de José Jason de Correia e no 

Governo Estadual de José Rollemberg Leite, inicialmente com o curso ginasial e logo em 

seguida com o pedagógico. Nessa unidade também foi criado em 1967, o curso técnico e em 

1969, o curso cientifico. Esses cursos foram extintos na unidade escolar, que atualmente 

chama-se Colégio Estadual “Murilo Braga” e que oferece educação básica nos níveis 

fundamental e médio e curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). 

                                                        
11 Situado na atual Praça João Pessoa, centro da cidade de Itabaiana-SE. 
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No ano de 1973, o ensino primário nas escolas administradas pelo município era 

incipiente. A situação de precariedade era tamanha que havia escolas funcionando em 

garagens. Nesse período, o atendimento aos alunos era garantido por grupos primários12 

administrados pelo Estado. 

O contexto atual da educação básica em Itabaiana - SE apresenta melhorias 

relevantes. O município sedia a Diretoria Regional de Educação (DR3) com um número de 

18 escolas estaduais que oferecem os níveis Fundamental, Médio e a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). A rede municipal de ensino possuía em 2014, 53 escolas, 13 situadas na 

zona urbana e 40 na zona rural. Além de cinco creches administradas pelo município. Além 

do ensino básico são oferecidas Educação Profissional Técnica de Nível Médio por meio do 

Instituto Federal Superior (IFS); Superior nos Campus prof.° Alberto Carvalho da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Universidade Tiradentes (UNIT). 

Como nos demais municípios brasileiros, em Itabaiana, a inclusão das questões 

ambientais na escola veio por imposição legal, sendo reproduzido, no Art. 169 da Lei 

Orgânica Municipal de 03 de abril de 1990, itens presentes no Art. 225 da Constituição de 

Brasileira (BRASIL,1988). Pode-se considerar, então, que os PCNs (BRASIL, 1997) e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (BRASIL, 2012), documentos 

oficiais nacionais, servem como instrumentos às práticas dos profissionais da educação 

desse município.  

Em 2009, a implementação do Programa Mais Educação em escolas da rede 

municipal de ensino refletiu os anseios do Governo Federal rumo à educação integral. 

Parente e Azevedo (2011) realizaram, no ano de 2010, o monitoramento do Mais Educação 

em Itabaiana com o objetivo de subsidiar os gestores no processo decisório e na reflexão 

sobre a implementação do Programa. Nesse período nove escolas participavam do 

Programa. Para tanto foi criado um grupo de discussão formado por coordenadores do Mais 

Educação e de gestores da Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana.  Com o grupo, 

foram realizados cinco encontros dos quais quatro objetivaram conhecer a operacionalização 

do Programa nas escolas e o quinto, ao estudo e a análise dos aspectos conceituais do 

Programa. Além disso, houve a participação das autoras no I Encontro Municipal do 

                                                        
12Grupo Escolar Dr. Airton Mendonça Teles, Grupo Escolar Eliezer Porto, Grupo Escolar Eduardo 
Silveira, Escola de Aplicação Zenaide Schustz, Grupo Escolar Guilhermino Bezerra entre outros não 
citados pelo autor. 
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Programa Mais Educação, realizado em julho de 2010. Nesse evento os alunos e monitores, 

do programa, apresentaram os seus trabalhos. 

Nesse trabalho, segundo Parente e Azevedo (2011), os participantes relataram as 

principais dificuldades para implementação do programa no município a saber: falta de 

espaço para realização de atividades; falta de infraestrutura das escolas; rotatividade dos 

monitores; sobrecarga de trabalho para o pessoal de apoio, a exemplo das merendeiras; 

evasão dos alunos e a rivalidade entre professores e monitores. Por meio das discussões 

realizadas foram dados alguns encaminhamentos para tais dificuldades: a) reforma das 

escolas; b) intercâmbio entre as escolas que integram o programa; c) diálogo com o pessoal 

de apoio; d) conscientização dos pais de alunos para reduzir a evasão; e) inserção das 

atividades do programa no Projeto Político – Pedagógico das escolas; f) pesquisa de 

monitoramento do programa no município. 

 Além disso, as ações de Educação Ambiental realizadas em escolas municipais de 

Itabaiana têm motivado estudos no âmbito acadêmico. Destaca-se a nível de Pós-Graduação 

o estudo Santos (2014) que buscou compreender como a Educação Ambiental estava 

presente nas práticas pedagógicas de professores de uma escola municipal de Itabaiana - SE. 

Essa dissertação foi descrita no item 1.2 (Pesquisas na UFS: Educação Ambiental na escola). 

Entre os artigos pesquisados sobre a Educação Ambiental nas escolas de Itabaiana, 

até o presente momento, foram encontrados o de Costa e Maroti (2013) e o de Mendonça e 

Rezende (s.d).  

O trabalho de Costa e Maroti (2013) teve como objetivo estudar a percepção 

ambiental de alunos da 8ª série de uma escola localizada no povoado Cajaíba, zona rural de 

Itabaiana-SE. Esse trabalho foi realizado a partir da elaboração de mapas mentais sobre a 

barragem do povoado. Aos alunos foi solicitado que elaborassem dois mapas mentais, o 

primeiro com o cenário atual da barragem e o segundo de sua situação 10 anos depois. Os 

resultados do trabalho mostraram diferentes percepções dos alunos em relação aos dois 

cenários: a) mapa 1:  os usos da água da barragem para irrigação de plantações e para o lazer 

da comunidade local e de visitantes; a falta de qualidade da água provocada pela presença de 

lixo doméstico e a pouca presença de mata ciliar da barragem. b) mapa 2: maior quantidade 

de lixo, águas escuras, peixes mortos e a diminuição da quantidade de água para a irrigação 

das lavouras e para beber. De acordo com os autores, os resultados indicam a necessidade de 
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realização de atividades de Educação Ambiental, visando a sensibilização dos alunos quanto 

a problemática ambiental apresentada. 

Mendonça e Rezende (s.d) procuraram identificar de que maneira as escolas estavam 

se inserindo na “nova configuração sócio/espacial e política” implantada a partir da criação 

do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Além disso, os autores buscaram apontar e discutir a 

realidade do ensino por meio da condução do trabalho docente nessas escolas. A pesquisa, 

foi realizada por meio de entrevista com professores, alunos e membros da comunidade dos 

povoados Mundês e Bom Jardim. Os resultados do trabalho mostraram que não havia 

envolvimento da comunidade em projetos de Educação Ambiental e que os professores não 

trabalhavam temas locais. 
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CAPÍTULO II- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

Localizado na região central do estado de Sergipe, o município de Itabaiana se limita 

ao norte com o município de Ribeirópolis, ao sul com o município de Itaporanga D’Ájuda e 

Campo do Brito, ao leste com Areia Branca, Malhador e Moita Bonita, ao oeste com 

Macambira, Campo do Brito e Frei Paulo (FIGURA 2). 

FIGURA 2: Localização do município de Itabaiana. 

 
Fonte: Base cartográfica SEPLATEC de 2004 (SANTOS; SANTOS, 2008). 

O município é dividido em duas zonas, a urbana e a rural. De acordo com Bispo 

(2013), a zona urbana é constituída pelo centro da cidade e por 14 bairros oficializados. A 

zona rural não possui uma delimitação precisa e oficial entre os povoados, sendo que os 

mais populosos estão localizados na metade sul do município. 
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2.2. ETAPAS DE INVESTIGAÇÃO 

A presente pesquisa que foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Sergipe, Parecer N. 483.783, caracteriza-se como exploratória e 

descritiva. Esse tipo de pesquisa, de acordo com Marconi e Lakatos (2010), tem como 

objetivo descrever determinado fenômeno, podendo explorar descrições quantitativas e 

qualitativas, por meio de análises teóricas e empíricas. 

A Figura 3 mostra o fluxograma do delineamento da pesquisa. Nessa figura podem 

ser observadas as etapas traçadas desde o estudo bibliográfico até a elaboração da escrita. 

 

FIGURA 3: Fluxograma do delineamento da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, SOUZA (2014). 

2.2.1. AMOSTRAGEM 

Nessa pesquisa foi utilizada a amostragem intencional. Nesse tipo de amostragem 

procura-se obter uma amostra que possua características análogas a da população em algum 

aspecto (MARCONI e LAKATOS, 2010). 
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Na coleta preliminar, com base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação de Itabaiana referentes ao número de professores, alunos séries ou anos13 que as 

escolas municipais atendiam em 2013 (APÊNDICE F). Foram escolhidas as escolas nas 

quais a pesquisa seria realizada. Para delimitação da amostra foram definidos os seguintes 

critérios de inclusão: 

 Escolas 

a) Estar situada em povoados da zona rural de Itabaiana – SE; 

b) Possuir acima de 100 alunos matriculados; 

c) Receber anuência da direção. 

 Professores e diretores 

a) Concordar em participar da pesquisa. 

b) Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Exemplares desses termos encontram-se nos Apêndices A e B. 

2.2.2. ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

O estudo bibliográfico contou com a leitura e fichamento de textos provenientes de 

livros, artigos, dissertações e teses sobre Educação Ambiental e promoção da saúde. Para 

tanto foi realizada uma busca nas Bases de Dados de Acesso Público14 da UFS (Biblioteca 

Científica Eletrônica em Linha, Scientific Electronic Library Online-  SciELO e BDTD -

 UFS) e nos periódicos CAPES/MEC15. 

Esse estudo bibliográfico possibilitou a elaboração de instrumentos para coleta de 

dados condizentes com os objetivos pretendidos. Foram construídos três instrumentos, o 

roteiro de observação, a entrevista, o questionário mantendo-se a similaridade de conteúdo 

de várias perguntas a fim de facilitar a comparação de resultados.  

                                                        
13 A Lei 11.274/2006 alterou o tempo de duração do Ensino Fundamental de 08 para 09 anos. As 
crianças devem ser matriculadas na pré-escola a partir dos 4 anos (Lei nº 12.796/2013). Aos seis 
anos deverão estar ingressando no 1° ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2006; 2013). 
 
14Disponível em http://bibliotecas.ufs.br/pagina/bases-dados-acesso-p-blico-5154.html  
15Disponível em http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
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Esses instrumentos foram definidos de acordo com Marconi e Lakatos (2010). 

Segundo as autoras, roteiro de observação é constituído por itens pré-elaborados que 

norteiam o processo de observação. Entrevista é um procedimento utilizado na investigação 

social, que além da coleta de dados ajuda no diagnóstico de um problema social. Na 

entrevista estruturada o entrevistador segue um roteiro previamente elaborado com 

perguntas padronizadas que possibilitam que as respostas dos diferentes participantes sejam 

comparadas. Questionário é um conjunto de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito pelos participantes, sem a presença do entrevistador.  

O processo de elaboração foi realizado em duas etapas: na primeira foi realizada a 

escrita e organização das questões, tendo como parâmetros os objetivos da pesquisa. Na 

segunda os instrumentos foram validados. 

A validação dos instrumentos (questionário e entrevista) foi realizada com sua 

aplicação em quatro escolas municipais de Itabaiana-SE que possuíam características 

semelhantes às das escolas da amostra. Nos pré-testes foram analisados e avaliados os 

aspectos referentes a compreensão do enunciado, adequação das respostas aos objetivos da 

pesquisa e extensão do instrumento. As adequações realizadas foram: reorganização de 

alguns enunciados e a inclusão de outras questões.  

O roteiro de observação foi adaptado do instrumento construído por Pinto et al. 

(2013), cuja avaliação foi realizada por meio do método de Delphi16. Nesse roteiro 

constavam questões sobre: a) o espaço físico da escola; b) as condições dos equipamentos de 

uso escolar; c) as condições de higiene; d) alimentação; e) divulgação de informações. Um 

exemplar do roteiro de observação encontra-se no APÊNDICE C.   

O roteiro de entrevista aplicado aos diretores foi organizado em três partes: a) Parte 

I: Perfil pessoal e profissional (05 questões); b) Parte II: Sobre a escola (04 questões); c) 

Parte III: Sobre as ações de Educação Ambiental (14 questões). Um exemplar do roteiro de 

observação encontra-se no Apêndice D. 

O questionário aplicado aos professores constava de perguntas abertas e fechadas, 

sendo dividido em duas partes: a) Parte I: Perfil pessoal e profissional (5 questões); b) Parte 

                                                        
16 O método Delphi é um processo de comunicação colegiada que possibilita um grupo de indivíduos tratarem 
de um problema complexo (PINTO et al., 2013), ou seja, vários especialistas de diferentes áreas se reúnem 
para avaliar o instrumento. 
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II: Sobre as ações de Educação Ambiental (14 questões). Um exemplar do roteiro de 

observação encontra-se no APÊNDICE E. 

2.2.3. PARTICIPANTES 

Participaram desta pesquisa 10 diretores (100% dos convidados) e 73 professores 

(64% dos convidados), atuantes nos turnos matutino e/ou vespertino. A caracterização 

desses participantes será apresentada de modo detalhado na seção de resultados. 

2.2.4. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para o acesso às escolas foi solicitada a autorização da Secretaria Municipal de 

Educação de Itabaiana (ANEXO A). Em seguida foram realizadas duas visitas de campo a 

cada escola.  

A visita de campo I teve como objetivos: a) solicitar a anuência da direção para a 

realização da pesquisa e o acesso aos Projetos Político - Pedagógico (PPPs) das escolas; b) 

observar e registrar aspectos dos ambientes escolares.  

Nessa visita foram realizadas as apresentações da pesquisadora e do TCLE aos 

diretores. As anuências para realização da pesquisa nas escolas foram concedidas pelos 

diretores mediante a assinatura do TCLE. 

Os PPPs foram examinados nas próprias escolas, quando não houve entrega por parte 

dos diretores de copias dos mesmos. O exame de tais documentos foi realizado a partir da 

observação dos objetivos gerais, específicos, metas, ações e avaliação. 

As coletas de dados da observação foram feitas em uma única visita quando a 

pesquisadora percorreu todas as dependências das escolas e registrou no roteiro as 

informações relacionadas aos aspectos listados. 

A visita de campo II teve como objetivos: entregar o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) aos professores interessados em participar; realizar a entrevista com os 

diretores e aplicar o questionário com os professores. A aplicação dos questionários e a 

realização das entrevistas foram realizadas nas dependências das escolas. 

As entrevistas foram feitas individualmente com os diretores em horários 

previamente agendados, de acordo com a disponibilidade de cada um deles. A aplicação do 

roteiro deu-se de modo estruturado, mas foi permitida aos diretores a colocação de outras 



64 

 

 

 

informações que considerassem relevantes. Sua duração média foi de 40 minutos. Os 

questionários foram entregues aos professores, após a assinatura do TCLE, e recolhidos, na 

maioria dos casos no mesmo dia. Quando isso não foi possível, o recolhimento dos mesmos 

foi realizado em visitas posteriores realizadas às escolas.  

2.2.5. ANÁLISE DOS DADOS 

Para análise dos PPPs, das entrevistas e dos questionários, utilizou-se a análise de 

conteúdo de Bardin (2011). Esse método é definido como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a interferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 
(BARDIN, 2011, p.48). 
 

Buscou-se identificar nos PPPs as características e a coerência de definição de suas 

etapas de planejamento, a saber: objetivos, metas, metodologia, definição de ações e 

procedimentos avaliação. A presença de todas essas etapas e a clareza e definição observado 

nos enunciados foram considerados critérios para avaliar a sistematização de tais etapas. 

A FIGURA 4, mostra o esquema com as etapas utilizadas na análise das entrevistas e 

dos questionários. A interpretação dos resultados foi feita por meio de sua descrição, 

comparação de certos aspectos encontrados e relacionamento com a literatura. 

FIGURA 4: Esquema que mostra as etapas de análise 

 
Fonte: Elaborado pela autora, SOUZA (2014). 
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A análise das respostas da entrevista e dos questionários foi realizada tomando como 

base o conteúdo das questões nos quais foram identificadas das similaridades.  A 

categorização foi realizada relacionando o conteúdo das respostas às perguntas. Seguida pela 

contagem de frequências e elaboração de gráficos. 

Na questão sobre a concepção dos participantes sobre a Educação Ambiental, a 

categorização teve como base a literatura, nesse caso utilizou-se a categoria das correntes de 

Sauvé (2005b). 

Para análise do roteiro de observação foi realizada a organização das informações 

dos mesmos e a contagem das frequências, quantificadas de acordo com cada item do 

roteiro. O roteiro está no Apêndice C. 

Nesta pesquisa consideramos como critérios para a promoção da saúde as condições 

do ambiente físico e do ambiente social da Carta de Ottawa (1986). De acordo com a Carta, 

o ambiente físico da escola refere-se às condições dos edifícios, terrenos, espaços de 

recreação e equipamentos disponíveis na escola. Nesse sentido, são considerados o acesso à 

luz natural e a sombra adequada; a criação de espaços para a atividade física; instalações 

adequadas para as aprendizagens e para alimentação saudável; a manutenção do edifício e 

das práticas de higiene sanitária que impedem a transmissão de doenças; a disponibilidade 

de água potável e de ar fresco; a ausência de contaminantes ambientais, biológicos ou 

químicos, prejudiciais para a saúde. 

O ambiente social da escola refere-se a condições de qualidade das relações 

interpessoais que inclui a boa convivência e o respeito mútuo. Essas relações também se 

estendem aos pais e à comunidade extra-escolar. 

 Em seguida esses resultados foram descritos e comparados com a literatura. Além 

disso, as fotografias dos espaços físicos das escolas foram selecionadas de modo a ilustrar 

diferentes ambientes dos espaços físicos observados. 
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CAPÍTULO III- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

As informações utilizadas para caracterização das unidades de ensino foram 

coletadas durante entrevista realizada com os diretores. 

O conjunto das 10 escolas pesquisadas era formado por 2.606 alunos; 115 

professores; 10 diretores; 7 coordenadores; 25 serventes; 23 merendeiras; 11 vigias; 20 

assistentes administrativos, 20 assistentes administrativos e 2 porteiros. Cinquenta por cento 

(50%) dessas escolas atendem nos turnos matutino e vespertino; 40% durante os três turnos 

e 10% apenas no turno matutino. 

As escolas recebiam assistência financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), gerenciado pelo MEC. Outros programas presentes nas escolas eram: Mais 

Educação; Programa Saúde na Escola (PSE); Escola do campo; Acessibilidade na escola e 

Atleta na escola. O projeto Trilhas patrocinado pelo Instituto Natura em parceria com MEC 

e com a Coordenação Técnica da Comunidade Educativa-CEDAC, também foi citado 

(FIGURA 5).  

FIGURA 5: Programas do MEC nos quais as escolas participavam 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 
 

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 que 

integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma estratégia do 
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Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da Educação Integral. Esse programa estava sendo realizado em todas as escolas. 

Em nove delas as atividades estavam inclusas nos macrocampos acompanhamento 

Pedagógico; Esporte/Lazer e Cultura. Os macrocampos Meio Ambiente e Artes estavam 

presentes em cinco escolas (FIGURA 6). 

FIGURA 6: Macrocampos do Programa Mais Educação nos quais as escolas participam. 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como objetivo contribuir para a formação 

integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. As 

atividades realizadas nas escolas eram palestras sobre temas específicos: drogas, aborto, 

saúde bucal, vacinação, meio ambiente, sexualidade, família, saneamento ambiental, 

alimentação saudável, bullying. As práticas de saúde realizadas eram escovação dental e 

atendimento odontológico, verificação da pressão arterial, vacinação e administração de 

vermívoros. Essas práticas, de acordo com os relatos dos diretores, eram realizadas pelas 

Equipes de Saúde da Família (FIGURA 7). 
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FIGURA 7:  Atividades realizadas pelo PSE nas escolas pesquisadas 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

Em 2012, o município de Itabaiana aderiu ao PSE com a inclusão de 16 escolas 

municipais e cinco estaduais. Esse número aumentou no ano de 2013, passando para 26 

escolas municipais, sete estaduais e cinco creches. Nesse mesmo ano foram incluídas no 

programa as equipes de saúde e as escolas da Zona Rural, sendo que os primeiros povoados 

a serem beneficiados foram o Povoado Pé do Veado e o Povoado Serra. 

Os dados observados mostraram que, a partir da adesão ao PSE, houve a expansão da 

realização das atividades do mesmo para outras escolas da zona rural do município. Esse 

fato colabora para promoção da saúde nas escolas, tendo em vista que as ações realizadas 

preconizam a atenção primária à saúde, ao diagnóstico e ao tratamento de problemas de 

saúde dos alunos que convivem nesse ambiente escolar. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
A maioria dos participantes, fosse diretores ou professores, era do sexo feminino, 

sendo 57 professoras e oito diretoras. Os demais do sexo masculino, 16 professores e dois 

diretores, como pode ser observado na Figura 8. 
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FIGURA 8: Distribuição dos participantes por sexo. 

 
        Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

A maioria dos participantes estava na faixa etária dos 32 a 52 anos, sendo 56 (77%) 

professores e todos os diretores (FIGURA 9). 

FIGURA 9: Distribuição dos participantes por faixa etária 

 
Fonte:  Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 
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Os professores e diretores que atuam nas escolas residiam em sua maioria na cidade, 

ou seja, 57 (78%) e 7 (70%), respectivamente. Dez professores residiam em municípios 

próximos de Itabaiana - SE. Apenas 6 (8%) dos professores e 3 (30%) dos diretores residiam 

nos povoados em que lecionam (FIGURA 10). 

FIGURA 10: Local onde os participantes residiam 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 
Quanto a formação acadêmica, 32 (44%) dos professores e 2 (20%) dos diretores 

possuíam Magistério e Graduação; respectivamente 40 (55%) e 8 (80%) Graduação; e 01 

(1%) dos professores possuía apenas o Magistério (FIGURA 11). 
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FIGURA 11: Formação acadêmica dos participantes 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maioe julho de 2014. 

 

A maioria dos professores 48 (66%) e dos diretores 9 (90%) possuíam 

especialização. 03 (4%) professores eram mestres. Um número considerável de professores 

21 (28%) e apenas 01 (10%) dos diretores não eram pós-graduados (FIGURA 12). 

FIGURA 12: Formação em Pós-Graduação dos participantes 

 
Fonte:Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 
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Nota-se que a formação acadêmica desses profissionais atende ao Art.61 da LDB, 

pois apenas um dos professores possuía apenas o magistério. De acordo com essa Lei, para 

atuar na educação escolar básica, é exigida formação em cursos reconhecidos pelo MEC. 

Considera-se profissionais da educação aqueles que estão em efetivo exercício e que são:  
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
Educação Infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 
nas mesmas áreas; 
 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim (BRASIL, 1996, p.45). 
 

A maioria dos professores era experiente no trabalho docente, tendo mais de 10 (dez) 

anos de atuação. Como pode ser observado na (FIGURA 13). 

 
FIGURA 13: Tempo de experiência dos professores no trabalho docente 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

Apesar do tempo considerável de atuação como professores, um número relevante 

desses profissionais, 40 (55%) tinha 2 anos ou menos de atuação nas escolas pesquisadas. 

Os demais 27 (37%) tinham de 3 a 9 anos de atuação (FIGURA 14). 
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FIGURA 14: Tempo de atuação dos professores nas escolas pesquisadas  

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

 Assim como a maioria dos professores, o tempo de atuação na escola indicado por 8 

(80%) dos diretores foi de 1 a 2 anos como pode ser observado FIGURA 15. 

FIGURA 15: Tempo de atuação profissional dos diretores 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 
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O pouco tempo de atuação na escola, observado nas indicações dos professores e 

diretores mostra a existência de uma rotatividade desses profissionais nas escolas, 

considerando o tempo de experiência dos mesmos. O entendimento do contexto da 

comunidade escolar por parte dos profissionais demanda tempo de convivência e essa 

rotatividade pode vir a influir sobre a proposta, a implementação e continuidade de projetos 

nas escolas. 

Os professores lecionavam no Ensino Fundamental em um número de 61 (84 %); 7 

(9 %); no Ensino Fundamental e infantil e 5 (7%) e na Educação Infantil (FIGURA 16). 

FIGURA 16: Distribuição dos professores por etapas de ensino que lecionavam. 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

Quando questionados sobre a sua carga horária nas escolas pesquisadas e a 

realização de outras atividades remuneradas, 30% dos diretores responderam que 

trabalhavam como professores em outras escolas. Os demais (70%) trabalhavam 

exclusivamente na escola. Quanto a carga horária, 40% não souberam especificar e 60% 

indicaram de 30 a 50 horas semanais.  

No grupo dos professores, 71% indicaram exercer exclusivamente a profissão, 22% 

realizavam outras atividades remuneradas e 7% não indicaram.  O número de escola em que 
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eles lecionavam ficou distribuído da seguinte maneira: 77% de 1 a 2; 17% de 3 a 4 escolas e 

4% de 5 a 6 escolas; 2 % não indicaram. A carga horária semanal nas escolas pesquisada foi 

de: 30 a 40 horas (50%); 10 a 29 horas (41%); menos de 10 horas (1%); não indicaram (8%).  

O número considerável de professores que exerciam exclusivamente a profissão e 

que lecionavam em um número reduzido de escolas (1 a 2) pode ser considerado um aspecto 

positivo para a efetivação de ações de Educação Ambiental, tendo em vista que o 

planejamento e a realização de atividades demandam tempo, disposição e boa interação com 

a comunidade escolar.  

Considera-se, ainda, que os professores que atuam em mais de duas escolas e 

realizam outras atividades remuneradas estão propensos ao estresse. O excesso de horas de 

trabalho é um dos fatores que contribui para ocorrência do estresse entre os professores 

como foi comprovado na pesquisa de Israel (2010). Essa pesquisa considerou, entre outros 

aspectos, o número de turmas, o tempo que os profissionais passavam em pé e o número de 

alunos. Além disso, o tempo para o planejamento e realização de ações fica comprometido. 

Todos esses fatores podem dificultar à efetivação de ações na escola.  

A Tabela 1 mostra as matérias em que os professores lecionavam. Vários professores 

lecionavam em mais de uma disciplina.  

Tabela 1: Matérias que os professores lecionam nas escolas pesquisadas 

Matérias Frequências Porcentagens 
Artes 15  (10%) 

Ciências 14  (9%) 
Educação Física 12  (8%) 

Geografia 14  (10%) 
Língua inglesa 2  (1%) 

Matemática 19  (13%) 
História 13  (9%) 

Polivalente 29  (20%) 
Português 14  (10%) 

Sociedade e cultura 14  (10%) 
Total 146 100% 

Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 
 

A indicação de que os professores participantes lecionavam diferentes matérias pode 

servir de base para o desenvolvimento de ações em Educação Ambiental que apresentem 

caráter interdisciplinar. Um trabalho, assim realizado, atende a proposta dos PCNs e das 
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Diretrizes e Bases Nacionais para Educação Ambiental, considerando que o estudo da 

Educação Ambiental deve perpassar todas as disciplinas.  

3.3. OBSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES 
A observação dos ambientes escolares foi realizada em 9 das 10 unidades escolares 

com o objetivo de verificar se as escolas possuíam ambientes favoráveis à promoção da 

saúde. Ressalta-se que uma das unidades estava passando por reforma e ampliação, não 

sendo possível a observação do espaço físico da mesma durante o período de coleta de dados 

(FIGURA 17). 

FIGURA 17: Imagens da reforma da escola (E3) 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 

Observou-se nas estruturas físicas das escolas a presença ou ausência de salas de 

aula, banheiros, secretarias, refeitórios, salas de informática, lanchonetes e quadra esportiva. 

A Tabela 2 mostra o número total dos cômodos citados acima. Observa-se na tabela 

que existia um número considerável (50) de salas de aula e de banheiros (39). Em todas as 

escolas foram observadas secretarias, refeitórios, almoxarifado e pátio escolar.  A sala de 

informática foi observada em seis unidades, sendo que nas escolas não reformadas a falta de 
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espaço impossibilita que o ambiente seja utilizado, exclusivamente, à finalidade a que se 

destina. A sala de professores foi observada em um número reduzido de escolas (03), na 

maioria das unidades o espaço da secretaria compartilhado pelos profissionais. 

Tabela 2: Estrutura física das escolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Observação realizada durante a visita de campo I. 

 

Em oito escolas o número de salas observado foi de 4 a 6. Essas salas eram 

espaçosas, arejadas e possuíam iluminação adequada (FIGURA 18). 

FIGURA 18:  Sala de aula das escolas: E1 (a e d); E6 (b); E8 (c) 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 

O número de banheiros masculinos e femininos de oito das escolas eram de 3 a 5. 

Apenas uma escola possuía mais de cinco banheiros.  Os banheiros para alunos especiais 

Estrutura física Número total 
 Salas de aula 50 

 Banheiros  39 
Secretarias 09 
Refeitórios 09 

Pátio escolar 09 
Almoxarifados 09 

Sala de informática 05 
Sala de professores 03 
Quadra esportiva 00 
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foram observados em seis escolas. Alguns desses banheiros podem ser observados na 

FIGURA 19. 

 
FIGURA 19: Fachada dos banheiros de algumas das escolas pesquisadas. 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 
Esses banheiros estavam em condições de uso e possuíam equipamentos 

adequadamente preservados. Todos contavam com água, descarga e pias. Quanto a limpeza 

geral e dos vasos sanitários, em oito escolas esses espaços estavam em boas condições, 

sendo que em uma delas a limpeza não era satisfatória (FIGURA 20 e FIGURA 21). 
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FIGURA 20: Banheiros para alunos especiais escolas: a) E7; b) E10; c) E6; d) E9. 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 
FIGURA 21: Banheiros dos alunos: a) E2; c) E7; d) E6. Banheiro dos professores: b) E8  

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 

A condição de uso das pias estava adequada nas escolas. O acesso a produtos de 

higiene, a exemplo do papel higiênico estava presente em apenas quatro escolas. A ausência 

de papel toalha e sabonete foi observada em sete das escolas (FIGURA 22). 
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FIGURA 22: Pias escolas: a) E8; b) E5; c) E7; d) E2; e) E7; f) E9 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 

No conjunto a construção dos banheiros, o estado de conservação e limpeza desses 

ambientes mostrou-se adequado na maioria das escolas, pois apenas uma delas apresentou 

falhas nas condições de limpeza. O aspecto que se mostrou inadequado foi a 

disponibilização de produtos de higiene para uso pessoal observada na maioria das escolas. 

Para que as escolas promovam a saúde no seu ambiente, como propõe as bases curriculares é 

imprescindível vivenciar suas ações. Assim se a escola orienta para lavar as mãos após ir ao 

banheiro é necessário que estejam disponíveis os materiais para a realização dessa ação. 

Segundo Nonose e Braga (2008), o despreparo da escola e a falta de orientações aos 

profissionais que nelas atuam dificultam a prática de saúde nesses ambientes para que 

exerçam uma educação voltada à coletividade e à prevenção de doenças. 

Apenas três das escolas observadas possuíam biblioteca. Entretanto, não foi possível 

realizar a observação nesses espaços, pois estavam fechados, possivelmente devido a 

ausência de um bibliotecário. A ausência desse espaço impossibilita a realização de estudos 

e pesquisas dos professores e alunos. 

De acordo com Strey (2010), as bibliotecas não devem ser vistas apenas como 

depositório de livros e materiais didáticos, pois são ambientes de convivência. Em sua 

pesquisa, o autor relacionou a Educação Ambiental à biblioteca e ao ambiente escolar a 

partir das concepções de profissionais que atuavam nas bibliotecas escolares do município 
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de Porto Alegre-RS. Nessa perspectiva, a biblioteca pode ser considerada um ambiente 

propício à efetivação da promoção da saúde na escola. 

O refeitório17 estava presente em todas as escolas. As instalações nesses ambientes 

estavam apropriadas para proporcionar uma alimentação saudável, sendo percebidas limpeza 

e organização geral adequadas (FIGURA 23). 

FIGURA 23: Refeitório de algumas escolas. 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 
Durante o lanche,  os professores acompanham os alunos por turma. Mesmo 

adotando esse procedimento, em quatro das escolas observou-se a necessidade  ampliação 

desse espaço físico. 

Os alunos têm acesso à alimentação saudável, sucos, frutas, lanches e refeições com 

baixo teor de açúcar, sal e gorduras oriundos da merenda escolar. O cardápio das escolas é 

elaborado sob orientação de nutricionistas. Em sete escolas foi observada a presença de 

alimentos não saudáveis, tais como doces e salgadinhos industrializados. Esses alimentos 

estavam disponibilizados ao lado dos portões ou nas dependências da escola. 

Foi observada a utilização de filtros de barro em salas de aula e bebedouros nos 

corredores. Os bebedouros e os filtros estavam adequados em termos de higiene. Junto aos 

                                                        
17Considerado aqui como o espaço contendo cozinha equipada; local para realização das refeições e oferta 
gratuita de alimentos 
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filtros de barro foi observada a presença de apenas uma caneca que poderia ser utilizada por 

todos os alunos (FIGURA 24). 
 

FIGURA 24: Filtros e bebedouros: a) E2; b) E1; c) E10; d) E5; e) E6; f) E8; g) E10; h) E7 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 

A Tabela 3 mostra uma síntese dos itens observados na infraestrutura dos ambientes 

escolares.  

Tabela 3: Itens observados na infraestrutura dos ambientes escolares  

Itens observados Número de 
escolas 

Instalações adequadas para proporcionar uma alimentação saudável 09 
Refeitório com estrutura adequada em termos de limpeza e organização em geral 09 

Banheiros estão ligados às fossas sépticas 09 
Banheiros com condições de uso e equipamentos adequadamente preservados 09 

Salas ventiladas, com aeração adequada e direta 09 
Iluminação adequada nas salas de aula, com localização ou proteção nas janelas contra 

incidência de raios solares de forma direta. 
09 

Bebedouros adequados em termos de higiene 09 
 

Banheiros com condições de uso e equipamentos adequadamente preservados 
 

08 

Evidência de problemas de conservação da estrutura 04 
Evidência de danos físicos à escola 01 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 
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Foram observadas formas de acesso a informações relativas à saúde e ao meio 

ambiente. Em seis escolas havia cartazes e murais, sendo que em duas delas os temas 

expostos eram relacionados à saúde sexual e reprodutiva e em sete havia informações sobre 

temas relacionados ao meio ambiente como preservação, mapas geográficos e divulgação de 

festas religiosas (FIGURA 25). 

FIGURA 25: Cartazes e murais disponíveis nas escolas: a) E2; b) E6; c) E1; d) E8; e) E4; f) E6 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 
As lixeiras para destinação adequada, com separação de lixo seco e orgânico foi 

observada em três escolas. A Figura 26 mostra as lixeiras disponíveis em quatro das escolas 

pesquisadas. Observa-se nas imagens que em duas escolas as condições de conservação 

deste material não estavam adequadas. 

FIGURA 26: Lixeiras disponíveis em quatro das escolas pesquisadas. 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 
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A utilização de lixeiras seletivas pode ser considerada uma alternativa válida à 

sensibilização dos alunos quando aliada às ações de Educação Ambiental relacionadas ao 

contexto local. 

As hortas escolares foram observadas em três escolas, sendo que em duas possuíam 

canteiro sustentável, atividade desenvolvida junto ao Programa Mais Educação e em uma 

escola foi realizada por iniciativa dos próprios alunos e professores. Nota-se que cinco 

diretores indicaram o desenvolvimento do canteiro sustentável no âmbito das atividades do 

macrocampo Meio Ambiente do Programa Mais Educação, a atividade do canteiro 

sustentável. Contudo, durante a observação esses números não corresponderam (FIGURA 

27). 

FIGURA 27: Hortas escolares: a) E10; b) E6; c) E5 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

Essas hortas são lugares para o desenvolvimento de conhecimento de práticas 

utilizadas na produção dos alimentos. Esse conhecimento ajuda os alunos a se posicionarem 

contra o uso inadequado de agrotóxicos e insumos agrícolas que acabam entrando na 

alimentação dos seres vivos e na cadeia alimentar, prejudicando a saúde de todos de acordo 

com os PCNs (BRASIL, 1997). 

O incentivo à mudança nos hábitos alimentares iniciada na escola estimula os alunos 

a se alimentarem de forma saudável e a repercutirem essas práticas no seu dia - a - dia. Além 

disso, a Educação Ambiental trabalhada por meio desse tipo de atividade auxilia os alunos a 

compreender a interação entre o ambiente e a saúde em uma relação de respeito e cuidado 

mútuo (MORGADO, 2008; ARAÚJO E DRAGO, 2011; CRIBB, 2010). 

Evidências de problemas na conservação dos prédios foram percebidas em quatro 

escolas. Esses problemas eram reboco e pintura danificados e a necessidade de ampliação do 
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espaço. Providências vêm sendo tomadas a esse respeito, com o trabalho de reforma e 

ampliação das escolas da rede realizado pela Prefeitura Municipal de Itabaiana com recursos 

dos Programas do Governo Federal. A respeito dos danos físicos à escola foi observada uma 

telha quebrada, segundo relato do diretor devido ao fato de alunos terem jogado uma bomba 

de festa junina no telhado. 

Quanto ao relacionamento entre as pessoas da escola, não foi indicada, pelos 

diretores, a existência de problemas “graves” relacionados à violência. Segundo os relatos de 

sete diretores, a maioria dos problemas de relacionamento tem participação de alunos. Esses 

problemas foram: agressões verbais e físicas entre os alunos e agressões verbais dos mesmos 

para com os professores (FIGURA 28). 

FIGURA 28: Relacionamento entre as pessoas da escola 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre maio e julho de 2014. 

 
Como podemos observar acima, as agressões verbais entre professores e alunos 

também foram relatadas por três diretores; segundo eles, essas agressões partem dos alunos 

para os professores. Além disso, episódios de brigas e discussões entre pessoas da 

comunidade e representantes da escola foram indicados por três diretores. 

Os resultados acima mostram que o ambiente escolar está distante de ser um 

ambiente de paz. De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), a violência na 

escola é um reflexo de um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade. 

O tipo de violência indicado nos relatos dos diretores das escolas pode ser considerado como 
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violência comunitária, pois ocorre entre pessoas sem laços de parentesco, podendo ser 

conhecidos ou estranhos em ambientes institucionais como a escola. 

As ações voltadas à diminuição da violência no ambiente escolar relacionam-se a 

promoção da saúde, pois centram-se nos principais fatores que afetam a saúde física e 

mental dos indivíduos e da coletividade, tendo impactos como depressão, agressividade, 

isolamento social, aumento no consumo de álcool e outras drogas e baixa autoestima. 

A observação das escolas evidencia que o ambiente escolar oferece condições para 

promover a saúde, considerando a boa condição da estrutura física da maioria das escolas, os 

espaços adequados para alimentação, a presença de hortas escolares, a higiene nos 

bebedouros e filtros. Esses aspectos devem ser aprimorados e expandidos para todas as 

escolas.  

Ao circular pelas escolas, de modo geral, foi considerado que os ambientes escolares 

eram agradáveis e adequados para a convivência de crianças e adolescentes. Apesar disso, 

alguns aspectos inspiram cuidados como o possível compartilhamento de canecas, a 

ausência de produtos de higiene nos banheiros e os atos violência ocorridos nas escolas. Para 

que a promoção da saúde seja maximizada é necessário que os aspectos negativos que foram 

observados sejam devidamente trabalhados. 

3.4. PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS (PPPs) 
 

As versões dos PPPs foram disponibilizadas18 por oito escolas. Dois PPPs não foram 

disponibilizados, pois estavam sendo refeitos. Dentre os projetos disponibilizados, sete 

estavam sendo reformulados e um estava concluído. 

A constatação de que os PPPs estavam, em sua maioria, em fase de reformulação 

demonstrou a preocupação dos gestores em adequar o documento ao contexto atual das 

escolas. Nessa etapa, de acordo com os diretores, o trabalho conjunto ainda é um desafio, 

mas que vem sendo superado por iniciativa dos profissionais da educação que o articulam. 

Pelo Art. 14 da LDB, a gestão democrática na escola possui como princípios a 

“participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola” 

e das “comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 

                                                        
18 Foram disponibilizadas as versões dos anos de: 2005-2010 (dois PPPs); 2008; 2010-2015(dois 
PPPs); 2012; 2011-2015;2013-2016. 
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1996, p.17). O processo de elaboração e reformulação dos PPPs das escolas deve constituir 

uma construção coletiva mediada por um articulador ou uma equipe articuladora. Esse 

processo, permite o aprendizado dos conteúdos e a convivência entre as pessoas. (LONGHI; 

BENTO, 2006; VELOSO, 2005). 

A estrutura dos projetos foi analisada levando em conta a presença dos seguintes 

itens: objetivos gerais e específicos; metas; ações e avaliação que foram constatados em 

80% dos PPPs observados. 

Assim como no trabalho de Santos (2014) realizado na Escola Municipal Prof. 

Neilde Pimentel Santos, Itabaiana/SE, pode-se perceber que 80 % dos PPPs possuíam metas 

e ações definidas e relacionadas, facilitando a avaliação da consecução dos objetivos 

propostos. 

Todos os projetos estudados possuíam objetivos gerais e específicos.  

Os conteúdos presentes nos objetivos gerais foram agrupados em cinco categorias, 

sendo que cada objetivo poderia estar abordando mais de um conteúdo (Tabela 4): 

Tabela 4: Conteúdos presentes nos objetivos gerais dos PPPs das escolas 
Categorias Frequências Porcentagens 

Práticas interdisciplinares 1 5% 
Gestão escolar 2 9% 

Diversidade cultural/comunidade escolar 4 19% 
Ambiente escolar 6 29% 

Capacidades e formação dos alunos 8         38% 
Total 21 100% 

Fonte: PPPs das escolas (pesquisa de campo entre maio e junho de 2014) 

 

Esse quadro mostra que a temática “capacidade e formação” esteve presente em 

todos os objetivos gerais encontrados nos PPPs e as práticas interdisciplinares em apenas um 

deles. 

A categoria capacidade e formação dos alunos pode ser entendida como reflexo da 

preocupação do sistema educativo em melhorar a qualidade da educação pública. Segundo 

Veiga (2003), essa preocupação se expressa na finalidade da educação que se destina ao 

desenvolvimento do aluno como pessoa e a sua preparação para o exercício da cidadania e o 

trabalho. Isso significa a construção de sujeitos capazes de dominar conhecimentos e de 

exercer suas funções como componentes da sociedade. 
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Na categoria ambiente escolar, foram identificadas ideias sobre a construção de um 

ambiente saudável; sua transformação, sua valorização e a promoção da convivência 

harmônica entre professores, alunos e comunidade local. Esses anseios destinam-se tanto ao 

ambiente físico como as inter-relações existentes nas escolas. A construção de espaços 

saudáveis constitui uma das formas de se promover saúde como é apresentado na Política 

Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2002). O ambiente escolar saudável é 

indispensável para a manutenção da saúde física e psíquica de todos os que nela convivem.  

Os conteúdos dos objetivos específicos foram analisados em termos da presença ou 

não de temáticas relacionadas ao “meio ambiente” e “saúde”. A Tabela 5 apresenta a 

frequência das categorias e dos conteúdos encontrados. 

Tabela 5: Conteúdos dos objetivos específicos dos PPPs das escolas 
Categorias Conteúdos Frequências/porcentagens* 

 
 
 
 

Meio ambiente 
 

Atitude de respeito pelo meio 
ambiente 

 
2 (13%) 

Posicionamento crítico para a 
melhoria do meio ambiente; 

1(6%) 

 
Conhecer e preservar o meio 

ambiente 

4 (25%) 

 
 

 
Saúde 

Práticas interdisciplinares 
sobre DSTs e gravidez 

precoce; 

1 (6%) 

Prática de higienização 
pessoal e social por toda vida; 

4 (25%) 

 
Ambiente Escolar 

Preservação do ambiente 
escolar 

 

3 (19%) 

Natureza Preservação da natureza 1 (6%) 

 Total 16 (100%) 

Fonte: PPPs das escolas (pesquisa de campo entre maio e junho de 2014) 

 

Observa-se que houve apenas sete objetivos específicos que se referiram a meio 

ambiente e cinco a saúde. 

Na categoria Meio ambiente, observou-se uma visão ampla que incluía as pessoas e 

suas ações. Como pode ser percebido nos PPPs da escola (E2) e (E4): 
Levar o aluno a posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e 
de se tomar decisões coletivas contribuindo ativamente para a melhoria do meio 
ambiente (PPP-E2). 
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Promover atividades que despertem em toda a comunidade escolar a importância 
real de conhecer e preservar o meio ambiente (PPP-E2) 
 
Desenvolver a assimilação do conceito de conservação do meio ambiente e 
repúdio a violência (PPP-E4) 
 

Na categoria Saúde foram encontrados objetivos relacionados à realização de 

práticas, inclusive interdisciplinares, com conteúdos inclusos nos temas transversais 

Orientação Sexual, Saúde e Meio ambiente. 
Inserir no cotidiano escolar de forma interdisciplinar atividades que retratem o 
perigo e consequências maléficas ocasionadas pelas doenças sexualmente 
transmissíveis e a gravidez precoce” (PPP-E2). 
 
Sensibilizar o corpo docente quanto a importância da prática de higienização 
pessoal e social por toda vida (PPP-E4). 
 
Promover a reflexão dos alunos em torno do Programa Saúde na Escola (PSE), da 
cultura afro-brasileira e indígena, e de temas referentes as drogas, ao esporte e a 
vida (PPP-E5) 
 
Adotar hábitos de higiene alimentar e corporal (PPP-E6). 

 
Foram também encontradas outras categorias nos objetivos específicos, a saber: 

ambiente escolar e natureza.   

Na categoria ambiente escolar houve referência à conservação e preservação desse 

ambiente, tal como exemplificado nos objetivos que se seguem. 

 Desenvolver a sensibilidade do aluno para preservação do ambiente escolar 

(PPP-E8). 

 Conscientizar de forma saudável todos os que fazem parte da escola sobre a 
necessidade da conservação do prédio escolar e seu mobiliário (PPP-E2). 

 
A categoria natureza, estava relacionada a um objetivo que se referia a preservação 

da mesma. Na formulação contida nesse objetivo, a natureza é constituída pela fauna, flora e 

componentes abióticos como a água, o solo entre outros. Exemplo: 

 Desenvolver a sensibilidade do aluno para preservação da natureza, visando 
protegê-la contra a destruição e degradação do homem (PPP-E8). 

 
A Tabela 6 apresenta as categorias relacionadas ao meio ambiente e à promoção da 

saúde presentes nas metas definidas nos PPPs.   
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Tabela 6: Categorias presentes nas metas definidas nos PPPs. 

Categorias Frequências/porcentagem* 

Ambiente escolar 1 (17%) 

Saúde 1 (17%) 

Meio ambiente 2 (33%) 

Interdisciplinaridade 2(33%) 

Total 6 (100%) 

*Foram identificadas metas que se encaixavam em mais de uma categoria 

Fonte: PPPs das escolas (pesquisa de campo entre maio e junho de 2014) 

O quadro mostra que nem todos os PPPs apresentaram metas relacionadas a meio 

ambiente e promoção da saúde. De fato, dois deles tiveram suas metas relacionadas à 

frequência dos alunos e a formação acadêmica dos alunos. 

Metas relacionadas ao ambiente escolar, à saúde e ao meio ambiente estavam 

presentes no PPP da escola E2:  
Capacitar 100% dos alunos no contexto da conservação do ambiente escolar de 
modo geral; 
 
Desenvolver juntamente com toda comunidade escolar tarefas de apoio e 
prevenção ao uso das drogas durante todo o ano;  
 
Levar a 100% dos alunos informações sobre as grandes consequências das DST’s 
e da gravidez precoce (PPP-E2). 

 
A interdisciplinaridade foi percebida nas metas dos PPPs das escolas E4 e E5:  

 Trabalhar 80% dos conteúdos programáticos por meio da 
interdisciplinaridade durante todo ano letivo (PPP-E4). 

 
 Realizar palestras envolvendo diversos temas com a participação da família 

(PPP-E5). 

Verificou-se também que em cinco dos PPPs foram definidas ações de modo 

integrado a cada uma das metas. A frequência dessas ações é apresentada na Tabela 7. 
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Tabela 7: As ações definidas nos PPPs 

Fonte: PPPs das escolas (pesquisa de campo entre maio e junho de 2014) 
 

Abaixo são citadas duas propostas de ações presentes nos PPPs das escolas: 
Elaboração, desenvolvimento, aplicação e avaliação dos projetos da escola que 
tenham ações voltadas para o meio ambiente e o bem estar social, durante todo o 
ano letivo (PPP-E2) 
 
Realizar palestras na escola com a equipe do PSE. Executar exposições de 
atividades relacionadas com temas como: drogas, saúde, esporte e vida, e cultura 
afro-brasileira construídas por sua vez pelos educandos (PPP-E5) 
 

Essa diversidade de ações presentes nos PPPs das escolas possibilita a dinamicidade 

na escola e o acesso dos alunos a informações, à pesquisa, a instrumentos, às tecnologias da 

informação, às aulas expositivas, à leitura e escrita. 

Em quatro PPPs, (E2), (E4), (E5), (E6) as metas e as ações, embora presentes, não 

estavam definidas de modo vinculado. Seria relevante o estabelecimento desse vínculo, pois 

fortaleceria o acompanhamento da consecução dos objetivos. Nos itens analisados nos 

demais PPPs os temas não foram citados.  

Quanto a avaliação, foi observada em todos os PPPs analisados. A tabela 8 mostra 

que em 63 % dos PPPs a avaliação estava voltada aos alunos. Os 37 % restantes ficaram 

distribuídos entre a avaliação do PPP e das ações realizadas na escola. 

Tabela 8: Avaliação nos PPPs 
Categorias  Frequência/porcentagem* 

Avaliação do comportamento e do 
aprendizado dos alunos 

5 (63%) 

Avaliação do PPP 2 (25%) 
Avaliação das ações realizadas na escola 1 (12%) 

Total 8 (100%) 
Fonte: PPPs das escolas (pesquisa de campo entre maio e junho de 2014) 

 

Ações propostas nos PPPs Frequência/porcentagem* 
Realização de atividades práticas 4 (20%) 

Apresentação de trabalhos 3 (15%) 
Monitoramento do ambiente escolar 1(5%) 

Divulgação de informações 2 (10%) 
Realização de pesquisa 1 (5%) 

Projetos 4 (20%) 
Palestras 5 (25%) 

Total 20 (100%) 
*Foi observada mais de uma proposta de ação por PPP. 
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Nos PPPs inclusos na categoria Avaliação do comportamento e do aprendizado dos 

alunos, a avaliação era de responsabilidade dos professores, considerando que estes 

conduziam as atividades e os métodos de ensino adotados. Como pode ser observado no 

PPP-E5: 
Os professores desta escola planejam suas atividades evidenciando o modo 
como será realizada a avaliação, quais formas, os métodos, as técnicas e os 
instrumentos que serão empregados para verificar os rendimentos em 
relação a todo aproveitamento escolar. 
Pré-escolar: acompanhamento e registro do desenvolvimento dos alunos. 
Ensino Fundamental: avaliações bimestrais do tipo somático; atividades de 
reforço; análise; assiduidade; participação; estudos dirigidos. 
 

Na categoria, Avaliação do PPP foi observado que não existe uma sistematização das etapas 
de serem seguidas nesse processo. Como pode ser observado no PPPE2:  

 
A avaliação do nosso projeto será feita de maneira progressiva e constante, 
observando todos os pontos positivos e negativos do mesmo, e tendo como 
alvo dessa avaliação todos os que estão envolvidos dentro do sistema de 
ensino aprendizagem, procurando analisar as situações e problemas que 
poderão surgir ao logo do ano letivo. 
 

Na categoria avaliação das ações realizadas na escola, a função de avaliar era da 

escola, dos professores e dos alunos. Como pode ser observado no PPP-E8: 
Processo de mais valia à vida do ser humano nessa perspectiva cabe ao 
professor a avaliação subsidia à reflexão contínua sobre sua prática 
pedagógica, ao aluno quanto a tomada de consciência de suas conquistas, 
dificuldades e possibilidades e à escola essa auxilia quanto a definição das 
prioridades e localização de quais aspectos das ações educacionais 
demandam maior apoio. Em síntese a avaliação para o ser humano 
constitui-se num processo continuo de suas conquistas, dificuldades e 
possibilidades par reorganização de seu investimento na tarefa de aprender. 

A análise da etapa de avaliação mostrou que não existe sistematização nesse quesito. 

O aprofundamento mostra-se necessário à efetivação de ações condizentes com as propostas 

traçadas nos objetivos nos PPPs. 

3.5. CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Para a caracterização das ações de Educação Ambiental realizadas nas escolas foram 

analisadas as respostas dos professores aos questionários e dos diretores nas entrevistas. 

 Saber o que faz uma escola a se constituir como lugar de Educação Ambiental 

mostra-se relevante, considerando a diversidade de concepções, teorias e práticas presente 

nesse ambiente. Reflexões mais aprofundadas, visando identificar o pensamento educativo 
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que reflete nas ações de educadores e seus educandos, são relevantes. Para tanto, o primeiro 

passo é averiguar o que é a Educação Ambiental (SILVA, 2007). 

A averiguação das concepções que norteiam as ações de Educação Ambiental nas 

escolas foi realizada a partir do seguinte questionamento: Para você, o que é Educação 

Ambiental? As respostas obtidas foram categorizadas considerando as semelhanças com as 

correntes de Sauvé (2005). Como podemos observar na Tabela 9. 

Tabela 9: Concepções de Educação Ambiental dos professores e diretores  

Correntes    Influência (s) observada(s)* Frequência/porcentagem 

Professores* Diretores 
 

Antigas 
Conservacionista/recursista 11 (14%) 4 (40%) 

Humanista 8 (11%) - 
Moral e Ética 14 (19%) 2 (20%) 

Naturalista 7 (9%) 3 (30%) 
Sistêmica 6 (8%) 0 

 
Atuais 

Biorregionalista 1 (1%) 1 (10%) 
Holística 4 (5%) - 
Práxica 20 (26%) - 

Não indicaram 5 (7%) - 
Total 76 (100%) 10 (100%) 

*Foram identificadas respostas com a influência de mais de uma corrente  
Fonte:  Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

As concepções de Educação Ambiental da maioria dos diretores apresentaram 

semelhanças com duas correntes: a conservacionista/recursista e a naturalista. Na definição 

da primeira corrente, a Educação Ambiental é entendida como um processo de construção 

individual e coletiva de habilidades e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente (BRASIL, 1999). A corrente naturalista está centrada na relação dos seres 

humanos com a natureza. Nessa abordagem a Educação Ambiental pode utilizar-se dos 

enfoques cognitivo (aprender com coisas sobre a natureza); experiencial (viver na natureza e 

aprender com ela); afetivo, espiritual ou artístico (associando a criatividade humana à da 

natureza). 

Para Kist (2010), tais abordagens são consideradas concepções reducionistas da 

Educação Ambiental, pois se limitam aos aspectos físicos e naturais, visando 

comportamentos dos indivíduos na busca por atitudes que sejam ecologicamente corretas. 

Essas concepções tendem a orientar práticas reducionistas que se distanciam da 

proposta de formação integral, que se assemelha às concepções integradoras da Educação 
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Ambiental presentes em correntes como a sistêmica, a crítica e a cientifica, sistematizadas 

por Sauvé (2005). 

No grupo dos professores, destacaram-se as correntes: práxica e moral/ética. A 

primeira corrente, considera o aprender em, para e pela ação por meio da prática reflexiva no 

meio ambiente. Na segunda corrente existem diversas proposições de Educação Ambiental 

que enfatizam o desenvolvimento de valores. Esses valores convidam para adoção de moral 

ambiental ao ressaltar valores ambientais e prevê comportamentos socialmente desejáveis 

(SAUVÉ, 2005a).  

 Observou-se que a maioria das respostas dos professores (61%) e dos diretores 

(90%) mostrou semelhança com as correntes antigas da Educação Ambiental. Essas 

correntes podem ser consideradas como conservadoras (conservacionista/recursista e 

naturalista) e integradoras (sistêmica e humanista). 

Apenas 32% das respostas dos professores e 1% dos diretores mostraram 

semelhanças com as correntes atuais da Educação Ambiental consideradas aqui como 

integradoras (biorregionalista, holística e práxica). 

As correntes atuais estão relacionadas as concepções integradoras da Educação 

Ambiental. No âmbito escolar essas concepções são refletidas nas ações educativas 

realizadas e tendem à formação integral do aluno. 

As respostas dos participantes mostraram que existem semelhanças entre as suas 

concepções e as correntes de Educação Ambiental. A diversidade observada nessas 

concepções pode ser considerada um aspecto positivo para realização de ações de Educação 

Ambiental na escola. Trata-se de compreender a Educação Ambiental como um mosaico 

cujas múltiplas facetas correspondem a modos diferentes e complementares de apreender o 

meio ambiente (SATO, 2005; SAUVÉ, 2005b). 

As influências apresentadas nas concepções de Educação Ambiental estão 

exemplificadas por meio das respostas contidas no Quadro 5. 
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Quadro 5: Exemplo de respostas de professores e diretores sobre as suas concepções de 
Educação Ambiental 

Influências identificadas Exemplos de Respostas 
 

Conservacionista/recursista 
 

Ensinar aos alunos fazer uso dos recursos naturais, preservando-os 
para as gerações futuras (Resposta-E6-P4). 

 
 

Humanista 
 

A Educação Ambiental busca contextualizar o ser humano como um 
elemento da natureza e assim há uma necessidade de comporta-se 

como tal. Aliás diante da era tecnológica do lixo espacial e do 
crescente desmatamento, buscar momento de auto-reflexão sobre a 

necessidade do equilíbrio natural para a continuação da existência da 
vida no planeta (Resposta-E7-P5) 

 
Holística 

 

 
Educação que proporciona ao aluno o desenvolvimento das suas 

capacidades por meio da interação com o ambiente (Resposta- E1-
P1). 

 
Práxica 

São práticas ou ações desenvolvidas em prol de um ambiente mais 
saudável (Resposta-E1-P3). 

 
 

Sistêmica 
 

 
É uma visão diretamente relacionada dos seres vivos com o seu meio, 

compreendendo atitudes, relacionamento, saúde, comportamento, 
relações e interações em prol da vida, etc. (Resposta-E6-P1). 

 
 
 

Moral/ética 
 

“Não gosto do termo Educação Ambiental. Acho que deveria ser 
usado a ética ambiental que é um conjunto de ações que deve ser 

tomado pela família.  A escola é uma ferramenta no fomento dessa 
ação. Quando você sensibiliza a população para uma ética ambiental 

vai muito além de uma Educação Ambiental” (Fala- D2, 2014). 
 

Naturalista 
“A Educação Ambiental é uma maneira de mostrar como preservar a 

natureza” (Fala-D3, 2014). 
 

 
 

Biorregionalista 
 

Estudo do ambiente em volta e a relação direta dos habitantes da 
região (Resposta-E10-P3). 

 
“Acredito que é extremamente importante trabalhar a Educação 

Ambiental principalmente com os alunos da cidade, resgatar o gosto 
pelo ambiente. A gente faz por onde preservar para as gerações 

futuras” (Fala- D9, 2014). 
 

Sistêmica 
 

“É você cuidar do meio que você necessita. Quando levamos os 
alunos para Serra eles têm o cuidado de não jogar lixo. Mas, na 

escola jogam. Como se a reserva fosse um lugar a ser preservado e a 
escola não. Acho isso estranho” (Fala- D1, 2014). 

 
Fonte:  Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

A seguir perguntou-se aos professores e diretores sobre as características das ações 

de Educação Ambiental desenvolvidas nas escolas, a saber, conteúdos trabalhados, 

atividades, local de realização, participantes, periodicidade, apoio recebido, recursos 

didáticos disponíveis, mudanças geradas, dificuldades e facilidades encontradas. 
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Os conteúdos das ações de Educação Ambiental foram categorizados com base em 

quatro temas transversais: Ética (preconceito, bullying e violência); Meio Ambiente (lixo; 

água; ar; animais; atividade física; plantas, poluição, práticas agrícolas e agrotóxicos); 

Orientação Sexual (diversidade sexual e homofobia); Saúde (drogas, higiene, nutrição, 

atividade física e corpo humano).  

Na FIGURA 29 pode-se observar que todos os professores e diretores indicaram 

conteúdos inclusos no tema Meio Ambiente. O tema Saúde foi indicado por sete diretores e 

64 professores. Trinta professores e um diretor indicaram o tema Ética. Onze professores 

citaram conteúdos inclusos no tema Orientação Sexual. Esses resultados indicam que as 

ações em Educação Ambiental nas escolas estudadas abordam conteúdos variados em 

acordo com a proposta dos PCNs (BRASIL, 1997). 

FIGURA 29: Temas transversais trabalhados nas ações de Educação Ambiental  

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 
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A FIGURA 30 ilustra a intersecção entre o tema transversal Meio Ambiente e os 

demais temas. Em uma visão integradora, o meio ambiente inclui os recursos naturais e os 

seres vivos, inclusive os humanos e as suas construções. Logo, o tema transversal Meio 

Ambiente conglomera os demais temas, sendo ele, cenário às discussões. 

FIGURA 30: Esquema mostrando a inter-relação entre os temas transversais. 

 
Fonte:  Elaborado pela autora SOUZA (2014), com base nos  

PCNs (BRASIL, 1997). 

         

Ações de 
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Para Segura (2007), a complexidade própria do conceito de Educação Ambiental 

pode ser trabalhada por meio de temas transversais e da interdisciplinaridade.  

A Tabela 10 mostra os tipos de atividades realizadas nas ações de Educação 

Ambiental. 

Tabela 10: Atividades realizadas nas ações de Educação Ambiental 
 

Atividades 
Frequências* 

Professores Diretores 
Passeatas 41 1 

Exposições 47 - 

Semanas temáticas 49 5 

Passeios 53 - 

Exibição de filmes 57 1 

Visita de campo 60 5 

Palestras 67 10 

Projetos 69 9 

Outra (s) 2 2 

* Foram indicadas mais de uma atividade por participante. 

FONTE: Questionários aplicados entre maio e julho de 2014. 
 

Observa-se que grande número e diversidade nas atividades citadas. Os projetos, 

passeios, passeatas, visitas de campo e exposições são atividades em que a participação dos 

alunos geralmente é mais ativa. Já em palestras e aulas expositivas a participação dos alunos 

tende a ser mais passiva. 

A diversidade de atividades de Educação Ambiental realizadas nas escolas também 

foi observada na pesquisa que objetivou mapear a presença da Educação Ambiental nas 

escolas bem como seus padrões e tendências em cinco regiões brasileiras (LOUREIRO, 

2007). 

Segundo os diretores, não existe uma periodicidade fixa para a realização dessas 

ações. Os profissionais organizam-se com base no cronograma orientado pela Secretaria 

Municipal de Educação, que é adequado à organização das atividades curriculares de cada 

escola. 
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As respostas dos professores quanto à periodicidade das ações variaram. Como 

mostra a Figura 31 o maior número de indicações no item anual foi observado nas seguintes 

ações: palestras (31), visitas de campo (22), os passeios (22) e passeatas (14). No item 

semestral receberam maior indicação as semanas temáticas (17) e as exposições (18). A 

exibição de filmes foi indicada como bimestral por (12) professores e as aulas expositivas, 

como permanente por (28). 

FIGURA 31: Periodicidade das ações de Educação Ambiental.  

 
FONTE: Questionários aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

Na FIGURA 32 pode-se observar as respostas dos participantes sobre o local de 

realização das ações. A maioria dos diretores e professores indicaram as escolas e os 

povoados nos quais estas estavam situadas como principais locais de realização. A sede do 

município foi indicada por 14 professores. Outros locais também foram indicados, tais como 

Hidroéletrica; Museu de Xingó; Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI); Parque 
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dos Falcões; Barragem do Jacarecica II; Estação de Tratamento de Água (ETA) da Deso; 

Poções da Ribeira; fábrica de reciclagem e escolas da região. 

 
FIGURA 32: Local de realização das ações de Educação Ambiental 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

A realização de atividades em outros locais, além da escola, é desejável (PCNs-

BRASIL, 1997), pois mostra um avanço no sentido de aproximar os alunos da realidade 

local, e poderia ter sua frequência aumentada. Dentro de um planejamento sistematizado, 

esse tipo de atividade é denominado de estudo do meio. Segundo Lestinge e Sorrentino 

(2008, p.604): 
Estudo do meio é comumente conhecido como uma atividade dirigida em 
que se utiliza determinado local/entorno/paisagem para se aprofundarem 
conceitos e/ou conteúdos geralmente relacionados ao currículo escolar. 
Para que as vivências atinjam as expectativas dos participantes, e, 
consequentemente, para que haja êxito enquanto proposta pedagógica, 
todas as etapas devem ser previamente planejadas e detalhadas, pois são 
muitas as variáveis que interferem na realização: o interesse/envolvimento 
das pessoas, as condições no local escolhido (climáticas, segurança, 
transporte, alimentação), a duração de cada uma das atividades no campo, 
o preparo (teórico e prático) dos condutores/professores/guias entre outros. 
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Em relação às pessoas que participam das ações, observa-se na FIGURA 33 que os 

professores, a equipe diretiva e os alunos receberam maior número de indicações por parte 

dos participantes, seguidos pelos pais  e monitores do Programa Mais Educação. Órgãos 

externos tais como universidades, ONGs e empresas foram citados menos frequentemente. 

FIGURA 33: Participantes das ações de Educação Ambiental 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

Perguntou-se quais as formas de participação nas ações de Educação Ambiental das 

diferentes pessoas que participam ou têm relacionamento com a comunidade escolar. Essas 

formas de participação foram organizadas em cinco categorias: como público; no 

planejamento; na organização, na realização e na avaliação.   

Na FIGURA 34 foram indicadas as formas de participação, segundo o relato dos 

professores. Nota-se que os professores foram indicados por um número considerável de 

participantes no planejamento, organização, realização e avaliação de ações, assim como a 

equipe diretiva. As maiores frequências de participação dos alunos  foram como público e na 

realização. Em menor número houve a indicação dos pais e a comunidade. 



102 

 

 

 

FIGURA 34: Forma de participação de acordo com os professores. 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 
Como mostra a FIGURA 35, dez diretores  indicaram que os professores e a equipe 

diretiva participam no planejamento e organização, e os alunos da organização e realização. 

A participação dos pais e da comunidade foi indicada com menor frequência, por dois e 

quatro diretores, respectivamente.  
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             FIGURA 35: Forma de participação de acordo com os diretores. 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

A participação dos alunos, segundo as respostas dos professores e diretores, foi 

expressiva como público e na realização das ações. A participação dos educandos no 

planejamento e organização foi reduzida. Além disso, não existe participação dos alunos na 

avaliação. 

Os pais e a comunidade  participam com maior frequência como público. O número 

reduzido de indicações relativamente à de outros segmentos da comunidade escolar indica 

que nem sempre os pais estão presentes nessas ações. Esse resultado mostra a necessidade 

de realização de um trabalho voltado para maior aproximação das famílias com as escolas. 

Resultado diferente do obtido foi observado na pesquisa de Medeiros et al.. (2007) em 

escolas do interior do estado do Rio Grande do Norte. Nessa pesquisa, tais escolas 

mantinham estreito relacionamento com a comunidade escolar. Na mesma pesquisa foi 

constatado que as escolas públicas do Ceará mantinham um estreito relacionamento com a 

comunidade do entorno. 
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As ações de Educação Ambiental, segundo as respostas dos diretores e professores, 

estavam sendo avaliadas. A frequência das indicações das respostas dos participantes 

indicou que essa avaliação era realizada, em sua maioria, por professores. 

“A função de planejar, aplicar e avaliar faz parte do trabalho cotidiano do professor. 

Embora ele esteja em contato frequente com a mesma, não significa  que seja fácil o seu 

desempenho” (PARDO, 1997, p.7). Para que seja realizada uma avaliação coerente das 

ações de Educação Ambiental realizadas, a existência de sistemantização nas etapas de 

planejamento e aplicação mostra-se necessária. Do contrário, a avaliação poderá ser feita de 

modo incoerente com os objetivos definidos.  

A FIGURA 36 mostra as formas de avaliação das ações de Educação Ambiental. A 

avaliação das ações tem sido realizada, em sua maioria, por meio da observação do 

comportamento da comunidade escolar indicada por 41 professores e cinco diretores; da 

aplicação de prova indicada por 26 professores e quatro diretores. Em menos frequência 

foram indicados relatórios e observação do ambiente escolar.  

FIGURA 36: Formas de avaliação das ações de Educação Ambiental 

 
Fonte:  Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014 
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De acordo com Tomazello e Ferreira (2001), a tarefa de avaliar atividades e projetos 

de Educação Ambiental não é fácil. Mas  consiste em uma etapa relevante tanto para 

mudanças  que visam à melhoria dessas ações na escola como para  o estabelecimento de 

diálogo entre os participantes da comunidade escolar voltando-se para reflexão de tais 

práticas. 

A FIGURA 37 mostra o apoio recebido das direções das escolas indicado por 71 

professores. Desses 62 indicaram receber materiais didáticos, 43 orientações e 13, apoio 

financeiro.  

FIGURA 37: a) as escolas recebem apoio da direção? b) Tipo de apoio recebido das direções 
das escolas. 

 
Fonte:  Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

Os subsídios do PDDE e os recursos dos demais programas federais presentes nas 

escolas possibilitaram as mesmas a se tornarem autônomas no que se refere à aquisição de 

materiais didáticos, assim como a se subsidiarem financeiramente a realização de atividades 

(MOREIRA et al., 2012) 

Na FIGURA 38 são indicados os diferentes recursos didáticos disponíveis nas 

escolas para realização de atividades. A TV e o livro didático foram indicados por um 

número considerável de professores (67) e por todos os diretores. Os demais recursos como 

gravuras, computador e cartilhas também foram indicados. 
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FIGURA 38: Materiais didáticos disponíveis nas escolas 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014 

 

O número reduzido de indicações de cartilhas e jogos mostra a necessidade do 

aumento do número desses recursos nas escolas. Como foi salientado pelos diretores, existe 

uma carência de materiais voltados para as questões regionais. A elaboração de materiais 

didáticos contextualizados é uma iniciativa recente, que vem sendo desenvolvida por 

pesquisadores do Campus Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana - SE. A validação do RPG (Role 

Playing Game ou Jogo de Papéis) intitulado como ‘o jogo do parque’ elaborado por Santos e 

Maroti (2013) foi uma iniciativa de introduzir a questão da problemática ambiental 

relacionada ao PARNASI em ambientes escolares. De acordo com os autores, trata-se da 

construção e validação de materiais didáticos e paradidáticos com conteúdo regional. 

Na caracterização das ações foi possível identificar conteúdos inclusos nos temas 

meio ambiente e saúde que estavam presentes nos objetivos específicos e nas metas de 

alguns dos PPPs analisados (como pode ser observado no item 3.4). A interdisciplinaridade, 

citada em alguns dos PPPs, não foi mencionada entre as ações, sendo apresentadas respostas 
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que faziam menção ao caráter fragmentado e pontual das mesmas. Apesar disso, os 

conteúdos estudados se relacionaram com os transversais. Assim como foi observado nos 

trabalhos de Domingues (2012) e de Santos (2014), a fragmentação do conteúdo está 

relacionada a práticas reducionistas de Educação Ambiental e dificultam a formação integral 

dos alunos. 

Em comparação com os PPPs, foi observado que das ações planejadas apenas os 

projetos e as passeatas foram indicados na caracterização das ações. Isso mostra que existe 

uma dissociação entre as ações propostas nos PPPs e as ações realizadas nas escolas. Essa 

dissociação tende a prejudicar a efetivação de ações de Educação Ambiental que sejam 

condizentes com a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental 

(BRASIL, 2002). 

Quanto à forma de avaliação, a observação do comportamento dos alunos foi 

constatada tanto na maioria dos PPPs como na maior parte das respostas dos participantes. A 

falta de sistematização, nessa etapa do planejamento do PPP, pode refletir em avaliações 

superficiais. Por conseguinte, a inexistência de orientações específicas para Educação 

Ambiental nos PPPs das escolas dificulta a promoção da Educação Ambiental nas escolas, 

distanciando-se do que dispõe o Art. 7º da PNEA (BRASIL, 1999). 

A FIGURA 39 mostra a frequência de mudanças geradas por meio da Educação 

Ambiental nas escolas, segundo as indicações dos professores e diretores. Como pode ser 

observado a diminuição do lixo foi indicada por 46 professores e cinco diretores; a melhoria 

da relação entre alunos, professores e demais funcionários foi indicada por 32 professores e 

por um diretor apenas. Em menor número tais mudanças referem-se a consumo de alimentos 

saudáveis, prática de exercícios físicos e conhecimento sobre drogas. 
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FIGURA 39: Mudanças geradas por meio da Educação Ambiental nas escolas 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014 

 

As respostas dos participantes indicam que estavam ocorrendo mudanças nas escolas. 

Essas indicações podem ser consideradas positivas  para o ambiente escolar quando se 

referem à diminuição da quantidade de lixo nas escola; à relação entre as pessoas; à 

melhoria dos conhecimentos sobre cuidado corporal e de higiene, assim como, ao aumento 

na prática de exercícios físicos. Essas mudanças são relevantes à manutenção da saúde e do 

bem estar das pessoas que convivem no ambiente escolar. Entretanto a questão da saúde 

sexual ainda precisa de um trabalho mais frequente. 

Segundo Pinto et al. (2013), o estudo da educação em saúde tem sido um desafio 

para os educadores no que se refere às mudanças efetivas de atitudes e hábitos de vida por 

parte dos alunos. As experiências relatadas em seu trabalho mostraram que transmitir 

informações a respeito do funcionamento do corpo e descrição das características das 

doenças e de hábitos de higiene têm contribuído, de forma superficial, para que os 

adolescentes e jovens desenvolvam atitudes de vida saudável. Segundo o autor, torna-se 
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necessário educar para a saúde, considerando todos os aspectos envolvidos na formação de 

hábitos e atitudes que acontecem no dia a dia das pessoas. 

A FIGURA 40 mostra as facilidades indicadas por professores e diretores para 

realização de ações de Educação Ambiental nas escolas. O  maior número de indicações dos 

participantes foi para o entendimento dos professores e da equipe diretiva (41 e 9) e para o 

interesse dos alunos (27 e 6). O apoio financeiro e o tempo para realização de atividades 

foram citados com menor frequência. 

FIGURA 40: Facilidades para a realização de ações de Educação Ambiental nas escolas 

  
Fonte:  Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

Para os diretores, o entendimento dos professores e da equipe diretiva sobre os temas 

ambientais foi possibilitado devido à facilidade de acesso a informações via internet que, 

segundo eles, todos tinham acesso. 

O interesse dos alunos foi outra facilidade, considerando que esse aspecto se torna 

indispensável no desenvolvimento das atividades. Apesar do número reduzido de indicações, 

esse dado comparado com a participação dos alunos na realização de ações mostra que 

existe o esforço das escolas em oportunizar aos alunos o convívio com tais ações, como é 

exigido pela PNEA (BRASIL, 1999) e pelas Diretrizes e Bases Nacionais para Educação 
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Ambiental (BRASIL, 2012). Contudo, a pouca participação dos alunos no planejamento e a 

ausência de participação destes na avaliação das atividades mostram que isso pode dificultar 

o envolvimento dos alunos com tais ações. 

O trabalho de Neto e Amaral (2011) indicou como facilidade a inserção da questão 

ambiental na sala de aula. Apesar disso, observou-se que as justificativas para as facilidades 

eram contraditórias. Para o autor, esse dado mostrou uma insegurança sobre os princípios 

que norteiam a Educação Ambiental e apontou a necessidade de investimento em formação 

continuada. 

A FIGURA 41 mostra as dificuldades indicadas pelos professores e diretores para a 

realização das ações, dentre elas destacaram-se o pouco tempo para o planejamento e  a 

realização das atividades,  indicados por 53 professores e quatro diretores. A falta de apoio 

financeiro indicada por 24 professoes; o desinteresse dos alunos indicado por 18 docentes e 

quatro diretores. 
 

FIGURA 41: Dificuldades para a realização de ações de Educação Ambiental nas escolas 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014 
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No tocante às dificuldades, a falta de tempo recebeu um número considerável de 

indicações. Assim como a falta de apoio financeiro, o desinteresse dos alunos e a falta de 

formação dos professores para trabalharem os temas ambientais.  

A falta de tempo para o planejamento e realização de atividades também foi 

observada na pesquisa de Loureiro et al. (2007). Os dados dessa pesquisa, realizada em 

âmbito nacional, indicaram a falta de tempo para o planejamento e realização de atividades 

como principal dificuldade na efetivação da Educação Ambiental. 

A falta de apoio financeiro indicada por 24 professores pode estar relacionada à 

insuficiência de recursos para suprir todas as demandas das escolas. Apesar disso, a falta de 

materiais didáticos não foi mencionada, o que pode ser considerado um aspecto positivo, 

pois a presença de tais materiais auxilia na realização de práticas. Na pesquisa de Loureiro et 

al. (2007), a ausência de recursos materiais foi citada como dificuldade em todas as escolas 

pesquisadas. Observa-se, assim, uma possível melhoria no cenário escolar, sendo a sua 

autonomia para aquisição de materiais didáticos conferidas pelos programas do MEC, como 

foi mencionado pelos diretores participantes. 

A falta de formação dos professores para trabalhar os temas ambientais indicada por 

17 professores é um aspecto relevante, tendo em vista que os próprios educadores 

reconhecem o problema. Ações de formação continuada tornam-se indispensáveis. 

O desinteresse dos alunos em participar das ações pode estar relacionado ao tipo de 

ação realizada, tendo em vista que em palestras e aulas expositivas a participação dos alunos 

tende a ser mais passiva.  

Outra dificuldade indicada foi a participação reduzida da comunidade nas ações 

realizadas nas escolas. Resultado semelhante foi observado na pesquisa de Saraiva et al.. 

(2008) realizada em três escolas públicas de João Câmara-RN. Nessa pesquisa a ausência de 

participação da comunidade também foi indicada por professores como principal dificuldade 

para se trabalhar as questões ambientais nas escolas. 

As dificuldades foram indicadas em maior número do que as facilidades, 

provavelmente por terem sido indicadas por professores (que são a maioria dos participantes 

da pequisa). Apesar disso, observou-se que existe equilíbrio entre as categorias indicadas 

pelos participantes. Isso mostra que existem, no desenvolvimento de ações de Educação 
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Ambiental nas escolas pesquisadas aspectos positivos e negativos que precisam ser 

trabalhados. 

A relação entre Educação Ambiental e saúde foi averiguada a partir da seguinte 

questão: Na sua opinião existe relação entre a Educação Ambiental e a saúde nas ações 

realizadas na escola? Como também pelas justificativas apresentadas pelos participantes. 

 Como mostra a FIGURA 42, a maioria dos participantes (59 professores e oito 

diretores) afirmaram existir relação entre os temas nas ações realizadas nas escolas. 

FIGURA 42: Relação entre Educação Ambiental e saúde 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014 

 
A Tabela 11 mostra a categorização das justificativas às respostas afirmativas, 

indicadas por 59 (81%)  professores e  8 (80%)  diretores. As justificativas às respostas 

negativas foram indicadas por 11 (15%) e 2 (20%) desses participantes. 
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Tabela 11: Categorização das justificativas dos participantes 
 

Justificativas 
 

Categorização 
Frequências/porcentagens 

Professores Diretores 

 
Respostas 

Afirmativas 

A nível teórico, os temas se 
complementam nas ações 

31 (43%) 2(20%) 

Os temas estão relacionados 
em ações realizadas nas 

escolas 

21 (29%) 6 (60 %) 

Observação da mudança do 
comportamento dos alunos em 

relação a si mesmos e ao 
ambiente escolar 

7  (9%) - 

 
Respostas 
Negativas 

Os temas não são trabalhados 
de forma conjunta nas práticas 

 
7 (9%) 

 
 2 (20%)  

A escola não está preparada 2 (3%) - 
Falta de diálogo entre os 

setores da saúde e da 
educação 

 
2 (3%) 

 
- 

Não indicaram - 3 (4%) - 
Total - 73 (100%) 10 (100%) 

Fonte:  Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

Os resultados da tabela 11 mostram que a maioria dos professores e diretores que 

afirmaram existir relação entre Educação Ambiental e saúde nas ações realizadas nas escolas 

justificaram suas respostas por meio de concepções que incluiam a intersecção dos 

conteúdos e de práticas feitas nas escolas. 

A Educação Ambiental voltada à promoção da saúde pode ser considerada uma 

estratégia de atenção primária. Como exemplo de prática, pode-se citar o trabalho de 

Gomide et al. (2005). Nesse trabalho foi desenvolvido um programa de formação continuada 

com professores para o desenvolvimento estrutural e funcional de escolas das zonas rural e 

urbana da rede pública municipal do interior do Piauí. Para tanto, o trabalho constou de 

diferentes projetos que visavam ao controle de situações de agravo à saúde por meio do 

desenvolvimento de melhorias estruturais e funcionais em escolas municipais, tais como 

forramento de paredes para diminuir a presença de barbeiros nas salas de aula. 

As justificativas às respostas afirmativas das respostas de professores e diretores 

estão exemplificadas no Apêndice G. 

A relação entre Educação Ambiental e saúde ocorre devido à proximidade de 

conteúdos que tais  temas possuem. A intersecção desses temas serve como estratégia de 

atenção primária à saúde. Ao considerar a complexidade da relação meio ambiente e 
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sociedade, as ações de  Educação Ambiental devem incluir, também, as questões de saúde 

local, destacando os cuidados com a prevenção de doenças e a gestão do ambiente, 

contribuindo para a promoção da saúde nas comunidades escolares. 

Para Pereira et al. (2012), a Educação Ambiental é uma estratégia viável à atenção 

primária à saúde, quando nas ações realizadas as questões ambientais são trabalhadas de 

forma relacionada com questões referentes às condições de saúde das pessoas. 

O Quadro 6 apresenta exemplos de justificativas às respostas negativas dadas por 

professores e diretores. Dentre as justificativas foi indicada a não existência de relação entre 

os temas e o despreparo das escolas para trabalhar as temáticas de forma conjunta. 

 
Quadro 6: Exemplos de respostas dos participantes às justificativas negativas sobre a relação 

entre Educação Ambiental e saúde 
JUSTIFICATIVAS RESPOSTAS 

 
 
 

Não existe relação entre os 
temas 

PROFESSORES 
Na verdade todas as ações realizadas na escola são pontuais e 
não existe um elo claro entre elas (P1-E1). 
 
Infelizmente são ações que ainda estão dissociadas (P5-E7). 
 
DIRETORES 
São trabalhados de maneira separada (FALA-D5-E5). 
 

 
A escola não está preparada 

 
É complexo. A escola não está preparada sobre essa questão 
(P7-E1) 
 

 
 

Falta de interação entre os 
setores da saúde e da 

educação 

PROFESSORES 
Pois nem sempre o pessoal da saúde trabalha em conjunto 
com a escola (P6-E10) 
 
Falta diálogo entre tais setores (P9-E4) 
 
DIRETORES 
“O pessoal da saúde não aparece na escola. Os professores 
não trabalham temas relacionados à saúde (FALA-D4-E4) 

Fonte:  Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

As justificativas do Quadro 5 mostram que a Educação Ambiental e a saúde foram 

percebidas de modo não articulado. Esse resultado, possivelmente, relaciona-se a ausencia 

de trabalho conjunto entre os profissionais do PSE e os educadores. Apesar disso, como 

salienta Gomide et al. (2005), as práticas educativas que relacionam Educação Ambiental e 
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saúde atendem a atenção primária à saúde, na medida em que incentivam o autocuidado, 

ainda que não explicitem a participação social, a intersetorialidade e a sustentabilidade. 

A FIGURA 43 mostra a avaliação do papel que a escola tem desempenhado em 

relação à Educação Ambiental, 49 professores indicaram os quesitos ótimo e bom; 24 os 

quesitos regular e insatisfatório. Entre os diretores oito indicaram os quesitos ótimo e bom; e 

dois os quesitos regular e insatisfatório. 

FIGURA 43: Avaliação do papel da escola em relação a Educação Ambiental 

 
Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 
A Tabela 12 mostra as justificativas dos diretores e professores para a avaliação do 

papel que a escola vem desempenhando em relação a Educação Ambiental. Nessa tabela 

pode ser observado que o quesito bom foi justificado por 16 (22%) dos professores e 5 

(50%) dos diretores por meio da realização de ações. A realização de ações que precisam ser 

melhoradas também foi indicada por 8 (11%) e 7 (10%) dos participantes. Entre as 

justificativas para regular destacou-se a falta de aprofundamento do tema 7 (10%) e para 

insatisfatório a realização de ações pontuais e o pouco tempo para realização das ações 2 

(3%) ambas. 
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Tabela 12: Categorização das justificativas para avaliação do papel da escola em relação à 
Educação Ambiental 

 
Avaliação 

 
Justificativas 

Frequência/Porcentagem* 

Professores Diretores 

 

 

Ótimo 
 

Participação de todos nas ações 5 (7%) 1 (10%) 
Temos objetivo com a comunidade 3 (4%)  

- 
Mudança de comportamento dos 

alunos 
3 (4%)  

- 

 

 

Bom 

 

 

Realização de ações 16 (22%) 5 (50%) 

Conscientização dos alunos 3 (4%)  
- 

Apoio da direção 6 (8%)  
- 

Trabalho constante com o tema 5 (7%)  
- 

Realizam ações, mas precisam 
melhorar 

8 (11%) 1 (10%) 

 

 

 

 

Regular 

 

 Falta de aprofundamento  

7  (10%) 

 
- 

Falta de interesse da comunidade 
escolar 

5 (7%)  
1 (10%) 

Falta de participação da 
comunidade 

4 (5%)  
- 

Falta de planejamento dos projetos 3 (4%)  
- 

 

 

 

Insatisfatório 

Ações pontuais 2 (3%) - 

Não foram percebidas mudanças 
no comportamento dos alunos 

1(1%)  
- 

Pouco tempo para realização de 
ações 

2 (3%)  
- 

Não justificaram - 1 (10%) 

Total 73 (100%) 10 (100%) 

Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

 

Observa-se a partir das respostas dos participantes que a avaliação destes sobre o 

papel da escola em relação à Educação Ambiental foi compreendida como positiva. As 

justificativas para tal avaliação referem-se à realização de ações, ao apoio recebido por parte 
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das direções, à participação de todos nas ações, às mudanças observadas no comportamento 

dos alunos e às propostas de inclusão da comunidade nas ações. 

A Tabela 13 mostra as sugestões dos participantes para melhoria das ações de 

Educação Ambiental nas escolas. Como pode ser observado, 19 (26%) professores e quatro 

diretores indicaram a necessidade de maior participação da comunidade escolar; o aumento 

no número de ações foi indicado por 18 (25%) professores; o maior tempo para realizarem 

os seus planejamentos foi indicado por 15 (20%) professores e 2 (20%) diretores. 

Tabela 13: Sugestões dos participantes para melhoria das ações de Educação Ambiental 
nas escolas 

Categorias Frequência/Porcentagem 

Professores Diretores 

Maior participação da comunidade escolar 19 (26 %) 4 (40%) 
Aumento do número de parcerias para a realização de 

ações 
18 (25%) - 

Maior tempo para realização do planejamento de ações 15 (20%) 1 (10%) 

Materiais didáticos contextualizados 7 (10%) 2 (20%) 

Mais apoio financeiro 5 (7%) - 
Espaço escolar  4 (5%) - 

Formação continuada para os professores 3 (4%) 2 (20%) 

Não há necessidade de melhorias 2 (3%) 1 (10%) 

 73 (100%) 10 (100%) 

Fonte: Questionários e entrevistas aplicados entre maio e julho de 2014. 

Dentre as categorias observadas na Tabela 13, destacaram –se, em termos de maior 

participação da comunidade escolar, o aumento do número de parcerias para realização de 

ações e o maior tempo para realização do planejamento. 

A necessidade de participação da comunidade escolar (composta por alunos, 

professores, equipe diretiva, pais e comunidade externa) nas ações também foi indicada na 

questão sobre as formas de participação nas ações, mostrando a necessidade de 

intensificação da participação dos atores, principalmente da comunidade externa.  

A relação entre escola e comunidade foi apresentada como prioridade, na pesquisa de 

Loureiro et al. (2007) tanto nos resultados das observações de campo, quanto nas respostas 

às perguntas abertas. De acordo com o autor, esse distanciamento pode ser agravado por 

situações de extrema violência e insegurança pública, como foi identificado no Sudeste e em 

municípios do Sul, ou minimizado pelo uso de estratégias educativas ambientais, que partem 
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de problemas locais ou que envolvem professores que atuam como educadores ambientais 

em redes, tal como verificado nas regiões Centro-Oeste e Norte.  

A questão do tempo para o planejamento, indicado pelos professores como uma das 

principais dificuldades para o desenvolvimento das ações de Educação Ambiental, também 

foi expressa nas sugestões de melhoria. Isso mostra a necessidade de se criar melhores 

condições de trabalho para os professores, a fim de que eles disponham de tempo para 

desenvolvem planejamentos e proporem ações que possam ir além das propostas pontuais. 
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CAPÍTULO IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação Ambiental escolar pode ser considerada um mosaico de concepções e 

práticas que em conjunto conduzem à preservação dos diferentes ambientes, dos seres vivos, 

dos recursos naturais, dos seres humanos e de suas construções. Pode-se dizer que as 

diferentes concepções são as partes e a Educação Ambiental o todo. Como citou Morin 

(2005) parafraseando Paschal, não é possível entender o todo se não conhecer as partes. 

Assim como não se pode conhecer as partes sem a ideia do todo. 

A análise das ações de Educação Ambiental e de sua relação com a promoção da 

saúde foi realizada nesta pesquisa com base nos relatos dos participantes, na verificação da 

inclusão da temática nos PPPs e na observação do ambiente escolar em escolas rurais de 

Itabaiana – SE. 

Assim como o estudo realizado em LOUREIRO et al. (2007), a presente pesquisa 

mostrou o panorama das ações de Educação Ambiental realizadas nas escolas participantes. 

Além disso, verificou a existência de vinculação entre a Educação Ambiental e a promoção 

da saúde nesses contextos escolares.  

As considerações que seguem foram realizadas com base nas análises dos resultados 

obtidos sobre as ações de Educação Ambiental nos ambientes escolares pesquisados. 

Considera-se como um aspecto positivo a autonomia financeira das escolas 

participantes para aquisição de materiais didáticos e para realização de ações dentro dos 

programas educativos do MEC. A presença do Programa Mais Educação e do Programa 

Saúde na Escola (PSE), assim como de outros programas que fazem parte do contexto da 

maioria das escolas participantes, indica o incentivo por parte do Governo à educação em 

tempo integral. Nesses programas, torna-se viável o trabalho conjunto entre professores, 

monitores do Mais Educação e profissionais da saúde do PSE, quando se propõe uma prática 

permanente da Educação Ambiental. Vale salientar que estudos mais aprofundados que 

possam avaliar a efetivação de tais ações nas escolas são necessários. Assim como o 

aumento do apoio financeira às escolas, tendo em vista que a verba dos programas não pode 

ser remanejada para outras finalidades que também são essenciais para manutenção da 

qualidade do ambiente escolar, segundo relatos dos participantes. 
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O fato de a maioria dos participantes residir no mesmo município que atua constitui 

um aspecto relevante quando se exige um conhecimento da realidade local. Apesar disso, a 

rotatividade desses profissionais comprovada por meio da comparação entre o tempo de 

atuação profissional e o tempo de atuação na escola, mostrou-se uma dificuldade à 

continuidade das ações realizadas nas escolas e ao aprofundamento do conhecimento da 

comunidade local. Esse quadro pode ser melhorado com a diminuição da rotatividade, 

possibilitando o aumento do tempo de atuação dos educadores nas escolas em que lecionam 

e dirigem. 

Como o PPP pode ser considerado um projeto guarda-chuva nas escolas, pois abarca 

todos os outros projetos e ações realizadas nas unidades de ensino, a sua ausência ou a 

superficialidade em seu planejamento pode influenciar negativamente nas ações da escola. A 

constatação de que os PPPs estavam, em sua maioria, em fase de reformulação mostrou a 

preocupação dos gestores em adequá-los ao contexto atual das escolas e em atender às 

exigências da LDB (BRASIL, 1996). 

Por meio das análises, foi observado que em quatro PPPs os temas meio ambiente e 

saúde estavam de forma vinculada nos conteúdos dos objetivos gerais, específicos, metas e 

ações. A vinculação de tais temas nos PPPs indicou a existência de planejamento nas ações 

realizadas. Isso contribui para a realização de ações de Educação Ambiental que incluam a 

promoção da saúde por meio da atenção primária à saúde. 

Ao descrever as características das ações observou-se que estas se relacionam à 

promoção da saúde nas escolas. Para tanto, foram considerados os conteúdos trabalhados nas 

ações, que estavam inclusos nos temas transversais. Assim como o discurso dos 

participantes sobre a relação entre os temas Educação Ambiental e saúde nas ações 

realizadas. As respostas indicaram que os professores e diretores concebem ambas temáticas 

como indissociáveis, sendo feitas menções às atividades realizadas nas escolas, cujos temas 

citados foram alimentação; saúde e consciência ambiental; lixo; água; uso excessivo de 

agrotóxicos. 

Como preveem as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental 

(BRASIL, 2012), nas ações realizadas nas escolas os conhecimentos concernentes à 

Educação Ambiental nos currículos da Educação Básica podem ocorrer pela 
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transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade 

socioambiental. Para tanto, a dimensão ambiental deve estar relacionada à saúde, à justiça 

social, aos direitos humanos, ao trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de 

gênero, de diversidade sexual, e à superação do racismo e de todas as formas de 

discriminação e injustiça social. 

Considera-se que profissionais da educação que se utilizam da transversalidade nas 

diferentes ações realizadas na escola podem ter maior facilidade de conduzirem trabalhos 

interdisciplinares. Para Veiga (2003), entende-se que em uma escola o trabalho em sala de 

aula é tão relevante quanto a realização de eventos, palestras e atividade extraclasse. A 

inclusão dos temas transversais nas discussões de cada matéria possibilita aos alunos uma 

visão mais ampla das questões ambientais.  Em uma visão mais global as matérias podem 

ser consideradas dimensões da educação cuja intersecção de conteúdos torna-se fundamental 

como propõem os PCNs (BRASIL, 1997). 

A interdisciplinaridade necessária para construção de uma visão ampla de questões 

ambientais é rudimentar nas escolas. De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997), essa prática 

exige que os profissionais de ensino sejam agentes interdisciplinares, trabalhando 

conjuntamente em prol do sucesso das ações realizadas. 

Quanto à observação do ambiente escolar, as escolas possuíam estrutura para que 

ocorresse a promoção da saúde. Os problemas de reforma e ampliação do espaço físico, 

observados em quatro escolas, está sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Itabaiana que vem realizando este trabalho nas escolas do município. 

A ausência de produtos de higiene, a exemplo do papel higiênico, papel-toalha e 

sabonete e o possível compartilhamento de canecas podem ser solucionados com medidas 

simples. Sugere-se a disponibilização de produtos de higiene, mediante a orientação e 

instrução dos alunos e funcionários quanto a utilidade e utilização desses materiais, visando 

evitar o uso indevido e o desperdício.  

Quanto às canecas, sugere-se que cada aluno as leve de casa. Para que tal medida 

seja tomada, torna-se necessária a mobilização dos professores, pais e responsáveis. Essa 

questão poderia ser abordada durante a reunião de pais, palestras e outras ações, a exemplo 

da divulgação por meio de cartazes. Considera-se essa uma prática de Educação Ambiental e 
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de promoção da saúde na escola, pois os hábitos de higiene são indispensáveis para 

manutenção da saúde dos indivíduos em qualquer ambiente. 

As questões apresentadas nessa pesquisa mostraram que ações em Educação 

Ambiental nas escolas estão sendo realizadas. Apesar disso, os profissionais precisam de 

auxílio para o aprofundamento dos trabalhos que realizam, visando a uma maior 

sistematização das ações e a participação da comunidade escolar como um todo. O 

aprofundamento da relação entre a Educação Ambiental e a promoção da saúde também 

mostrou-se necessário, tendo em vista a relevância desse trabalho para saúde das pessoas da 

localidade. 

Considera-se que todos os objetivos da pesquisa foram atendidos, tendo em vista que 

foram realizadas a verificação da inclusão da Educação Ambiental e da promoção da saúde, 

presentes em quatro dos PPPs analisados; a descrição das características das ações de 

Educação Ambiental realizadas nas escolas e a sua relação com a promoção da saúde; e a 

constatação das condições básicas das escolas para ocorrência da promoção à saúde. 

Nos itens abaixo estão descritas as facilidades e limitações que ocorreram no 

decorrer realização da pesquisa foram 

1. Facilidades:  

 Solicitude e facilidade de acesso a informações por parte da Secretaria 
Municipal de Educação de Itabaiana;   
 

 O acolhimento por parte dos diretores, professores e funcionários nas 
unidades escolares participantes; 

 
 A significativa frequência de participação, tanto dos diretores como dos 

professores. 
 

2. Limitações: 

 Deslocamento às unidades escolares mais distantes; 

 Necessidade de aprofundamento do estudo nos seguintes aspectos: 

especificidades das ações de Educação Ambiental em escolas rurais; 

estudo das ações do PSE e do Mais Educação voltado à Educação 

Ambiental e promoção da saúde na escola; efetivação de atividades 

transdisciplinares na escola; observação in loco das ações realizadas. 
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 Inclusão de outros participantes na pesquisa como os alunos, monitores 

do Mais Educação, membros do PSE, coordenadores das escolas e demais 

funcionários. 

 A inclusão de escolas da zona urbana do município. 

As possibilidades para realização da pesquisa mostram que existe abertura por parte 

das escolas e da Secretaria Municipal de Educação para realização de novos trabalhos. A 

continuidade do estudo pode ser necessária, considerando que a relação entre a Educação 

Ambiental e a promoção da saúde é um tema recente na escola. 

Sugere-se para nova pesquisa, a realização de pesquisa-ação com a participação da 

comunidade interna e externa das escolas. Essa sugestão relevante pode ser considerada um 

desafio para Educação Ambiental, tendo sido observado nesta e em outras pesquisas o 

distanciamento entre ambas as comunidades. 

Espera-se que a divulgação dessa pesquisa junto a Secretaria Municipal de Educação 

de Itabaiana, das escolas participantes e no âmbito acadêmico sirva como indicador para 

implementação e melhoria de ações de Educação Ambiental nos ambientes escolares 

pesquisados. Assim como, para o surgimento de novos estudos sobre o tema. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: TCLE apresentado aos diretores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O (A) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de pesquisa As ações de 
educação ambiental em escolas rurais de Itabaiana-S, vinculada ao Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) cujo objetivo é analisar as ações de educação ambiental realizadas 
em escolas rurais de Itabaiana-SE e sua relação com a promoção da Saúde. 

A escola que o senhor (a) dirige faz parte do universo da presente pesquisa, contudo 
sua participação é voluntária. Caso aceite participar do estudo, será necessário fornecer 
alguns dados referentes âs ações de educação ambiental realizadas na escola, permitir, se 
possível o acesso ao Projeto Político Pedagógico; a realização da observação da estrutura 
física da escola e responder com fidelidade as perguntas da entrevista proposto, permitindo a 
utilização e análise dos dados obtidos. Não existem riscos relacionados com a sua 
participação nessa pesquisa, uma vez que às informações serão utilizadas unicamente para 
fins científicos. A interrupção de sua participação poderá ser feita solicitando a devolução do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado, não havendo quaisquer ônus 
para sua pessoa. 

Para assegurar o sigilo da participação do (a) senhor (a), as informações obtidas nesta 
pesquisa serão confidenciais e nos dados divulgados não constarão a sua identificação. 

Segue abaixo o contato da pesquisadora responsável vinculada a Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 
caso hajam dúvidas a respeito da pesquisa ou participação do senhor (a), a qualquer 
momento. 

________________________________________________ 
Simone Marcela dos Santos Souza 

(Pesquisadora responsável) 
 

Simone Marcela dos Santos Souza 
Graduada em Ciência Biológicas pela UFS e 
mesteanda do PRODEMA 
Email: simonemarcela2007@yahoo.com.br 
Cel.: (79) 9804-1637 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
Rua Claúdio Batista sn. 
Bairro Santo Antônio 
Hospital Universitário 
Telefone: (79)2105-1805 

 
Declaro que fui informado (a) detalhadamente sobre a pesquisa, As ações de 

educação ambiental em escolas rurais de Itabaiana, a ser desenvolvida pela mestranda 
Simone Marcela dos Santos Souza, e que entendi os riscos e benefícios de minha 
participação concordando em participar. 
 
Nome: ____________________________________________ 

CPF: _____________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 
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APÊNDICE B: TCLE apresentado aos professores. 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O (A) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de pesquisa As ações de 
educação ambiental em escolas rurais de Itabaiana-S, vinculada ao Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) cujo objetivo é analisar as ações de educação ambiental realizadas 
em escolas rurais de Itabaiana-SE e sua relação com a promoção da Saúde. 

A escola que o senhor (a) leciona faz parte do universo da presente pesquisa, 
contudo sua participação é voluntária. Caso aceite participar do estudo, será necessário 
responder com fidelidade as perguntas do questionário proposto; permitindo a utilização e 
análise dos dados obtidos. Não existem riscos relacionados com a sua participação nessa 
pesquisa, uma vez que às informações serão utilizadas unicamente para fins científicos. A 
interrupção de sua participação poderá ser feita solicitando a devolução do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado, não havendo quaisquer ônus para sua 
pessoa. 

Para assegurar o sigilo da participação do (a) senhor (a), as informações obtidas 
nesta pesquisa serão confidenciais e nos dados divulgados não constarão a sua identificação. 

Segue abaixo o contato da pesquisadora responsável vinculada a Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 
caso hajam dúvidas a respeito da pesquisa ou participação do senhor (a), a qualquer 
momento. 

________________________________________________ 
Simone Marcela dos Santos Souza 

(Pesquisadora responsável) 
 

Simone Marcela dos Santos Souza 
Graduada em Ciência Biológicas pela UFS e 
mesteanda do PRODEMA 
Email: simonemarcela2007@yahoo.com.br 
Cel.: (79) 9804-1637 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
Rua Claúdio Batista sn. 
Bairro Santo Antônio 
Hospital Universitário 
Telefone: (79)2105-1805 

 
Declaro que fui informado (a) detalhadamente sobre a pesquisa, As ações de 

educação ambiental em escolas rurais de Itabaiana, a ser desenvolvida pela mestranda 
Simone Marcela dos Santos Souza, e que entendi os riscos e benefícios de minha 
participação concordando em participar. 
 
Nome: ____________________________________________ 

CPF: _____________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 
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APÊNDICE C: Roteiro de observação, adaptado de Pinto et al. (2013). 
 

 

 

APÊNDICE D: Roteiro de entrevista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO Data: Código: 
 
 

Estrutura física 

 Número de salas de aula ( )   Número de banheiros  
( ) Biblioteca                      ( ) Refeitório   ( ) Quadra 
esportiva                      ( ) Pátio                             ( ) 
Lanchonete 

Existem instalações adequadas para 
proporcionar uma alimentação 

saudável? 

 
( ) Não possui  ( ) Refeitório com espaço e estrutura 
adequada 

Os banheiros estão ligados à: ( ) Rede de esgoto ( ) Fossas sépticas  ( ) Não destino 
adequado 

 
 

Existe acesso a alimentos e refeições: 
 

 Saudáveis 
( ) Frutas 
( ) Sucos naturais 
( ) Lanches ou refeições 
com baixo teor de açúcar, 
sal e gorduras 

 Não saudáveis 
( ) Bolachas recheadas 
( ) Frituras 
( ) Doces 
( ) Refrigerantes 
( ) Salgadinhos 

Refeitório com estrutura adequada em 
termos de limpeza e organização em 

geral 

( ) Sim   ( ) Não 

 
 

Formas de viabilização do acesso de 
quem circule na escola a informações 

( ) Cartazes 
( ) Panfletos 
( ) Murais 
( ) Banners 
Outro(s)__________ 

Temas 
( ) Saúde sexual e reprodutiva 
( ) Tabagismo 
( )  Álcool e drogas em geral 
( ) Agrotóxicos 
 Outro (s): _________________ 
__________________________ 
 

Bebedouros adequados em termos de 
higiene 

( ) Sim  ( ) Não 

Banheiros com condições de uso e 
equipamentos adequadamente 

preservados 

( ) Vasos sanitários ( ) Descarga  ( ) Água  ( ) Pias ( ) 
Limpeza geral adequada 

Lixeiras para destinação adequada, com 
separação de lixo seco e orgânico 

( ) Sim   ( ) Não 
 

Salas ventiladas, com aeração adequada 
e direta 

 
( ) Sim   ( ) Não 
 

Iluminação adequada nas salas de aula, 
com localização ou proteção nas janelas 

contra incidência de raios solares de 
forma direta. 

 
( ) Sim   ( ) Não 
 

 
Evidência de problemas de conservação 

da estrutura 

( ) Presença de cadeiras quebradas em uso    ( ) Buracos 
( ) Goteiras                                                     ( ) Telhas 
quebradas 
( ) Piso em más condições                             
Outro (s)______________ 
 

Evidência de danos físicos à escola ( ) Pichações                                     ( ) Depredações 
( ) Outros indícios de vandalismo ao patrimônio: 
______________________ 

De um modo geral, ao circular pela 
escola, o ambiente pode ser considerado 

agradável e adequado para a 
convivência de crianças e adolescentes. 

 
( ) Sim  ( ) Não 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ - REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

Prezado Diretor (a), esta entrevista faz parte de uma pesquisa que tem como objetivo 
analisar as ações de educação ambiental realizadas em escolas rurais de Itabaiana-SE e sua 
relação com a promoção da Saúde. O referido estudo será apresentado pela pesquisadora 
Simone Marcela dos Santos Souza, sob a orientação da Profª. Drª. Maria Benedita Lima Pardo e 
co-orientação da Profª. Drª. Vera Lúcia Israel, como parte integrante da dissertação de conclusão 
do curso de mestrado a ser apresentado ao curso de Pós - graduação em Desenvolvimento e 
Meio ambiente da rede PRODEMA/UFS.  Agradecemos desde já, a sua colaboração. 

PERFIL PROFISSIONAL 
Sexo ( ) Feminino       ( ) Masculino    

Faixa etária ( ) 18 a 26 anos  ( ) 27 a 31 anos  ( ) 32 a 37 anos 
( ) 38 a 42 anos  ( ) 42 a 52 anos  ( ) Acima de 52 anos 

 
Local onde 

reside 

( ) Cidade   
( ) Povoado______________________     
( ) Em outro município: ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Formação 
acadêmica 

 

(  ) Magistério   
Graduação 
Curso:__________________________________________   
Instituição: ______________________________________ 
Ano de conclusão:__________ 
 
Pós-Graduação 
Especialização:_____________________________________ 
Instituição:__________________________________________ 
Ano de conclusão: ___________ 
 
Mestrado: _______________________________________ 
Instituição: _________________________________________ 
Ano de conclusão: __________ 
 
Doutorado: ______________________________________ 
Instituição:_________________________________________ 
Ano de conclusão:_________ 

 
 

Atuação 
profissional 

Há quanto tempo você atua como diretor (a)? (         ) 
Há quanto tempo você dirige esta escola? (               ) 
Qual é a sua carga horária semanal nesta escola? (     ) horas 
Você tem alguma outra atividade remunerada? (   ) Sim (  ) Não 
Em caso afirmativo, qual é a atividade? 
 ____________________________________________________ 
 

APÊNDICE D: Roteiro de entrevista 
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SOBRE A ESCOLA 
Turnos que a escola 

atende 
( ) Matutino (   ) Vespertino   (  ) Noturno   (  ) Todos 

 
 

Recursos humanos 

 
Número de: professores (      );  alunos (      ); coordenadores (    
); serventes (  ); merendeiras (  ); vigias  (   ); porteiros (  ); 
assistentes administrativos (  ); secretárias: (  ) 
Outro (s): 
__________________________________________ 
 

 
Quais são os programas 
que a escola participa? 

(   ) Programa Saúde na Escola  (   ) Programa Mais Educação  
() COM-Vidas  
() Outro (s):________________________ 

  
 

Em caso afirmativo: 
 
 

Quais são as atividades realizadas no Programa Saúde na 
Escola? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
Quais são as atividades realizadas no Programa Mais 
Educação? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 
 
 

Neste ano foram 
observadas (os) na escola: 

(  ) Agressões físicas entre os alunos e alunos 
(  ) Agressões verbais entre alunos e alunos 
(  ) Agressões verbais entre professores e alunos  
(  ) Agressões verbais entre professores e professores 
( ) Brigas/discussões entre pessoas da comunidade local e 
representantes da escola  
(  )  Problemas relacionados à segurança como porte de armas, 
roubo ou vandalismo  

SOBRE AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
Para você, o que é educação ambiental? 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Quais os conteúdos 
trabalhados nas ações de 

educação ambiental? 
 

( ) Lixo                  ( ) Nutrição          
( ) Água                 ( ) Práticas agrícolas 
( ) Drogas              ( ) Higiene            
( ) Ar                     ( ) Agrotóxicos 
( ) Animais            ( ) Legislação       
( ) Plantas              ( ) Preconceito 
( ) Poluição            ( ) Saúde              
( ) Corpo Humano ( ) Atividade Física  
( ) Bullying            ( ) Diversidade sexual/homofobia 
( ) Violência           Outro (s):  

Continuação APÊNDICE D: Roteiro de entrevista 
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Indique os recursos 

didáticos disponíveis na 
escola para realização das 

ações de educação 
ambiental: 

 
( ) Livro didático    ( ) Rádio              ( ) Gravuras            
( ) Computador      ( ) Cartilhas            ( ) Aparelho de Som 
( ) TV                     ( ) Jogos 
( ) Outro(s)_____________________   

 
 
 
 
 

As ações de educação 
ambiental têm gerado 
mudanças na escola? 

 

( ) Não foram observadas mudanças 
( ) Diminuição da quantidade de lixo na escola 
( ) Melhoria da relação entre alunos, professores e demais 
funcionários 
( ) Consumo de lanches mais saudáveis durante o período 
escolar 
( ) Melhoria da higiene corporal em componentes da 
comunidade escolar 
( ) Aumento na prática de exercícios físicos 
( ) Melhoria no conhecimento sobre saúde sexual e 
reprodutiva 
( ) Melhoria no conhecimento sobre drogas e seus efeitos 
Outro(s)__________________________________________ 

 
Quais as dificuldades e as 

facilidades que o você pode 
apontar para a realização 

das ações de educação 
ambiental? 

Dificuldades 
( ) Falta de formação dos professores para trabalharem os 
temas ambientais. 
( ) Pouco tempo para o planejamento e realização de 
atividades 
( ) Falta de apoio financeiro. 
( ) Desinteresse dos alunos pelos temas. 
( ) Outras __________________ 
Facilidades 
(  ) Entendimento dos professores e equipe diretiva sobre os 
temas ambientais. 
(  ) Tempo para o planejamento e realização de atividades. 
(  ) O apoio financeiro. 
(  ) Interesse dos alunos pelos temas. 
(  ) Outras ___________________ 

Na sua opinião, existe 
relação entre a educação 
ambiental e a saúde nas 
ações realizadas nesta 

escola? 

() Sim 
() Não 

Justifique a sua resposta: 

________________________________________
________________________________________ 

Como você avalia o papel 
que sua escola vem 

desempenhando em relação 
a educação ambiental? 

( ) Ótimo (  ) Bom  ( ) Regular ( ) Insatisfatório 
Justifique a sua avaliação: 
________________________________________________ 

Na sua opinião, o que pode 
ser feito para melhoria das 

ações de educação 
ambiental na escola? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

Continuação APÊNDICE D: Roteiro de entrevista 



141 

 

 

 

 

APÊNDICE E: Questionário  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ - REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 
Prezado Professor (a), este questionário faz parte de uma pesquisa que tem como objetivo analisar 

as ações de educação ambiental desenvolvidas em escolas rurais de Itabaiana – SE. O referido estudo será 
apresentado pela pesquisadora Simone Marcela dos Santos Souza, sob a orientação da Profª. Drª. Maria 
Benedita Lima Pardo e co-orientação da Profª. Drª. Vera Lúcia Israel, como parte integrante da 
dissertação de conclusão do curso de mestrado a ser apresentado ao curso de Pós - graduação em 
Desenvolvimento e Meio ambiente da rede PRODEMA/UFS.  Agradecemos desde já, a sua colaboração. 

PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL 

Sexo ( ) Feminino       ( ) Masculino    

Faixa etária ( ) 18 a 26 anos  ( ) 27 a 31 anos  ( ) 32 a 37 anos 
( ) 38 a 42 anos  ( ) 42 a 52 anos  ( ) Acima de 52 anos 

 
Local onde reside 

( ) Cidade   
( ) Povoado______________________     
( ) Em outro município_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação acadêmica 
 

(  ) Magistério   
 
Graduação 
Curso:______________________________________________  
Instituição:__________________________________________ 
Ano de conclusão: ______ 
Pós-Graduação 
( ) Especialização: ___________________________________ 
Instituição:__________________________________________ 
Ano de conclusão: ______ 
( ) Mestrado: _______________________________________ 
Instituição:__________________________________________ 
Ano de conclusão: ______ 
( ) Doutorado: ______________________________________ 
Instituição:_________________________________________ 
Ano de conclusão: ______ 

 
 

Atuação profissional 

Há quanto tempo você atua como professor (a)? (    ) 
Em quantas escolas você leciona? (   ) 
Há quanto tempo você leciona nesta escola? (   ) 
Qual é a sua carga horária semanal nesta escola? (     ) horas 
Você tem alguma outra atividade remunerada? (  ) Sim (  ) Não 
Em caso afirmativo, qual é a atividade? _____________________ 

Em quais anos (ou séries) você 
leciona? 

( ) Pré-escolar   ( ) 1º ao 5º       ( ) 6º ao 9º 

 
Quais matérias você leciona? 

( ) Português             ( ) Geografia            ( ) História      ( ) Ciências              
( ) Educação Física   ( ) Artes         ( ) Matemática          ( ) Sociedade e 
Cultura                      ( ) Outras______________________________ 
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SOBRE AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
Para você, o que é educação ambiental? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Quais os conteúdos 

trabalhados nas 
ações de educação 

ambiental? 
 

( ) Lixo                  ( ) Nutrição          
( ) Água                 ( ) Práticas agrícolas 
( ) Drogas              ( ) Higiene            
( ) Ar                     ( ) Agrotóxicos 
( ) Animais            ( ) Legislação       
( ) Plantas              ( ) Preconceito 
( ) Poluição            ( ) Saúde              
( ) Corpo Humano ( ) Atividade Física  
( ) Bullying            ( ) Diversidade sexual/homofobia 
( ) Violência           Outro (s)________________________________ 

 
 
 

 
 

Quais são as 
atividades 

realizadas nas ações 
de educação 
ambiental? 

 
( ) Projetos 
( ) Palestras        
( ) Visitas de campo 
( ) Passeios       
( ) Aulas expositiva   
( ) Exibição de filmes (ou documentários) 
( ) Passeatas    
( ) Semanas temáticas (semana do transito, semana da saúde...) 
( ) Exposições  
( ) Outros________________________ 

Indique a periodicidade das ações realizadas: 

  
 

Permanente                  
 

Quinzenal Mensal Bimestral Semestral Anual 

Projetos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Palestras        ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Visitas de campo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Passeios       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Aulas expositiva   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Exibição de filmes 
(ou documentários) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Passeatas    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Semanas temáticas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Exposições    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
Em quais locais as 
ações de educação 
ambiental tem sido 

realizadas? 

 
 ( ) Escola                       ( ) Povoado 
 ( ) Sede do município    ( ) Outro local: _____________________ 
 
 
 

CONTINUAÇÃO, APÊNDICE E. 
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Quem participa das ações de educação ambiental?  
( ) Professores         ( ) Pais         ( ) Equipe diretiva    ( ) Alunos     ( ) Monitores       
( ) Comunidade       ( ) ONGs      ( ) Universidades     ( ) Empresas 
( ) Equipes de saúde da família   ( ) Outro(s) ___________________________ 
 
Indique a(s) forma(s) de participação  Público Planeja Organiza Realiza Avalia 

Professor (es) 
Pais 

Equipe diretiva 
Alunos 

Comunidade 
ONGs 

Universidades 
Empresas 

Equipes de Saúde na Família 

     (  ) 
     (  ) 
     (  ) 
     (  ) 
     (  ) 
     (  ) 
     (  ) 
     (  ) 
     (  ) 

    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 

    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 

    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 
    (  ) 

     (  ) 
     (  )   
     (  )  
     (  ) 
     (  )    
     (  )    
     (  )   
     (  )   
     (  ) 

 
 
 

Como as ações de educação ambiental tem sido 
avaliadas? 

( ) Não  tem sido feitas avaliações 
( ) Prova  
( ) Relatório 
( ) Observação dos comportamentos dos 
componentes da comunidade escolar (alunos, 
professores, equipe diretiva e funcionários) 
( ) Observação do ambiente 
Outro 
(s)________________________________ 
 

 
A direção apoia as 
ações de educação 

ambiental? 

 
( ) Sim 
( ) Não 

Em caso afirmativo, indique o tipo de apoio recebido: 
 ( ) Financeiro                       ( ) Materiais didáticos  
 ( ) Orientações                       ( ) Outro (s):__________ 
 

 
Indique os recursos 
didáticos disponíveis 

na escola para 
realização de ações 

de educação 
ambiental: 

 

 
( ) Livro didático     
( ) Rádio                      
( ) Gravuras             
( ) Computador    
( ) Cartilhas             
( ) Aparelho de Som   
( ) TV                     
( ) Jogos 
( ) Outro(s)______________________________________________________  
 

 
 

 
 

As ações de 
educação ambiental 

tem gerado 
mudanças na 

escola? 
 

 
( ) Não foram observadas mudanças 
( ) Diminuição da quantidade de lixo na escola 
( ) Melhoria da relação entre alunos, professores e demais funcionários 
( ) Consumo de lanches mais saudáveis durante o período escolar 
( ) Melhoria da higiene corporal em componentes da comunidade escolar 
( ) Aumento na prática de exercícios físicos 
( ) Melhoria no conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva 
( ) Melhoria no conhecimento sobre drogas e seus efeitos 
Outro(s)________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 

CONTINUAÇÃO, APÊNDICE E. 
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Quais as 

dificuldades e as 
facilidades que o 

você pode apontar 
para a realização 

das ações de 
educação 

ambiental? 

Dificuldades 
( ) Falta de formação dos professores para trabalharem os temas ambientais. 
( ) Pouco tempo para o planejamento e realização de atividades 
( ) Falta de apoio financeiro. 
( ) Desinteresse dos alunos pelos temas. 
( ) Outros ____________________________________________ 
 
Facilidades 
( ) Entendimento dos professores e equipe diretiva sobre os temas ambientais. 
(  ) Tempo para o planejamento e realização de atividades. 
(  ) O apoio financeiro. 
(  ) Interesse dos alunos pelos temas. 
(  ) Outros ____________________________________________ 
 

 
Na sua opinião, 

existe relação entre 
a educação 

ambiental e a saúde 
nas ações 

realizadas nesta 
escola? 

 
 
( ) Sim 
( ) Não 
 

Justifique a sua resposta: 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Como você avalia o 
papel que sua 

escola vem 
desempenhando em 
relação a educação 

ambiental? 

( ) Ótimo   ( ) Bom   ( ) Regular  ( ) Insatisfatório 
 
Justifique a sua avaliação: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Na sua opinião, o 
que pode ser feito 
para melhoria das 
ações de educação 

ambiental na 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

CONTINUAÇÃO, APÊNDICE E. 
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APÊNDICE F: Relação das escolas municipais de Itabaiana. 

 

Zona Unidade escolar N° do 
INEP 

Endereço N° de 
professores 

N° de 
alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbana 

 
Escola Municipal Vice-

Gov. Benedito Figueiredo 

 
28030460 

 
Conjunto Maria do 

Carmo Alves 

 
34 

 
712 

 
Escola Municipal 

Professora Nivalda Lima 
Figueiredo 

 
28007085 

 
Rua João Andrade, 
Conjunto Euclides 

Paes Mendonça 

 
36 

 
669 

 
Escola Municipal 

Professora Clara Meireles 

 
28033221 

 
Avenida Manoel 

Antônio dos Santos, 
865 

 
29 

 
682 

 
Escola Municipal Elizeu 

de Oliveira 

 
28007337 

Rua São José, 
1226/Bairro Miguel 
Teles de Mendonça 

 
31 

 
644 

 
Escola Municipal Maria 

Irene Tavares 

 
28007549 

 
Av. Francisco 

Bragança, 
1061/Bairro 
Bananeira 

 
 

24 

 
 
502 

 
Escola Municipal Maria 

Faustina Barreto 

 
28007549 

 
Avenida José 

Vicente 
Monteiro/Bairro 

Queimadas 

 
 

18 

 
 
 
 

439 
  

Escola Municipal 30 de 
Agosto 

 
28007298 

 
Rua Josefa Vieira 

Santos, 478. 

 
20 

 
Escola Municipal Maria 

Elizete Santos 

 
28007360 

 
Conjunto Gilton 
Garcia/Mutirão 

 
22 

 
321 

 
Escola Municipal 

Professora Hermelina 
Costa Lima 

 
28031547 

 
Bairro Riacho Doce 

 
11 

 
288 

 
Escola Municipal 

professora Maria Neilde 
Pimentel Santos 

 
28007131 

 
Rua Tenyssin Melo 

de 
Oliveira/Marianga 

 
- 

 
428 

 
Escola Municipal Iana 
Monteiro de Carvalho 

 
28034546 

 
Bairro Oviêdo 

Teixeira 

 
09 

 
138 

 
Escola Municipal Poeta 
José Crispim de Souza 

 
28030478 

 
Rua José Ferreira 

 
06 

 
101 
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Zona  
Unidade escolar 

 
N° do INEP 

 
Endereço 

N° de 
professores 

N° de 
alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rural 

 
Escola Municipal 

Eliezer Antônio da 
Cunha 

 
28007778 

 
Povoado Várzea do 

Gama I 
 

 
01 

 
14 

 
Escola Municipal 

João Batista 
Corcínio 

 
28007417 

 
Povoado Malhada 

Velha 

 
01 

 
18 
 

 
Escola Municipal 
Oviêdo Teixeira 

 
28007280 

 
Povoado Congo 

 

 
02 

 
21 

Escola Municipal 
Arthur Barbosa de 

Góis 

 
28007743 

 

 
Povoado Cajueiro 

 
02 
 

 
 
 

23 
 
 
 

 
Escola Municipal 

Gabriel de Andrade 

 
28007654 

 
Povoado Sobrado 

 

 
02 

 
Escola Municipal 
Alberto Carvalho 

 
28007255 

 
Povoado Estreito 

 

 
02 

 
24 

 
Escola Municipal 
Professor Lima 

Júnior 

 
28007620 

 

 
Povoado Mandeme 

 
2 
 

 
 
 

27 
 
 

 
Escola Municipal 
Anita Carvalho 

 
28007107 

 
Povoado Sambaíba 

 
02 

 
Escola Municipal 
Dr. Luiz Garcia 

 
28007328 

 
Povoado Sítio Novo 

 
02 

 
 

28 
 
 

 
Escola Municipal 
João Francisco de 

Menezes 

 
28007700 

 
 

 
Povoado Lagoa do 

Líbano 

 
01 
 
 

 
Escola Municipal 
Carolina Júlia de 

Vasconcelos 

 
28007115 

 
Povoado Forno 

 

 
02 

 
29 

Escola Municipal 
Liberato de 

Menezes 

 
28031512 

 
Povoado Várzea da 

Cancela 

 
02 

 
33 

Escola Municipal 
Etelvina Amália de 
Siqueira 

 
28007247 

 
Povoado Bastião 

 
02 
 

 
34 

Escola Municipal 
Tobias Barreto 

 
28007670 

Povoado Lagoa do 
Forno 

02 34 
 

 Escola Municipal 
Arthur Fortes 

    
28007441 

 

 
Povoado Gandú I 

 
02 

 
35 
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Rural 

 
Escola Municipal Maria 
Madalena de Andrade 

 
28007395 

 
Povoado João 

Gomes 

 
03 

 
38 

 
Escola Municipal Manuel 

Francisco da Costa 
 

 
 

28007662 

 
Povoado Terra 

Vermelha 

 
 

02 

 
43 

Escola Municipal 
Pedro Alves de Menezes 

 
28007751 

 
Povoado 
Caraíbas 

 
02 

 
44 

 
Escola Municipal Maria 

Climéria de Jesus 

 
28007514 

 

 
Povoado Gandú 

II 

 
04 

 
44 

 
 

Escola Municipal Félix Diniz 
Barreto 

 

 
28007506 

 
Povoado Várzea 

do Gama II 

 
02 

 
51 

 
Escola Municipal Auta Almeida 

Melo 

 
28007450 

 
Povoado 

Boqueirão 

 
03 

 
52 

 
Escola Municipal Eugênia Lima 

 

 
28007344 

 
Povoado Ribeira 

 
03 

 
54 

 
Escola Municipal Bento das 

Flexas 
 

 
28007301 

 
Povoado 

Vermelho 

 
03 

 
54 

 
Escola Municipal Dr. Augusto 

Cézar Leite 
 

 
28007484 

 
Povoado Serra 

 
03 

 
56 

 
Escola Municipal 

Maria Andrade Carvalho 

 
28007271 

 

 
Povoado Flexas 

 
03 

 
59 

 
Escola Municipal João Tavares 

da Mota 
 

 
28007557 

 
Povoado Pé-do-

Veado 
 

 
03 

 
61 

 
Escola Municipal Dandara 

Nunes da Cruz 

 
28007760 

 
Povoado 
Lagamar 

 
03 

 
63 

 
Escola Municipal Epiphânia 

Sérgia da Silva 

 
 

28007239 
 

 
Povoado 

Queimadinhas 
 

 
 

04 

 
 

75 
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Rural 

 
Escola Tec. Agrícola Professor 

João Alves dos Santos 

 
 

28027205 

 
Povoado  
Roncador 

 

 
06 

 
85 

 
Escola Municipal Isabel Esteves 

de Freitas 

 
28007263 

 

 
Povoado Cabeça 

do Russo 

 
04 

 
117 

 
Escola Municipal Dr. João 

Alves Filho 

 
280077 

 
Povoado 
Agrovila 

 
06 

 
130 

 
Escola Municipal Luiz Floresta 

 
28007468 

Povoado Bom 
Jardim 

 

 
09 

 
156 

Escola Municipal Professora 
Maria  do Carmo Moura 

 

 
28007581 

 
Povoado Terra 

Dura 

 
13 

 
185 

 
Escola Municipal Maria Vieira 

Mendonça 
 

 
28007638 

 
Povoado Taboca 

 

 
08 

 
215 

 
Escola Municipal José Filadelfo 

Araújo 

 
28007522 

 
Povoado 
Carrilho 

 
15 
 

 
248 

 
Escola Municipal 

Professora Anailde Santos de 
Jesus 

 
28007476 

 
Povoado 

Cajaíba II 

 
14 

 
279 

 
Escola Municipal 

José Domingos Professor 

 
28007530 

 
Povoado 
Cajaíba I 

 

 
14 

 
288 

 
Escola Municipal Dr. Florival de 

Oliveira 
 

 
28007492 

 
Povoado São 

José 

 
12 

 
299 

 
Escola Municipal Dom José 

Thomaz 
 

 
28007212 

 

 
Povoado Rio 
das Pedras 

 
26 
 

 
596 

 

 

 

 

 

 
 

CONTINUAÇÃO, APÊNDICE F. 
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APÊNDICE G: Justificativas dos participantes para relação entre educação ambiental 
e saúde. 

 
CATEGORIAS 

 
DIRETORES 

 
PROFESSORES 

 
 
 
 
 
 
CONCEPÇÕES 

 
“Existe relação como por 
exemplo, quando 
trabalhamos a questão da 
barragem que deveria ser 
usada apenas para 
abastecer a cidade. Mas 
que é vista como um local 
para diversão, as pessoas 
tomam banho e jogam 
coisas na água. Essa 
mesma água é usada para 
irrigar os alimentos. Temos 
que mostrar para os alunos 
a importância do cuidado 
com água para nossa 
saúde” (FALA- D1-E1). 
 
“Uma dessas relações é o 
combate as endemias; 
doenças transmitidas pela 
água e o uso excessivo de 
agrotóxicos” (FALA-D2-
E2). 
 

Porque a utilização dos recursos do meio 
ambiente e a preservação do mesmo está 
entrelaçada com nossa saúde. Por 
exemplo: o solo, o ar, a água que estão 
poluídos consequentemente irão 
prejudicar a saúde (P2-E1) 
 
Quando o ambiente se encontra 
harmonizado tudo flui de forma agradável 
e saudável (P3-E3). 
 
Não existe educação ambiental na escola 
sem que haja educação na saúde, pois 
uma está ligada a outra (P7-E4). 
 
Pois o meio ambiente está diretamente 
ligado a qualidade de vida e 
consequentemente a saúde (P4-E5). 
 
Porque a saúde depende do ambiente, 
quanto mais informação melhor (P5-E6). 
 
A educação ambiental está ligada a saúde 
uma vez que a saúde e a qualidade de 
vida depende de um meio ambiente bem 
cuidado e preservado (P1-E8). 
 
Pois o meio ambiente é preservar a nós 
mesmo. Um ambiente saudável traz 
Saúde e prazer para toda a comunidade 
(P2-E9). 
 
Quando buscamos soluções para a 
problemática do lixo o desmatamento, 
tende-se a melhorar a questão da saúde 
dos habitantes (P4-E10). 
 

 

 

 

Quando trabalhamos o 
tema alimentação saudável 
na escola (FALA-D3-E3) 
 
Os professores fazem uma 

Sim, pois há projetos que estão 
interligados como por exemplo o projeto 
"alimentação saudável" (P6-E1). 
 
Quando a escola promove aula educativas 
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PRÁTICAS 

 

comparação entro os dois 
temas. E mostram para os 
alunos porque devemos 
cuidar do meio ambiente 
(FALA-D6-E6) 
 
Trabalhou a saúde e a 
consciência ambiental em 
uma mesma semana e foi 
recíproco (FALA-D7-E7). 
 
Por meio das orientações 
dadas aos alunos para 
melhoria da saúde. Se você 
tem uma alimentação 
saudável terá saúde 
(FALA-D8-E8) 
Porque a gente trabalha na 
escola a questão ambiental 
e de saúde sob o que um 
dia pode faltar. Existe uma 
relação (FALA-D9-E9). 
 
A questão do lixo. Os 
cascalhos no fundo da 
escola estavam gerando 
escorpiões e os alunos 
andavam descalços. Foram 
feitas orientações sobre 
educação ambiental e 
saúde. Também foi feito 
um trabalho sobre 
verminoses com os pais 
(FALA-D10-E10) 
 

sobre nutrição por exemplo está 
contribuindo para saúde do aluno (P3-
E2). 
 
Durante os encontros sempre é feita a 
relação entre o ambiente e a saúde (P5-
E4). 
 
Dar-se por meio de trabalhos de campos a 
áreas produtoras agrícolas na região, 
mostrando os problemas dos agrotóxicos 
e os impactos que causam na saúde 
humana (P3-E5). 
 
Os alunos moram próximo à lixeira 
(inclusive alguns pais trabalham lá).  
 
Orientamos para não acumularem lixo em 
suas casas porque terão consequências 
negativas como doenças (P2-E6). 
 
Porque falamos a respeito de forma geral 
interligando um assunto a outro.  (P3-E9). 
 
Existe relação pois há orientações nesse 
sentido e a prática está consoante com a 
teoria (P2-E10). 
 

 

 

AVALIAÇÃO 

A comunidade tanto 
escolar quanto no geral tem 
cuidado mais do meio em 
que vivem e 
consequentemente a saúde 
melhora (P8-E7). 

 

Na quantidade de lixo na escola onde são 
armazenados de forma correta (P2-E3). 

Com a higiene corporal e ambiente em 
casa e na escola (P2-E4). 

Os alunos passam a entender que um 
ambiente limpo contribui para a saúde 
física (P7-E5). 
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ANEXOS 
ANEXO A: Autorização da Secretaria Municipal de Educação para a realização da 
pesquisa 

 


