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RESUMO 

A educação ambiental é um elemento essencial da educação e deve ser trabalhada tanto no 

âmbito formal quanto no informal. A presente pesquisa teve como objeto de estudo a inserção 

desse componente educacional em escolas de ensino fundamental da rede estadual em 

Aracaju – SE. O objetivo principal do estudo foi analisar o planejamento e as orientações da 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) para as ações de educação ambiental e em que 

medida estavam sendo implementadas em escolas no ensino fundamental de Aracaju. Para 

tanto foi realizada entrevista com a coordenadora de educação ambiental da Secretaria e 

aplicados questionários com 54 professores de 12 escolas Estaduais de Aracaju. Realizou-se 

também a análise de Planos trienal e plurianual da SEED. Para análise de dados procedeu-se a 

análise de conteúdo de acordo com Bardin, das falas e relatos escritos dos participantes e dos 

Planos examinados. Utilizou-se também o Software IRAMUTEQ para análise de dados 

textuais. Os resultados indicaram que os Planos da SEED não se encontravam bem definidos 

em diversas de suas etapas, tais como definição de objetivos específicos, metodologias para as 

ações e sistemática de avaliação. A entrevista da coordenadora revelou a complexa estrutura 

da Secretaria que dificulta o contato da sua coordenadoria diretamente com as escolas, com 

implicações para a implementação do Plano plurianual. Dos professores participantes, cerca 

de sessenta e oito por cento desenvolviam atividades com a temática ambiental. Sobre o 

conhecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para temas transversais, apenas 

33,3% dos professores afirmaram conhecer, 87% não conheciam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para Educação Ambiental e 88% afirmaram desconhecer o planejamento e 

orientações da SEED para ações de educação ambiental. Os professores percebiam relações 

do trabalho com educação ambiental e a qualidade de vida e indicaram a influência positiva 

dessas ações em aspectos da qualidade de vida dos envolvidos, tais como limpeza da escola e 

melhora da relação entre membros da mesma A principal dificuldade e sugestão apontadas 

pelos participantes da pesquisa referiram-se a institucionalização da educação ambiental com 

inserção da temática no currículo pedagógico. Conclui-se que há um esforço por parte da 

Coordenação de Educação Ambiental da SEED para desenvolver projetos, mas a estratégia 

para que suas orientações cheguem às escolas tem sido falha. Além disso, nas escolas, as 

ações ainda tem se efetuado de modo pontual e isoladas enfrentando muitas dificuldades para 

sua concretização. O desconhecimento das orientações dos PCN, das DCN e das orientações 

da SEED indica necessidade de intensificação de formação continuada, além de maior 

envolvimento da comunidade escolar no planejamento de ações de educação ambiental. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Ensino Fundamental. Qualidade de Vida. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Environmental education is an essential part of education and should be worked both in 

formal and in informal context. The present research study has as its object of study the 

insertion of this educational component in elementary schools in the state system in Aracaju – 

SE. The main objective of the study was to analyze the planning and the guidelines of the 

Secretary of Education (SEED) for environmental education and to what extent were being 

implemented in schools in basic education of Aracaju. For both was held interview with 

environmental education coordinator of the Secretariat and questionnaires were applied to 54 

teachers from 12 schools in Aracaju State. Was also carried out the analysis of triennial plans 

and multiannual of SEED. For data analysis proceeded content analysis according to Bardin, 

of speeches and written accounts of participants and plans examined. We also used the 

IRAMUTEQ software for analysis of textual data. The results indicated that the SEED plans 

were not well defined in several of its steps, such as setting specific goals, methodologies for 

the actions and evaluation systematic. The interview of the coordinator revealed the complex 

structure of the Secretariat which hinders its contact directly with the schools, with 

implications for the implementation of the multiannual plan. Of participating teachers, about 

sixty-eight percent developed activities with the theme environment. On knowledge of the 

National Curriculum Parameters (PCN) for cross-cutting themes, only 33.3% of teachers 

reported having, 87% did not know the National Curriculum Guidelines (DCN) for 

Environmental Education and 88% reported not knowing about the planning and guidance of 

SEED for environmental education. Teachers perceived relations in the labor with 

environmental education and quality of life and they indicated the positives impacts of these 

actions on aspects of quality of life of those involved, such as school cleaning and improved  

relationship between members of the same. The main difficulty and suggestion mentioned by 

survey participants were related to the institutionalization of environmental education with the 

inclusion of theme in the educational curriculum. We conclude that there is an effort by the 

Environmental Education Coordination of SEED to develop projects, but the strategy  for 

your guidance reach to schools has been failure. Moreover, in schools, the shares still have 

been accomplished so punctual and isolated facing many difficulties for its concretion. 

Ignorance of the PCN guidelines, the DCN and the SEED guidelines indicates need for 

intensification continuing education and greater involvement of the school community in the 

planning of environmental education. 

 

Keywords: Environmental Education. Planning. Fundamental Education. 
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 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A educação ambiental é uma construção histórica que vem se firmando ao longo dos 

anos frente à constatação de sua relevância no fomento de alternativas para um 

desenvolvimento sustentável e na atenuação das problemáticas enfrentadas pela população. 

Envolve, para tanto, processos pelos quais são edificados novos conhecimentos que, 

agregados a valores socioambientais, geram atitudes e competências voltadas para a proteção 

do meio ambiente, “bem de uso comum, essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade” 

(BRASIL, 1999, p. 01). 

Layrargues (2004) elucida que a composição do termo educação ambiental é feita por 

um substantivo (educação) e um adjetivo (ambiental) que qualifica e anuncia o contexto da 

prática educativa que deve estar, portanto, relacionado à questão ambiental. No entanto, o 

aspecto ambiental trazido para a realidade brasileira nos marcos regulatório de prática 

educativa não se limita a um mero adjetivo da educação, mas se mostra como um elemento 

que envolve cidadania e demarca um campo de valores ético-políticos na proposição de uma 

prática pedagógica que englobe questões como justiça ambiental e aspectos da qualidade de 

vida (BRASIL, 1997). 

Os referenciais jurídicos e orientações pedagógicas apontam a obrigatoriedade da 

educação ambiental de forma articulada e permanente na educação nacional formal e 

informal
1
. Essa obrigatoriedade de sua inserção no ensino está ligada a natureza do processo 

de ensino e aprendizagem que está em permanente em construção e, a partir dos objetivos 

educacionais traçados produz efeitos determinados nos sujeitos partícipes do processo. 

Em apreciação dos resultados nacionais da pesquisa do Ministério da Educação “O 

que fazem as escolas que dizem que fazem Educação Ambiental?”, Loureiro et al. (2007) 

apresentam que as condições de inserção, as modalidades e as práticas de educação ambiental 

nas escolas, assim como sua gestão e a participação efetiva dos diversos atores envolvidos na 

temática ainda precisam ser ajustados.  

Outros estudos nacionais e também no Estado de Sergipe apontam que, em geral, as 

ações em torno da temática ambiental são desenvolvidas de maneira pontual, sem 

continuidade (SORRENTINO et al., 2005; FELIZOLA, 2007; VASCONCELOS, 2008; 

                                                           
1
 A diferença entre as tipologias de educação ambiental formal e informal está apresentada brevemente no item 

2.1. 
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SILVA, 2008; FURTADO, 2009; SANTOS, 2014), evidenciando assim uma banalização das 

práticas de educação ambiental.  

Em pesquisas realizadas em escolas de Aracaju, Felizola (2007) demonstrou que, 

embora o programa da SEMED tenha obtido êxito na implantação da educação ambiental em 

todas as escolas da rede, há a necessidade de repensar as práticas de educação ambiental nas 

escolas, pois, além de estar dissociada do projeto pedagógico da escola, a maioria dos projetos 

apresentados pelos professores era pontual e sem continuidade. Vasconcelos (2008) por sua 

vez apontou que havia uma desmotivação por parte dos professores em trabalhar temas 

ambientais e ainda que a prática de educação ambiental encontrada se restringiu basicamente 

a reverenciar datas específicas como o dia da água, da árvore, a semana do meio ambiente, 

por exemplo. 

Essa problemática de dificuldade de implementação da educação ambiental na 

educação formal de base, conforme as especificações contidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e a posteriori nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental, evidenciadas em cenário estadual e também nacional, é uma questão que precisa 

de investigação contínua do processo, para identificar os avanços e planejar alternativas para 

que esse problema seja superado. 

Com a pretensão de atualizar as informações dos estudos já realizados e contribuir 

para o aperfeiçoamento do planejamento das ações nessa área, buscou-se conhecer em que 

medida escolas estaduais de ensino fundamental estão inserindo a dimensão ambiental nas 

práticas cotidianas, investigando se com o advento, em 2010, da Política Estadual de 

Educação Ambiental (PEEA) em Sergipe houve mudança significativa no planejamento de 

diretrizes para as ações em educação ambiental. 

O planejamento de ações de educação ambiental incidirá diretamente no 

desenvolvimento e resultados das ações, pois o ato de planejar engloba um diagnóstico do 

contexto ambiental para identificação dos problemas e levantamento de demanda dos sujeitos 

envolvidos e, a partir desses elementos, a ação pode ser idealizada com estabelecimento de 

metas, objetivos e caminhos para alcançar os resultados esperados com a ação. A partir de 

ações previamente planejadas e sistematizadas é possível avaliar os avanços no processo 

educacional e propor novas ações. 
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Esse estudo teve como objetivo geral analisar o planejamento e as orientações da 

SEED para as ações de educação ambiental e como estão sendo implementadas em escolas no 

ensino fundamental de Aracaju. Como objetivos específicos:  

- analisar as características das orientações da SEED para educação ambiental;  

- descrever iniciativas tomadas pela SEED para que as ações contidas no planejamento sejam 

implementadas; 

- analisar as facilidades e dificuldades relatadas pela coordenadora de educação ambiental da 

SEED quanto à implantação das diretrizes planejadas; 

- analisar as ações e projetos de educação ambiental executados por escolas do ensino 

fundamental participantes da pesquisa e sua relação com as diretrizes de educação ambiental 

da SEED; 

- identificar as facilidades e dificuldades apresentadas pelos professores participantes para 

trabalhar na perspectiva da educação ambiental nas escolas; 

- analisar a percepção dos professores quanto à promoção da qualidade de vida nas 

comunidades escolar e externa a partir das ações e projetos realizados. 

A abordagem do objeto da pesquisa mostra relevância para o estudo de 

desenvolvimento e meio ambiente do PRODEMA, pois incentiva a produção científica sobre 

uma temática interdisciplinar que abarca aspectos da formação do cidadão voltada para a 

relação do ser humano com o meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais, além 

de contribuir para canalizar novos conhecimentos. 

A pesquisa tem sua relevância social efetivada uma vez que procura conhecer a 

aplicação de políticas públicas voltadas para a educação ambiental sob a gestão do Ministério 

da Educação (MEC) em conjunto com o Ministério do meio Ambiente (MMA), sendo, 

portanto, um direito social fundamental a ser trabalhado também nas instâncias da esfera 

estadual de gestão educacional. 

Acredita-se que o estudo se justifica também pela busca por dar visibilidade às ações 

da SEED para a efetivação da educação ambiental no ensino fundamental em Aracaju, frente 

à obrigatoriedade de trabalhar essa temática em todos os níveis de ensino formal, conforme 

preconizado pela Constituição Federal de 1988, pela Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), pela Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA) de Sergipe e 

disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para Educação Ambiental. Além disso, os dados coletados nas escolas, assim como as 
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orientações traçadas pela Secretaria poderão servir de subsídio no planejamento de ações de 

educação ambiental. 

 O primeiro capítulo tratou da introdução. No segundo e terceiro capítulo foi 

apresentada uma síntese dos aspectos teóricos relevantes para contextualização e discussão 

dos dados coletados, sendo que o terceiro capítulo tem ênfase para os aspectos no Estado de 

Sergipe. No capítulo quatro realizou-se detalhamento metodológico, com uma breve 

contextualização da área de estudo, descrição de critérios de seleção da amostragem e método 

de análise. A tarefa do quarto capítulo consistiu em apresentar os resultados. No quinto foram 

apresentados os resultados das coletas de dados no campo. No sexto capítulo realizou-se 

discussão e interpretação dos resultados para, por fim, no sétimo serem tecidas as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO 2 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ASPECTOS CONCEITUAIS, CONCEPÇÕES, 

PLANEJAMENTO E PRÁTICAS EDUCATIVAS AMBIENTAIS 
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 2.1- ASPECTOS CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ORIENTAÇÕES NOS 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

 

 Questões ambientais começaram a ser introduzidas na agenda política do Brasil com o 

processo de redemocratização no final da década de 1970. A partir de então foram 

desenvolvidas ações que vieram a institucionalizar a educação ambiental no país, tanto no 

âmbito formal quanto no informal. Essas ações se intensificaram na segunda metade da 

década de 1990 com a criação e implementação de diretrizes e políticas públicas para 

promoção da educação ambiental que nada mais é que um processo de aprendizagem contínuo 

para o exercício pleno da cidadania (REIGOTA, 1997; SORRENTINO, et al. 2005; MEYER, 

1991; DIAS, 2004). 

No final da década de 1990 foram delineados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) que são diretrizes traçadas pelo MEC para servir de referência no desenvolvimento do 

trabalho docente, respeitando as particularidades regionais e locais. As primeiras publicações 

para o ensino fundamental datam de 1997 (PCN para os quatro primeiros anos do ensino 

fundamental) e 1998 (PCN para 5ª a 8ª série, hoje denominado 6º ao 9º ano) tendo como 

objetivo principal orientar a formulação dos currículos nas escolas. 

Os PCN para temas transversais datam de 1997 e a inclusão da dimensão ambiental 

como um desses temas deve-se, em partes, à reflexão advinda de modelo importado da 

Espanha (REIGOTA; et al., 1999). A função de inserir a educação ambiental de forma 

interdisciplinar e transversal ao currículo pedagógico seria desnaturalizar sua discussão e 

incluir os aspectos sociais e suas multidimensões: como saúde, qualidade de vida, aspectos 

políticos, econômicos e culturais envolvidos na questão ambiental. 

Essa orientação advém do reconhecimento de que os processos de ensino que 

englobam o elemento ambiente envolvem temas que estão presentes em nossas práticas 

cotidianas que não dão conta serem trabalhados como disciplina específica devendo, portanto, 

permear toda a prática educativa de modo contínuo, sistemático, abrangente e integrado em 

todo currículo pedagógico (GARCIA, 2007). 

Gaudiano (2005) aponta que a articulação do tema interdisciplinaridade, meio 

ambiente e sustentabilidade se configura como a melhor proposta estratégica para trabalhar as 

questões referentes ao ser humano e o meio ambiente em suas inter-relações na busca por 
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respostas mais integradas, pois estes campos não são abarcados em uma única disciplina, mas 

com suas variadas interações. 

A transversalidade da educação ambiental vem articulada à interdisciplinaridade como 

estratégia para reiterar aspectos que se tomados isolados e fragmentados, no trato disciplinar, 

não alcançam uma visão ampla e adequada de determinada realidade. A educação ambiental 

deve, portanto, ser trabalhada de maneira a desfragmentar os conteúdos, interligando-os nas 

ações desenvolvidas. Na busca por pontos de convergência entre as disciplinas, essa 

articulação propicia uma relação epistemológica entre elas (GARCIA, 2007). 

Dessa forma, os PCN propõem conteúdos de Meio Ambiente – que já estavam 

contemplados nos conteúdos das diversas áreas dos saberes, mas que foram destacados para 

favorecer a reflexão e o planejamento das ações – e também critérios de avaliação (ANEXO 

B). Além disso, os Parâmetros dispõem de orientações didáticas que versam a condução do 

aluno a uma visão crítica às induções do consumismo; ao reconhecimento de fatores que 

produzem os problemas ambientais e ao senso de responsabilidade no uso e manejo das 

potencialidades ambientais, com respeito ao meio ambiente, onde está situado o homem 

(BRASIL, 1997). 

Dentre os conteúdos apresentados destacam-se:  

 

As formas de estar atento e crítico com relação ao consumismo; 

A valorização e a proteção das diferentes formas de vida; 

O zelo pelos direitos próprios e alheios a um ambiente cuidado, limpo e saudável na 

escola, em casa e na comunidade. 

O cumprimento das responsabilidades de cidadão, com relação ao meio ambiente; 

O repúdio ao desperdício em suas diferentes formas; 

A apreciação dos aspectos estéticos da natureza, incluindo os produtos da cultura 

humana; 

A participação em atividades relacionadas à melhoria das condições ambientais da 

escola e da comunidade (BRASIL, 1997, p. 46). 

  

Outros conteúdos foram divididos em três blocos:  

1- Os ciclos da natureza - que visa a compreensão dos processos da natureza e as 

consequências da ação humana, sendo trabalhados conteúdos como os ciclos da água; os 

ciclos da matéria orgânica; as teias e cadeias alimentares; relações entre os elementos e 

observação de elementos.  

2- Sociedade e meio ambiente - que oportuniza a discussão das interações entre grupos 

humanos e o ambiente, sendo trabalhadas questões como a diversidade cultural; diversidade 

ambiental; limites da ação humana; características do ambiente. 
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3- Manejo e conservação ambiental - que propicia a reflexão do ser humano como parte 

integrante e indissociável do meio ambiente apresentando formas de manejo de maneira a 

conservar a qualidade ambiental. Nesse bloco é proposto que sejam trabalhados itens como 

manejo e conservação da água; manejo e conservação do solo; formas de tratamento de 

detritos humanos; coleta do lixo e reciclagem; poluição e suas causas; extração e 

transformação de recursos naturais (BRASIL, 1997). 

Dentre os critérios para avaliação das ações em educação ambiental nas escolas, os 

Parâmetros elencam oito:  

- observação das características do meio ambiente e identificação da existência de ciclos e 

fluxos na natureza;  

- identificação das intervenções com as quais a sociedade local vem realizando 

transformações no ambiente, na paisagem, nos espaços em que habita ou cultiva;  

- contribuição para a conservação e manutenção do ambiente mais imediato em que vive;  

- identificação das substâncias de que são feitos os materiais utilizados pelos alunos e alguns 

processos de transformação por que passaram;  

- participação em atividades que envolvam tomadas de posição diante de situações 

relacionadas ao meio ambiente;  

- reconhecimento alguns processos de construção de um ambiente, a intervenção na paisagem 

e sua importância para o homem;  

- valorização do uso adequado dos recursos disponíveis; e  

- percepção da relação entre a qualidade de vida e um ambiente saudável (BRASIL, 1997).  

Faz-se mister elucidar que o conceito de qualidade de vida apresenta aspectos 

subjetivos e que não há consenso sobre sua conceituação. A definição apresentada por 

Gonçalves (2004, p.13) coloca a qualidade de vida como “a percepção subjetiva do processo 

de produção, circulação e consumo de bens e riquezas”. Sobre essa subjetividade que envolve 

o termo, Kluthcovsky; Takayanagui (2007) esclarecem que é determinada por condições 

objetivas que influenciam a percepção da qualidade de vida, pois as determinações da 

qualidade de vida coletiva refletem diretamente na qualidade de vida individual. 

Outro conceito de Qualidade de Vida é apresentado pela Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 1997, p.1) como a “percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto 

da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações”. E, como indicadores para avaliação de seu alcance, a qualidade de 
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vida encontra suporte nos avanços educacionais e nas condições de saúde (GONÇALVES; 

VILARTA, 2004). Esse é o conceito que consideraremos para análise das percepções dos 

professores quanto à temática em questão. 

 A união da área da saúde com a área ambiental se efetiva como um campo do saber 

que busca a qualidade de vida aliada à mudança social dos envolvidos no processo educativo, 

a partir de suas necessidades (VIEIRA; OLIVEIRA, 2011), pois a saúde é amplamente 

influenciada pelo ambiente. 

Na referência dos PCN é esperado que o aluno desenvolva a capacidade de reconhecer 

que as condições de higiene e saneamento básico, assim como também a qualidade da água e 

do ar, interferem diretamente na qualidade de vida, e assuma postura crítica diante da própria 

realidade (BRASIL, 1997). Por sua característica de transversalidade em que várias temáticas 

convergem para discussão articulada, a qualidade de vida é colocada como uma dimensão da 

educação ambiental, mas também da saúde, pois os aspectos que se busca que sejam 

relacionados estão diretamente ligados a condições necessárias para uma vida saudável.  

 

 2.1.1 - Articulação do tema transversal Meio Ambiente com o tema Saúde 

 

Nesse item apresentaremos a articulação feita entre as temáticas Meio Ambiente e 

Saúde, no Volume 9 dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Antes disso, 

porém, é fundamental que nos atenhamos ao conceito de saúde adotado nesse escopo. 

Anteriormente saúde era entendida apenas como simplesmente ausência de doença, mas o 

entendimento de saúde vai muito além, pois reconhecidamente pela OMS engloba bem-estar 

físico, mental e social, provendo qualidade de vida. 

Nos Parâmetros são apresentadas questões ambientais que influem na saúde e 

qualidade de vida dos sujeitos, como a mecanização da agricultura que inclui o uso de 

agrotóxicos; o processo de industrialização com emissão de CO2 na atmosfera; a urbanização 

que concentra um alto contingente populacional nos centros urbanos, dentre outras. Essas 

questões diminuem a qualidade de vida das pessoas, pois afetam tanto a saúde física quanto a 

psicológica. 

Essa articulação temática evidencia que Meio Ambiente e Saúde não devem ser 

trabalhados isoladamente, mas em constante correlação e interdependência com vistas à 

proteção da vida e à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida. O que se espera com 



31 
 

a articulação desses temas transversais é o reconhecimento da importância da educação na 

construção de um mundo socialmente justo, ecologicamente equilibrado e propício para uma 

sadia qualidade de vida.  

A partir de práticas educativas é possível que grupos humanos se conscientizem para a 

necessidade de adotar novas posturas diante dos problemas ambientais com vistas à melhoria 

da qualidade de vida. Conforme disposto nos PCN (BRASIL, 1997, p. 31), melhorar a 

qualidade da vida humana é critério de sustentabilidade e se configura como “o verdadeiro 

objetivo do desenvolvimento, ao qual o crescimento econômico deve estar sujeito”. 

Com vistas a essa articulação, em 2007 foi instituído, pelo Decreto presidencial nº 

6.286, o Programa Saúde na Escola (PSE) como proposta de uma política intersetorial entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura que visa integrar e articular 

permanentemente a educação e a saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos 

educandos (BRASIL, 2007). O sucesso desse Programa depende do compromisso entre os 

entes federados e da articulação, em todas as esferas, dos setores Saúde e Educação - Escola e 

Rede Básica de Saúde são os pilares do Programa Saúde na Escola (MS; MEC, 2014). 

O PSE propõe tratar a saúde e educação como parte de uma formação ampla para a 

cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos, além de promover uma articulação de 

saberes com a participação de alunos, pais, comunidade escolar e sociedade em geral, através 

de áreas temáticas, a saber: ações de prevenção de doenças e agravos; promoção da 

alimentação saudável; promoção da atividade física; educação para a saúde sexual e 

reprodutiva; prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas; promoção da cultura e paz e 

prevenção de violências e acidentes (BRASIL, 2007).  
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 2.2- ASPECTOS CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ABORDAGEM DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS  

 

 

O aspecto ambiental recebia um tratamento pontual nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. A Resolução nº2, de 1998, que trata as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental, por exemplo, menciona que a Base Nacional Comum e sua parte 

diversificada visa estabelecer a relação entre a educação fundamental com a vida cidadã, 

através da articulação entre vários dos seus aspectos como, por exemplo, o meio ambiente, 

sem, no entanto, avançar na discussão e apresentação da temática (BRASIL, 1998). 

Com observação da necessidade de diretrizes norteadoras para a educação ambiental, 

em 2012 foi instituída a Resolução nº 2 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012) e auxilia o Estado no cumprimento 

de seu dever que é “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino” para 

participação ativa na defesa do meio ambiente, conforme estabelecido no inciso VI do artigo 

225 da Carta Magna (BRASIL, 1988) e na Política Nacional de Educação Ambiental 

(BRASIL, 1999). 

Com observância aos princípios e objetivos traçados na PNEA, o Conselho Nacional 

de Educação (BRASIL, 2012b) traçou Diretrizes para a Educação Ambiental, que devem ser 

observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. Em sua estrutura, a educação 

ambiental se apresenta como uma dimensão, um elemento estruturante da educação, que 

deve “imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em relação com a natureza e 

com outros seres humanos” (Art. 2º). 

Como um de seus objetivos, as Diretrizes visam estimular a reflexão crítica e 

propositiva na inserção da educação ambiental nos projetos pedagógicos das instituições de 

ensino e apontam que a prática deve “adotar uma abordagem que considere a interface entre a 

natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho [e] o consumo, superando a visão 

despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das 

instituições de ensino”, conforme disposto no artigo 6º (BRASIL, 2012b). 

Assim, como diretrizes gerais, a Resolução nº 2 de 2012 estabelece que deva ser 

estimulada: 
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- a inserção da educação ambiental no projeto político pedagógico de forma inter e 

transdisciplinar; 

- uma visão complexa da educação ambiental, partindo das interações entre ambiente, cultura 

e sociedade, além de considerar as influências políticas na relação homem/mulher e meio 

ambiente, as desigualdades socioeconômicas e seus impactos ambientais; 

- uma abordagem crítica dos aspectos da dinâmica terrestre, contextualizando os 

conhecimentos a partir das ações antrópicas e suas consequências; da dinâmica da paisagem; 

da bacia hidrográfica; do bioma; do clima e dos processos geológicos, analisando os 

diferentes recortes territoriais, riquezas, usos e problema; 

- uma abordagem da educação ambiental como dimensão sistêmica inter e transdisciplinar, 

relacionando o meio ambiente com as influências políticas; a pluralidade étnico-racial; com o 

enfrentamento do racismo ambiental; com a justiça socioambiental; saúde; gênero; trabalho; 

consumo; direitos humanos, dentre outras dimensões; 

- uma abordagem da EA que propicie uma postura crítica, emancipatória e transformadora de 

valores. (BRASIL, 2012b). 

Essas diretrizes servem para que os objetivos educacionais alcancem patamares que 

vão além da transmissão e reprodução pura de conhecimentos, mas que seja um processo 

formativo de construção coletiva e paulatina prezando pela formação cidadã e não puramente 

mercadológica. Assim, as práticas de educação ambiental previstas nas DCN devem se propor 

a refletir o elemento humano em interação com o ambiente, assim como as consequências 

dessas interações em curto, médio e longo prazo e as inflexões do atual modelo produtivo e o 

consumismo em nossa sociedade (BRASIL, 2012b). 

Com atenção às diferenças de percepção ambiental, de acordo com o grau de 

desenvolvimento da cognição do educando, as idades, os níveis dos cursos, foram definiram-

se diretrizes específicas para cada ciclo da Educação Básica, sendo que estes são divididos em 

anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, e ensino médio.  Aqui serão apresentadas 

apenas para o ensino fundamental, que foi o foco de nossa pesquisa. 

Para os anos iniciais do ensino fundamental, destaca-se como diretriz, a promoção do 

cuidado para com as diversas formas de vida, do respeito às pessoas, e do desenvolvimento da 

cidadania ambiental. Para isso é necessário que seja empregado recursos pedagógicos que 
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alcancem a idade do público de maneira a promover a percepção da interação humana com a 

natureza e cultura. Já para os anos finais do ensino fundamental destaca-se o estimulo à 

compreensão da gênese e dinâmica da natureza e das alterações provocadas pela sociedade 

humana (BRASIL, 2012b). 

Quanto às formas de inserção dos conhecimentos concernentes à educação ambiental 

nos currículos de educação básica, no artigo 16 fica estabelecido que podem ocorrer:  

- pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental;  

- como conteúdo dos componentes já constantes do currículo;  

- pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes curriculares, com 

vistas à construção de práticas ambientais que considerem a interferência do ambiente na 

qualidade de vida (BRASIL, 2012b). 

Essas práticas devem partir de ações pedagógicas que permitam aos sujeitos a 

compreensão crítica da dimensão ética e política das questões ambientais; de projetos e 

atividades que valorizem o sentido de pertencimento dos seres humanos à natureza, a 

diversidade dos seres vivos, as diferentes culturas locais. Destarte, as Diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Educação servem como norte comum a ser complementadas de 

acordo com as características regionais e locais da sociedade. 

 

 

 2.3 - CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 Apesar dos documentos legais que orientam a prática de educação ambiental nas 

escolas, esse elemento educacional é visto por variados prismas que levam a diferentes 

concepções e modos de trabalhar o aspecto ambiental. Layrargues (2004, p. 08) afirma que 

essa vasta gama de entendimentos do que é educação ambiental “aponta para a necessidade de 

re-significar os sentidos identitários e fundamentais dos diferentes posicionamentos político-

pedagógicos”. 

Existem diversas maneiras de pensar e fazer a educação ambiental. Enquanto alguns, 

desprovidos de debate político que articule as questões ambientais às socioeconômicas, 
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“enfatizam ou absolutizam a dimensão ecológica da crise ambiental, como se os problemas 

ambientais fossem originados independentemente das práticas sociais” (LOUREIRO, 2009, 

p.11), outros a entendem como um instrumento de transformação ambiental. 

Na construção de ações pedagógicas há, portanto, que se considerar as várias vertentes 

em torno da discussão sobre a Educação ambiental. Dentre elas chama a atenção que a 

concepção preconizada no discurso midiático possui um viés moralista de culpabilização do 

indivíduo e, desprovida de conteúdo voltado para a mudança social, serve apenas como aporte 

ideológico na reprodução do modo de produção vigente. A esse respeito, Loureiro (2009, p. 

12) aponta que 

 

 

os limites da educação ambiental de caráter moralista [...] recai na concepção desse 

modo de fazer pedagógico como se os humanos fossem seres passivos e totalmente 

sobredeterminados pela esfera ideal, subdimensionando ou ignorando a ação 

humana no tecido social, negando a existência do sujeito histórico e da práxis. Essa 

vertente enfatiza a dimensão ecológica em detrimento das demais contextualizações 

do problema ambiental, promovendo o entendimento da estrutura e funcionamento 

dos sistemas ecológicos, mas ignorando a sua interface com a dinâmica social. 

 

 

 

Esse caráter moralista é um dos aspectos que obstaculizam a efetiva transversalidade 

de temáticas ambientais nos currículos escolares, além da influência da ideologia dominante 

na formação profissional que insiste em desconsiderar os processos sociais e formar uma 

massa alienada e pouco qualificada para um possível embate teórico. Aqui vale considerar 

que a ideologia não é puramente “visão de mundo”, mas uma perspectiva que norteia como 

perceber o mundo. 

Na outra ponta situam-se os teóricos da educação ambiental que buscam alcançar o 

cerne da discussão da problemática ambiental, que é a vertente crítica. Segundo esses, a 

educação ambiental deve estar fundamentada na discussão sobre o elemento fundante da 

relação do ser humano com a natureza: o trabalho, nos moldes capitalistas, em que estão 

imbuídas as relações de exploração do ser humano sobre a própria espécie e sobre a natureza, 

pois é onde se encontra a gênese da questão ambiental (LOUREIRO, 2009; SILVA, 2008). 

 Há uma gama de diversidade de identidades da educação ambiental, sobre as quais 

diversos autores ocupam-se em classificar. Nesse espaço apresentamos as vertentes que se 

destacam no cenário brasileiro, fazendo uso da classificação de Mininni-Medina (1997) para a 

qual existem basicamente duas grandes vertentes, a saber: A “Ecológico preservacionista” e a 

“Socioambiental”, conforme disposto no Quadro 1. Faz-se mister destacar que à vertente 
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Ecológico preservacionista acrescentamos a visão da vertente conservacionista, além de 

citarmos a ecopedagogia e a alfabetização ecológica. Com relação a vertente Socioambiental, 

foi feita menção como também crítica, emancipatória ou ainda transformadora. 

  

CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ecológico 

preservacionista 

(Mininni-

Medina, 1997) 

Defende que a discussão dos problemas ambientais e a preservação 

da natureza devem ocorrer em torno das disciplinas de Biologia e 

Ecologia com atividades escolares, mas principalmente extra 

escolares. 

 

 

 

Conservacionist

a (Gifford 

Pinchot) 

Gifford Pinchot (1865-1946) é o precursor dessa vertente. Acredita-se 

no convívio do ser humano em equilíbrio com a natureza.  

Os recursos naturais devem ser manejados, de modo a satisfazer as 

necessidades humanas sem, no entanto, causar dano considerável ao 

ambiente, conservando para as futuras gerações (DIEGUES, 2008). A 

crítica a essa vertente é a sua limitação ao entendimento das causas e 

consequências da degradação ambiental com caráter tecnocrático 

(LAYRARGUES, s/d). 

 

 

Ecopedagogia 

(GADOTTI, 

2000; 

AVANZI, 

2004) 

Constitui-se como uma proposta educativa de “cuidado” com o 

planeta. Sob a luz dessa concepção a educação ambiental se apresenta 

como um pressuposto, “uma mudança de mentalidade em relação à 

qualidade de vida, associada à busca do estabelecimento de uma 

relação saudável e equilibrada com o contexto, com o outro e com o 

ambiente” (AVANZI, 2004, p. 36). 

Um dos princípios defendidos por essa abordagem é apresentada em 

Gadotti (2000, p. 96) segundo o qual “A educação ambiental deve 

ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as formas de 

vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos 

vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres 

humanos”.                                                                         

CONTINUA 
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CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ecopedagogia 

(GADOTTI, 

2000; 

AVANZI, 

2004) 

A crítica que se faz a essa vertente se deve a sua limitação ao 

ambiente externo sem confronto com os valores sociais e por não 

incluir a politicidade da educação e do conhecimento, reforçando o 

caráter acrítico que algumas abordagens dão ao conceito de 

desenvolvimento sustentável.  

Alfabetização 

ecológica 

(MUNHOZ, 

2004) 

Possui, pelo menos, duas linhas complementares: a “ecologia 

integral” e a “autopotencialização e empoderamento” que Munhoz 

(2004) considera como o início do processo da alfabetização 

ecológica. A autora faz um traçado de ideias de maneira a reunir as 

dimensões do ser humano, da sociedade e da natureza e aponta que a 

educação ambiental centrada na alfabetização ecológica pode ser 

entendida como “um processo permanente de ampliação da 

consciência de ser parte da terra e sentir-se em casa, desenvolvendo 

uma cidadania planetária e cósmica” (MUNHOZ, 2004, p. 145) que 

leva o indivíduo à descoberta de uma ligação do seu eu interior com a 

natureza exterior, de modo que passe a conhecer e agir em equilíbrio 

e respeito pelos ecossistemas. 

 

 

 

 

 

CONTINUA 
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CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

Socioambiental 

(MININNI-

MEDINA, 

1997) / Crítica 

e emancipatória 

(TREIN, 2008)/ 

Transformadora 

(LOUREIRO, 

2009) 

Não se ocupa da definição previa de um currículo, mas é colocada de 

maneira interdisciplinar e transversal às mais diversas disciplinas 

escolares.  

A objetivação dessa prática se finca na busca pelo desenvolvimento 

de competências que conduzam o indivíduo, enquanto agente social 

comprometido com a qualidade de vida, a construção de práticas que 

visem uma relação responsável, ética e equilibrada com o meio 

ambiente. 

Um aspecto dessa perspectiva é a oposição à ótica hegemônica do 

sistema vigente impondo-se claramente contra as mais diversas 

formas de exploração do ser humano e da natureza. Aqui, a Educação 

Ambiental tem o papel de considerar o modo de produção em que se 

engendra a questão ambiental, suas as contradições e limites 

materiais, pois é primordial compreender “os traços fundamentais de 

um sistema que se baseia na exclusão social, na exploração da classe 

trabalhadora, na destruição da natureza e na mercantilização de todos 

os elementos da natureza e das dimensões sociais e culturais das 

relações humanas” (TREIN, 2008, p. 43) para se pensar alternativas. 

 

Quadro 1 – Concepções de educação ambiental 

FONTE: Elaboração da autora (AVANZI, 2004; DIEGUES, 2008; GADOTTI, 2000; LAYRARGUES, 

s/d; LOUREIRO, 2009; MININNI-MEDINA, 1997; MUNHOZ, 2004; TREIN, 2008). 

 

 

 As concepções apresentadas possuem pontos que poderíamos agrupar numa nova 

corrente. Na vertente Ecológico preservacionista destaca-se a inserção da discussão dos 

problemas ambientais e a preservação da natureza; na conservacionista destaca-se a premissa 

do convívio do ser humano em equilíbrio com a natureza; na Ecopedagogia a busca do 

estabelecimento de uma relação saudável e equilibrada com o contexto, com o outro e com o 

ambiente; na Alfabetização ecológica destaca-se o incentivo à descoberta de uma ligação do 

seu eu interior com a natureza exterior. Mas a concepção que se apresenta mais completa, 

com vistas a uma educação de fato crítica e transformadora, é a vertente Socioambiental, que 
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considera todos os aspectos inerentes à prática educacional, se propondo em ir além da 

superficialidade dos fatos, mas buscando entender sua essência para transformação da 

realidade. 

 A apreensão das diferenças e aproximações de cada uma das concepções distingue as 

práticas e as metodologias utilizadas na execução da educação ambiental e, 

consequentemente, a postura que os envolvidos irão adotar diante das questões ambientais. 

Furtado (2009, p.349) aponta que as atividades de educação ambiental desenvolvidas 

no ensino formal estão sendo feitas de forma descontextualizada das dimensões ético-política 

e cultural e “baseadas na concepção de ciência natural [...] são direcionadas na maior parte 

das vezes a atividades de reciclagem e conservação de forma desarticulada do contexto social, 

cultural, político e social” havendo, portanto, uma banalização do fazer Educação Ambiental. 

À luz das reflexões de Loureiro (2009, p. 17) as ações pedagógicas que segmentam a 

complexidade das questões ambientais já tem sua ineficiência programada em virtude da 

crença ingênua na possibilidade de “reverter o quadro apenas com mudanças éticas ou 

comportamentais, depositando a responsabilidade no indivíduo e eximindo da 

responsabilidade a estrutura social e o modo de produção do sistema social em que convive”. 

Diferente da crítica tecida por Furtado (2009), a educação ambiental objetivada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais caminha noutra direção. Ao invés de se ocupar puramente 

das ciências naturais determina que a educação ambiental deva estar entrelaçada aos diversos 

aspectos da vida humana argumentando que o ser humano e suas relações sociais, econômicas 

e culturais fazem parte do meio ambiente e, portanto, são objetos da área ambiental (BRASIL, 

1997).  

Assim, a educação ambiental pensada nos Parâmetros em igual com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental versa a reflexão sobre as condições de 

vida no planeta e sobre as dificuldades que serão encontradas pelas futuras gerações fazendo 

um recorte sobre questões como o aquecimento global, escassez de água potável, processo de 

desertificação e poluição do ar como expressão da relação depredatória do ser humano sobre o 

meio ambiente. Organização notável para os efeitos do aquecimento global é encontrada em 

Brito (2013) e pode ser visualizada no Quadro 2. 
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POSSÍVEIS EFEITOS CAUSADOS PELO AQUECIMENTO GLOBAL 

Área Efeito 

 

 

 

Agricultura 

- Alteração nas áreas de cultivo de alimentos; 

- Mudanças nos rendimentos dos produtos de 

colheita; 

- Aumento da demanda de irrigação; 

- Aumento de pragas, doenças nos produtos de 

colheita e ervas daninhas em áreas mais 

quentes. 

 

Biodiversidade 

- Extinção de algumas espécies de plantas e 

animais; 

- Perda de habitats; - Distúrbio da vida aquática. 

 

 

Climas Extremos 

- Ondas prolongadas de calor e estiagens; 

- Aumento de inundações em razão de chuvas 

pesadas, intensas e frequentes em algumas 

áreas. 

 

 

 

 

Florestas 

- Mudanças na composição locais de florestas; 

- Desaparecimento de algumas florestas; 

- Aumento dos incêndios em razão da seca; 

- Perda de habitats e espécies de animais 

selvagens. 

 

 

 

 

Nível do Mar e Áreas Costeiras 

- Aumento do nível do mar;  

- Inundação de ilhas baixas e cidades costeiras; 

- Inundação de estuários, áreas úmidas e recifes 

de corais costeiros; 

- Erosão de praias; 

- Distúrbio das áreas de pesca costeiras; 

- Contaminação de aquíferos costeiros com 

águas salgada. 

 

CONTINUA 
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POSSÍVEIS EFEITOS CAUSADOS PELO AQUECIMENTO GLOBAL 

Área Efeito 

 

 

População Humana 

- Aumento das mortes pelo calor e por 

interrupção no abastecimento de alimentos; 

- Mais refugiados ambientais;  

- Aumento de migração. 

 

 

 

 

Recursos Hídricos 

- Mudanças no abastecimento de água; 

- Redução da qualidade da água; 

- Aumento da estiagem; 

- Aumento das inundações; 

- Diminuição da camada de neve; 

- Derretimento das geleiras dos cumes das 

montanhas. 

 

 

 

 

 

Saúde Humana 

- Diminuição das mortes por frio; 

- Aumento das mortes por calor e doenças; 

- Interrupção no abastecimento de água e 

alimentos; 

- Propagação de doenças tropicais para áreas 

temperadas; 

- Aumento das doenças respiratórias e alergias 

ao pólen; - Aumento da poluição da água em 

razão das inundações costeiras; - Aumento da 

formação de smog fotoquímico. 

 

Quadro 2 – Possíveis efeitos causados pelo aquecimento global  

Fonte: Miller Jr. (2007 apud BRITO, 2013, p.58-59) 

  

 

Para minimizar os possíveis efeitos da degradação do meio ambiente, é necessário que 

o indivíduo seja guiado à reflexão das relações socioeconômicas e ambientais estabelecidas na 

sociedade e então buscar planejar e desenvolver práticas que visem o crescimento cultural, a 

qualidade de vida e o equilíbrio ambiental e não a práticas descontextualizadas. Nesse 
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caminho, o ensino formal sem dúvidas é uma das portas para direcionar os sujeitos a buscar 

opções de desenvolvimento e progresso sem, no entanto, desconsiderar os aspectos de 

organização, apropriação, distribuição social e limites do meio ambiente.  

 

 

2.4– CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO PARA PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

Conforme disposto nos instrumentos normativos nacionais e das Unidades 

Federativas, a educação ambiental deve ser trabalhada em articulação às diversas modalidades 

e níveis de ensino, no ensino formal, desde o fundamental menor ao superior, e no ensino 

não-formal. Essa diferenciação nos níveis de ensino está relacionada à natureza do fenômeno 

educativo que, de acordo com Mizukami (2009) é humano e deve estar historicamente 

contextualizado. A autora destaca que o direcionamento das práticas educacionais está 

correlacionado com os procedimentos pedagógicos que têm sua base fincada na abordagem 

adotada. 

Em sua discussão Mizukami (2009) lista os tipos de abordagem. A prática dentro da 

abordagem tradicional está condicionada a transmissão de conhecimentos, sem relacionar 

com o cotidiano do aluno ou a realidades sociais. Nesse processo o aluno é visto como objeto 

e não sujeito da ação. Na abordagem comportamentalista, tanto o aluno quanto o professor 

ocupa um lugar secundário no desenvolvimento da ação. Para Saviani (2008) o professor que 

adota essa abordagem não define em planejamento quando ou como fazer, mas as ações 

surgem em dadas circunstâncias e os caminhos de realização surgem de improviso.  O 

interesse principal é que haja mudança comportamental, sem, no entanto, precisar justificar os 

objetivos e caminhos da ação. 

Na abordagem humanista, por sua vez, o aluno é elemento central da ação e o 

professor atua como facilitador da sua aprendizagem com o fornecimento de condições para 

que o aluno se desenvolva. A abordagem cognitivista visa que o aluno enquanto sujeito da 

ação assimile o conteúdo estabelecendo uma interdependência em relação ao meio que está 

inserido. Por fim, na abordagem sociocultural, o aluno atua como partícipe da construção do 

conhecimento que extrapola os muros da escola, mas se constitui como uma prática 
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comprometida com a sociedade e sua cultura (MIZUKAMI, 2009). É essa última abordagem 

a esperada no fazer educacional nas instituições de ensino e dispostas nas orientações legais 

dos PCN e DCN. 

A abordagem de ensino que mais favorece o alcance de resultados dos trabalhos de 

educação ambiental são aquelas que propiciam que o sujeito seja e sinta-se ativo no processo 

educacional e se reconheça como parte da natureza, refletindo criticamente sobre os 

elementos que envolvem a relação do ser humano com o meio ambiente em prol do 

desenvolvimento de capacidades que direcionem a uma postura ética e política de cidadania 

ambiental. 

 

 

 2.5 - PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

  

 

Enquanto objeto de políticas públicas, as ações de educação ambiental que possuem o 

propósito de trabalhar no entorno de assuntos que dizem respeito à coletividade e, com 

delimitação de papeis sociais dos envolvidos, devem passar pelo crivo do planejamento 

ambiental. Conforme Santos (2004) existem etapas, estruturas e instrumentos do 

planejamento ambiental e para criar estruturas em planejamento se requer entendimento da 

natureza, das características, função e do todo em que se quer intervir em dado contexto. 

“Por ser o planejamento um processo contínuo, suas fases se encadeiam e ser 

alimentam por meio das informações obtidas passo a passo” (SANTOS, 2004, p. 32). Assim, 

planejar ações de caráter ambiental requer a realização de um diagnóstico da problemática, 

levantar alternativas, definir seus objetivos, selecionar os instrumentos e por fim a tomada de 

decisão. 

Diante da problemática ambiental diagnosticada, devem-se definir as metas e quais 

políticas serão adotadas para alcance dessas metas. A participação pública entra nesse 

contexto de planejamento, orientada para o exercício de tutela compartilhada do meio 

ambiente. Mayer (1991) mostra que a realização de um mapeamento ambiental com 

participação de todos os envolvidos pode ser uma estratégia para ampliar a compreensão dos 

envolvidos sobre o ambiente em que vivem, pois o mapeamento ambiental é uma metodologia 
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que possibilita a identificação de temas ambientais locais para propor ações com base nesses 

temas. 

Santos (2004, p. 158) é enfática ao afirmar que “o processo de planejamento ambiental 

somente se completará se houver a participação pública em diversos momentos de seu 

processo” e a educação ambiental entra nesse contexto em prol da viabilização desse 

planejamento ambiental e também como instrumento nesse planejamento. 

 

Participar, em planejamento, significa tomar parte, integrar-se pela razão ou pelo 

sentimento, fazer saber, saber comunicar, reconhecer diferentes interesses, 

expectativas e valores, identificar analogias, debater, negociar, evidenciar pontos 

comuns, definir interesses, promover alianças, promover ajustes e tomar decisões de 

consenso sobre aquilo que é do uso ou do direito de todos (SANTOS, 2004, p. 158). 

 

A autora complementa expondo que todo processo de planejamento ambiental envolve 

educação e que para efetivação de um planejamento é necessário dois “ingredientes”: 

participação popular e uma forte proposta de educação ambiental. Para isso, no momento do 

planejamento os envolvidos na prática educativa devem ser considerados como sujeitos e não 

como objetos do planejamento e da ação. 

Para seu desenvolvimento no ensino formal, o planejamento fica a cargo dos órgãos 

gestores que traçam diretrizes gerais para sua implementação, como nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para temas transversais (1997) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Ambiental (2012), por exemplo; e, dos demais envolvidos no processo: 

secretarias de meio ambiente, de educação e escolas, com envolvimento de coordenação 

pedagógica, docentes e em alguns casos os discentes. 

Esses processos são estabelecidos com vistas ao desenvolvimento de capacidades 

imprescindíveis na formação do sujeito enquanto cidadão para o desenvolvimento de uma 

racionalidade crítica e propositiva e responsabilidades social e ambiental, a partir da 

compreensão de seu contexto ambiental, dos direitos e responsabilidades relacionadas à vida 

pessoal, coletiva e ambiental. 
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CAPÍTULO 3 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CENÁRIO SERGIPANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 3.1- ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO QUANTO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

SERGIPE 

 

 

Apesar de haver leis nacionais às quais devem estar submissos todos os territórios 

nacionais, com a descentralização das esferas do governo incumbe aos Estados definir seus 

parâmetros normativos e políticas estratégicas na esfera regional, de acordo com suas 

particularidades, prezando pela consonância com a carta magna e com leis federais 

(MACHADO, 2005).  

 Assim, a educação ambiental em Sergipe tem sua primeira menção em documento 

legal na Constituição Estadual promulgada em 1989 que, apesar de não dispor sobre a 

educação ambiental em específico indica no art. 232, § 2º, a necessidade de habilitação para a 

convivência racional com o meio ambiente e à preservação da natureza (SERGIPE, 1989). 

 Em 1999 é lançado o Decreto Nº 18.509 constituindo a Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental do Estado de Sergipe (CIEASE) que, vinculada à Administração 

Estadual de Meio Ambiente (ADEMA), tem como desígnio “promover a discussão, gestão, 

coordenação, acompanhamento, avaliação e a implementação de atividades de educação 

ambiental no Estado, inclusive efetivar a proposição de normas, observadas as disposições 

legais vigentes” (SERGIPE, 1999, p.01).  

Essa Comissão se configura como um órgão colegiado, com caráter democrático, 

consultivo e deliberativo, que reúne em sua composição a ADEMA; a Secretaria de Estado da 

Educação; o Instituto Brasileiro o Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) – Representação Estadual em Sergipe; a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e 

uma Organização representante das Organizações Não-Governamental (ONG) tendo como 

atribuição a aprovação de Diretrizes da Política Estadual de Educação Ambiental, além de 

 

 

contribuir para a consolidação de políticas voltadas para a educação ambiental; 

promover a articulação inter e intrainstitucional, buscando a convergência de 

esforços no sentido de efetivar a implementação da Política Nacional de Educação 

Ambiental e a geração das Diretrizes Estaduais de Educação Ambiental; e, realizar 

levantamento e exposição de dados que norteiem a Política Estadual de Educação 

Ambiental (SERGIPE, 1999, p.02). 
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Outro marco legal no Estado é a Política Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, Lei Nº 5.857 de 2006, que preconiza em suas diretrizes que sejam desenvolvidos 

programas de educação ambiental a nível comunitário e escolar com vistas à adequada 

disposição dos resíduos sólidos para coleta seletiva (SERGIPE, 2006a). 

 Após realização de várias conferências de Meio Ambiente, em 2006 é lançada a 

Política Estadual do Meio Ambiente (PEMA - SE), Lei Nº 5.858 de 2006, que apresenta a 

educação ambiental, a ser desenvolvida em todos os níveis de ensino, de forma participativa, 

como um de seus princípios; como uma de suas diretrizes para proteção e melhoria da 

qualidade ambiental no Estado ao determinar a promoção de programas de educação 

ambiental em caráter formal e informal; e, como um de seus instrumentos na aplicabilidade 

da política (SERGIPE, 2006b).  

Para sua concretização, a PEMA preconiza que os órgãos e entidades públicas, assim 

como as empresas privadas são responsáveis pela educação ambiental que deve ser 

compatibilizada com a educação escolar (SERGIPE, 2006b). 

 Merece destaque a Lei 6.882, datada de 08 de abril de 2010, que conceitua a educação 

ambiental; estabelece a incumbência para sua concretização; apresenta seus princípios e 

objetivos; institui a Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA - SE); e, dispõe sobre os 

níveis de atuação (formal e não formal), conforme será detalhado a seguir. 

A PEEA – SE está em consonância com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), com 

a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), com a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) e seu Decreto regulamentador, e com a Política Estadual de Meio 

Ambiente de Sergipe (PEMA – SE) e tem seu fundamento na Conferência de Tbilisi, que 

formulou os objetivos, definições, princípios e estratégias para o desenvolvimento da 

educação ambiental. 

 Assim, o conceito trazido na Lei supracitada expõe a educação ambiental como  

 

 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a preservação, 

proteção, recuperação, conservação e defesa do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (SERGIPE, 2010, p.02. 

Grifos da autora) 

 

 

que devem ser efetivados como componente essencial e permanente em todos os níveis da 

educação em caráter formal e não-formal, garantindo a todos o direito à educação ambiental 
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como parte do processo educativo. Esse conceito reforça a definição trazida na PNEA e 

acrescenta as metas preservação, proteção, recuperação e defesa do meio ambiente (em 

destaque no trecho citado). 

Para tal, a Lei estabelece como responsáveis por sua promoção o Poder Público; os 

órgãos e entidades, das três esferas de governo, responsáveis pela gestão ambiental; os órgãos 

gestores de Unidades de Conservação e de Proteção; as instituições educativas; os meios de 

comunicação (que devem incorporar em todos os horários a dimensão ambiental na 

programação); e, as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas com 

promoção de formação iniciada, continuada e permanente para os trabalhadores. A sociedade 

civil fica com a incumbência de manter atenção à formação de valores, atitudes, habilidades e 

competências voltadas para a prevenção, identificação e solução de problemas ambientais 

(SERGIPE, 2010).  

 Dentre os princípios básicos, que respaldam o desenvolvimento de ações de educação 

ambiental em suas particularidades socioambientais, dispostos no artigo 6º, merecem 

destaque: 

 

 
[...] A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque 

da sustentabilidade e da melhora da qualidade de vida; 

O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

[...] a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

O reconhecimento e o respeito individual e coletivo à pluralidade e à diversidade 

étnica e sócio-cultural; 

O respeito aos territórios e sua capacidade de suporte [...] (SERGIPE, 2010, p. 04). 

 

 

. 

 Quanto aos objetivos básicos da educação ambiental, são traçados no artigo 7º e, 

dentre eles, destacam-se: 

 

 
o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações [...]; 

a garantia de democratização das informações ambientais; 

o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre as problemáticas 

ambientais e sociais; 

o incentivo à participação individual e coletiva permanente e responsável, na 

conservação e preservação do equilíbrio do meio ambiente, estendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 
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[...] o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade; 

a garantia de continuidade e permanência no processo educativo; 

a permanente avaliação crítica do processo educativo (SERGIPE, 2010, p. 04). 

 

 

 A Lei Nº 6.822 de 2010 traça ainda as disposições gerais sobre a PEEA – SE que, com 

apoio da CIEASE, deve ser coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (SEMARH) em conjunto com a SEED e objetiva a promoção da educação 

ambiental inter-relacionada aos aspectos sociais, políticos, legais, científicos, tecnológicos, 

econômicos, ambientais, éticos e culturais no Estado (SERGIPE, 2010). 

Além disso, essa Política procurou nortear a execução das ações em educação 

ambiental no Estado de Sergipe com orientação quanto às linhas de atuação na prática da 

temática ambiental local, com vistas à sustentabilidade; à promoção da sensibilização dos 

indivíduos para uma gestão compartilhada do meio ambiente; e, ao estabelecimento e garantia 

de continuidade das ações em educação ambiental nos órgãos governamentais, nas ONGs e 

empresas privadas. 

A PEEA – SE dispõe duas seções para trabalhar os níveis de promoção da educação 

ambiental, que são classificados nas tipologias: formal e não formal, em conformidade com a 

PNEA. Enquanto a primeira está diretamente ligada às ações desenvolvidas na educação 

escolar (em que está situado nosso objeto de estudo), como referência à práticas inseridas nos 

currículos de ensino, público e privado, devendo ser desenvolvida de maneira interdisciplinar, 

integrada, contínua e permanente, a segunda diz respeito a práticas educativas em suas mais 

diversas formas junto à sociedade civil que promovam a sensibilização da coletividade quanto 

às questões ambientais, sua organização e participação em prol de melhoria da qualidade 

ambiental e de vida (SERGIPE, 2010). 
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 3.2- PARTICULARIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESFERA MUNICIPAL 

DE ARACAJU 

 

 

Na esfera municipal cabe também a definição de parâmetros normativos e políticas 

estratégicas locais. A Lei Orgânica Municipal aponta, no artigo 261, inciso I, como uma das 

atribuições do Poder Municipal a promoção da educação ambiental de maneira 

multidisciplinar, em todos os níveis de ensino e a disseminação de informações com vistas ao 

desenvolvimento de consciências críticas para preservação do meio ambiente (ARACAJU, 

1990). 

Um dos objetivos do Plano Diretor de Aracaju, disposto em seu artigo 3º, diz respeito 

ao estímulo da participação social para defesa e preservação do meio ambiente por intermédio 

da educação ambiental. No artigo 12 é posto como incumbência do Poder Executivo 

Municipal e aos Conselhos Municipais a potencialização da educação ambiental para 

mudanças culturais e sociais com vistas à melhoria socioambiental (ARACAJU, 2010).  

Outro aspecto em que o Plano envolve a educação ambiental é com relação à 

promoção da educação para limpeza urbana. O artigo 95 aponta como uma das diretrizes para 

os serviços de limpeza urbana a promoção da educação ambiental em parceria com entidades 

da sociedade civil organizada visando à participação da população na manutenção da limpeza 

da cidade e a difusão de conteúdos que conduzam o indivíduo a práticas de redução do 

consumo, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos (ARACAJU, 2010). 

As ações de educação ambiental trabalhadas no currículo pedagógico, conforme 

disposto nos PCN (BRASIL, 1997), devem estar de acordo com as particularidades regionais 

e locais e é por essa razão que as temáticas para os conteúdos a serem trabalhados foram 

traçadas nesse dispositivo de maneira mais geral. Destarte, para análise de ações em educação 

ambiental em Aracaju - SE se faz necessário que sejam conhecidas as singularidades da 

região. 

Aracaju é a capital do menor Estado do nordeste brasileiro, Sergipe, conforme pode 

ser visualizado sua localização geográfica na Figura 1. 
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Figura 1 –
 
Localização

 
de Aracaju. Mapas com destaques para o nordeste brasileiro; Sergipe e sua capital, 

Aracaju. 

Fonte: Disponíveis em http://www.cve.saude.sp.gov.br e http://ne10.uol.com.br. Acesso em 15 de 

dezembro de 2014.
 

 

 

A cidade foi construída sobre um solo indiscriminado de mangue, Podsol, com areias 

Quartzosas marinha, Podzólico vermelho amarelo e Glay pouco úmido (ARACAJU, 2013). A 

vegetação encontrada diz respeito basicamente a campos de vázeas e manguezais – vegetação 

higrófilas e atualmente conta com Áreas de Proteção Ambiental (APA) em manguezais e 

restinga na APA do Morro do Urubu (ARACAJU, 2013) e tem por Bioma a Mata Atlântica 

(IBGE, 2013a). 

http://ne10.uol.com.br/canal/eleicoes-2012/nordeste/noticia/2012/07/18/conheca-os-candidatos-a-prefeito-das-capitais-do-nordeste-355464.php
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A cidade de Aracaju se tornou habitável a partir do aterro e drenagem de manguezais e 

espaços que antes eram ocupados por cenários naturais deram lugar a construção da cidade. 

Almeida; Freire (2006) indicam que em 1855, quando a capital sergipana foi transferida para 

Aracaju, a prática de aterros se justificou por questões sanitárias para evitar proliferação de 

doenças como a “Cholera Morbus” e, alguns anos após, a prática foi continuada em nome de 

necessidades de expansão e crescimento econômico da cidade. 

Em 2014 o município, que tem área de 181,857km
2 

e bioma predominante de Mata 

Atlântica, possuía população de aproximadamente 614.577 hab., conforme estimativa de 

dados do Instituto Brasilero de Geografia e Estatística (IBGE, 2013b).  

 

 

 3.3- PRODUÇÃO INTELECTUAL NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFS 

SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL DE SERGIPE  

 

 

 A inserção da educação ambiental no currículo escolar de forma transversal vem 

incentivando o acumulo de estudos na área. No cenário sergipano a literatura sobre educação 

ambiental no âmbito formal é considerável e abarca desde pesquisas que objetivam descrever 

e/ou diagnosticar as ações; analisar a percepção ambiental dos sujeitos envolvidos; categorizar 

a prática educativa; analisar concepções; desenvolver metodologias para execução e avaliação 

até ações como a criação de jogos educativos de acordo com as particularidades locais. 

Após a promulgação da PEEA-SE (2010) várias pesquisas envolvendo a temática 

ambiental foram desenvolvidas em âmbito de Programas de Pós-Graduação Stricto Senso da 

Universidade Federal de Sergipe. Dentre elas, foram encontradas algumas com relevância 

para comparação de seus resultados com os apresentados neste estudo, evidenciando a 

necessidade de constante atualização dos dados acerca da educação ambiental no ensino 

formal em Sergipe. Aspectos gerais dessas pesquisas estão sintetizados no Quadro 3. 
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ACERCA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL 

Ano Programa Título Autor Objetivo Sujeito(s) da 

pesquisa 

Resultados e principais conclusões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

PRODEMA A Educação 

Ambiental e a gestão 

de resíduos sólidos 

no Instituto Federal 

de Educação 

Mércia 

Miriam 

Gama 

Bispo 

Delinear uma proposta de Programa de 

Educação Ambiental – PEA para a gestão de 

recursos sólidos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – 

Campus São Cristóvão, a fim de minimizar 

os impactos ambientais existentes e oferecer 

melhor qualidade de vida à comunidade. 

Diretor Geral do 

Instituto e 

coordenador do 

setor de manejo de 

resíduos sólidos; 

discentes; docentes; 

técnicos 

administrativos; e 

servidores 

terceirizados 

O Instituto tem gerenciado os resíduos 

sólidos de forma precária e ambientalmente 

inadequada, principalmente no tocante a sua 

destinação final. Propôs-se um Programa de 

Educação Ambiental para o Instituto com 

vistas à redução do consumo e requalificação 

dos resíduos para reaproveitamento e 

reutilização. 

PRODEMA Descrição da 

avaliação de um 

programa de ensino 

para elaboração de 

projetos de Educação 

Ambiental com 

professores do 

município de 

Indiaroba/SE 

Felipe Alan 

Souza 

Santos 

Avaliar os efeitos da aplicação de um 

programa de ensino para a elaboração de 

projetos de Educação Ambiental com 

professores do município de Indiaroba-SE. 

Professores  Os resultados mostraram que com o uso do 

programa de ensino houveram melhorias nos 

projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA 
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ACERCA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL 

Ano Programa Título Autor Objetivo Sujeito(s) da 

pesquisa 

Resultados e principais conclusões 

 

 

 

 

 

2011 

NPGED Educação Ambiental 

na proposta de 

formação continuada 

de professores no 

Estado de Sergipe 

Leisitania 

Silva Nery 

Compreender como a educação ambiental 

está presente no processo de formação 

continuada de professores no Estado de 

Sergipe. 

Coordenadores de 

projetos da SEED, 

da SEMED e da 

UFS 

Coordenadores com uma visão crítica 

desenvolvem projetos de formação contínua 

em torno dos princípios de valorização do 

saber docente e da escola. Coordenadores 

com uma visão preservacionista e 

conservacionista, por outra via, realizam 

propostas de apresentação ou de capacitação, 

a fim de treinar os professores para 

desenvolver projetos já prontos, que algumas 

vezes estão fora do contexto da escola. 

Destacou-se a importância de estabelecer 

mais incentivos por meio de políticas 

públicas efetivas no Estado de Sergipe para 

implementação da EA na formação 

continuada de professores. 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

PRODEMA A Educação 

Ambiental e a sua 

inserção no ensino 

formal 

José Carlos 

Souza 

Guedes 

Explicitar como a educação ambiental é 

inserida no ensino formal na perspectiva de 

investigar o âmago estrutural, funcional e 

curricular da Educação Ambiental de modo a 

pontuar as dificuldades encontradas por parte 

dos professores das escolas públicas 

municipais, quanto ao ensino da Educação 

Ambiental nos últimos anos do ensino 

fundamental. 

Professores e 

gestores de 

instituições 

educacionais do 

município de 

Garanhuns/PE 

Apontou-se que as escolas carecem de uma 

(re) organização quanto a sua proposta 

pedagógica com o objetivo de contribuir para 

um melhor desenvolvimento da Educação 

Ambiental na atividade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA 
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ACERCA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL 

Ano Programa Título Autor Objetivo Sujeito(s) da 

pesquisa 

Resultados e principais conclusões 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

NPGED A Educação 

Ambiental no ensino 

fundamental no 

CODAP: concepções 

e práticas 

Eliane 

Terezinha 

Farias 

Domingues 

Compreender como a EA está presente nas 

concepções e práticas dos docentes do Ensino 

Fundamental do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Sergipe (CODAP) 

Oito docentes do 

CODAP 

Constatou-se que a maioria dos participantes 

possui uma concepção de Meio Ambiente 

naturalista e/ou antropocêntrica concebendo a 

EA num viés preservacionista e/ou 

conservacionista 

 

NPGED O lugar da Educação 

Ambiental nas 

concepções e práticas 

pedagógicas dos 

professores da rede 

pública estadual no 

semiárido sergipano 

Wagner da 

Cruz Silva 

Investigar qual o lugar da 

Educação Ambiental na concepção e na 

prática dos professores que atuam na Rede 

Estadual no semiárido sergipano 

Professores dos 

municípios que 

formam a Diretoria 

Regional nove 

(DRE 9) 

Evidenciou-se que a concepção de educação 

ambiental está situada em sua maioria numa 

perspectiva conservacionista 

 

 

 

 

 

2013 

NPGED Educação Ambiental: 

limites e 

possibilidades na 

rede pública 

municipal de ensino 

de Aracaju 

Maria 

Ivanilde 

Meneses de 

Oliveira 

Compreender como a política de formação 

continuada de professores da rede municipal 

de ensino, em Aracaju, contribuiu para a 

inserção da Educação Ambiental em uma 

perspectiva crítica 

SEMED e cinco 

professores da rede 

municipal de 

ensino de Aracaju. 

Verificou-se que as políticas públicas que 

orientam a formação continuada de 

professores na rede municipal de Aracaju 

permanecem como uma proposta de 

formação centrada apenas nas práticas dos 

professores, por meio da oferta de cursos 

pontuais por área do conhecimento. 

 

CONTINUA 
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Quadro 3 – Estudos com a temática ambiental desenvolvidos na UFS.  

Fonte: Elaboração da autora (BISPO, 2011; SANTOS, 2011; NERY, 2011; GUEDES, 2012; DOMINGUES2012; SILVA2012; OLIVEIRA, 2013; SANTOS, 2013; SANTOS, 2014; 

MELO, 2014). 

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ACERCA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL 

Ano Programa Título Autor Objetivo Sujeito(s) da 

pesquisa 

Resultados e principais conclusões 

 

 

 

2013 

 

 

 

NPGECIMA 

Educação Ambiental: 

concepções e práticas 

pedagógicas de 

professores da rede 

pública municipal de 

Simão Dias/SE 

Fernanda 

Ramos 

Santos 

Pesquisar dentro do contexto escolar as 

concepções e práticas pedagógicas em 

Educação Ambiental de professores da rede 

pública municipal de Simão Dias 

54 professores A maioria dos professores percebe o meio 

ambiente apenas sob os seus aspectos 

naturais (visão naturalista) ou apenas como 

fonte de recursos para a sobrevivência 

humana (visão antropocêntrica), o que sugere 

que suas práticas em Educação Ambiental 

estejam voltadas unicamente à preservação e 

conservação dos recursos naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

  NPGED 

Educação Ambiental

 na Escola Municipal 

Professora Neilde 

Pimentel Santos - 

Itabaiana/SE 

Isabel 

Santana 

Santos 

Compreender como a Educação 

Ambiental está presente nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas no Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Profª. 

Neilde Pimentel Santos 

Professores e 

coordenadores 

pedagógicos de 

uma escola 

municipal 

Os dados apontaram que nos planos de aula a 

abordagem dos temas ambientais acontece 

pontualmente, geralmente associada a datas 

comemorativas. Além disso, as questões 

ambientais ficam restritas às temáticas das 

áreas de conhecimentos afins, como Ciências 

e Geografia.  

 

 

 

 

 

   

NPGECIMA 

Meio Ambiente: um 

estudo das 

representações 

sociais de 

professores de 

Biologia dos Centros 

de Excelência de 

Sergipe 

 

Regineide 

Meneses 

Melo 

Compreender como um sujeito ou um 

determinado grupo representa o meio 

ambiente e como essas Representações 

Sociais se relacionam com suas práticas 

pedagógicas referentes a esse tema 

Professores de 

Biologia de quatro 

Centros de 

Excelência de 

Sergipe 

A maioria dos professores pesquisados 

possui uma representação globalizante de 

meio ambiente, e 37,5% possuem 

representação naturalista e antropocêntrica. A 

autora aponta uma necessidade de se 

construir desde a formação inicial uma 

concepção mais complexa, onde as interações 

que envolvem o meio ambiente estejam além 

da esfera ecológica. 
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Dois estudos anteriores à promulgação da PEEA, porém com grande relevância para a 

pesquisa, por possuir objeto com bastante similitude ao desta pesquisa serão tratados mais 

amiúde no item que se segue. 

 

 

 3.3.1- Estudos do PRODEMA sobre ações de educação ambiental no âmbito formal em 

Aracaju anteriores a PEEA-SE 

 

 

 Dentre os estudos realizados dentro da Rede PRODEMA na UFS antes da 

promulgação da PEEA destacam-se duas dissertações de mestrado sobre a educação 

ambiental formal, tendo como base territorial escolas do município de Aracaju, são elas: 

“Projetos de educação ambiental nas escolas municipais de Aracaju-SE” que objetivou 

conhecer o Programa de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Aracaju (SEMED) 

e as iniciativas dos professores lotados nas escolas municipais de 5ª a 8ª série (FELIZOLA, 

2007) e “Caracterização da prática da educação ambiental nas escolas da cidade de 

Aracaju” que buscou categorizar a prática de educação ambiental nas escolas de Aracaju, 

em relação aos princípios da PNEA e os temas transversais/PCN, e a variação em relação ao 

tipo de escola, pública e particular (VASCONCELOS, 2008). 

Na ocasião de elaboração do trabalho, Felizola (2007, p.18) levantou como hipótese 

que professores das escolas municipais de Aracaju não desenvolviam projetos de educação 

ambiental focados na realidade e na necessidade de seus educandos. Em busca de comprovar 

sua hipótese e alcançar os objetivos traçados para o estudo, o autor adotou como metodologia 

para coleta de dados a técnica de entrevista com a coordenação de ações ambientais da 

SEMED e aplicação de questionários com os 57 professores que participavam diretamente de 

algum projeto de educação ambiental em 26 escolas municipais.  

Um ano após, o estudo de Vasconcelos (2008) foi desenvolvido junto a 13 escolas da 

rede estadual, sendo cinco da Rede municipal e outras cinco da Rede privada, totalizando 23 

escolas que foram palco de entrevistas com suas respectivas diretorias. Antes das entrevistas, 

porém, foram aplicados em sete escolas questionários preliminares com professores, de 

maneira avulsa, para validação do instrumento. 



58 
 

Ambas as pesquisas apontaram déficits no desenvolvimento da  

educação ambiental nas escolas de Aracaju. Felizola (2007) demonstrou que, embora o 

programa da SEMED tenha obtido êxito na implantação da educação ambiental em todas as 

escolas da rede, há a necessidade de repensar as práticas de educação ambiental nas escolas, 

pois, além de estar dissociada do projeto pedagógico da escola, a maioria dos projetos 

apresentados pelos professores era pontual e sem continuidade. Vasconcelos (2008) por sua 

vez apontou que havia uma desmotivação por parte dos professores em trabalhar temas 

ambientais e ainda que a prática de educação ambiental encontrada se restringiu basicamente 

a reverenciar datas específicas como o dia da água, da árvore, a semana do meio ambiente, 

por exemplo. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 
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 4.1– PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos foram previamente traçados em projeto de pesquisa 

e em respeito à Resolução 466 de 2012 (BRASIL, 2012a) foi submetido à avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade Federal de Sergipe 

tendo sua aprovação consubstanciada no parecer 646.717. 

 No delineamento metodológico desse estudo foi definida sua caracterização, apontado 

o tipo de pesquisa, o local e os sujeitos envolvidos; as fontes de informação da pesquisa com 

os instrumentos utilizados para a coleta dos dados; a confiabilidade do constructo e critérios 

de validade dos instrumentos com realização de estudo piloto e definição de critérios de 

inclusão e exclusão dos participantes, explicitado dos riscos e benefícios da pesquisa, 

delineado dos procedimentos de coleta e análise de dados; definido do método de análise e 

construção de suas categorias. Um resumo das etapas do estudo encontra-se ilustrado na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Resumo das etapas do estudo.  

Fonte: Elaborada pela autora 
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 4.1.1- Tipo de pesquisa 

 

 Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser classificada como descritiva, exploratória ou 

experimental (TRIVIÑOS, 2009). A presente pesquisa é de natureza exploratória, pois visa 

ampliação do conhecimento do “fenômeno” estudado e descritiva ao se ocupar em descrever 

a realidade estudada (ZANELLA, 2009). 

No que se referiu à classificação, as variáveis desse estudo foram de natureza 

qualitativa, pois tiveram como base os conhecimentos obtidos na coleta de dados 

(RICHARDSON, et al., 1999) e de natureza quantitativa com análise do perfil dos 

participantes. 

As fontes de informação desse estudo foram: bibliográfica a partir da qual a 

pesquisadora realizou um levantamento de referências teóricas pertinentes à temática; 

documental com leitura e análise de documentos referentes ao planejamento da Secretaria de 

Estado da Educação em Sergipe e levantamento de dados no campo uma vez que os sujeitos 

da pesquisa foram abordados para investigação do fenômeno. 

No levantamento bibliográfico que serviu de aporte à pesquisa, os principais 

embasamentos foram marcos regulatório legal como os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, além de autores que como 

numa dialética discutem a educação ambiental de maneira histórica, transversal, conceitual, 

apresentando concepções diferenciadas que podem se traduzir na diversidade de ações e 

práticas de educação ambiental (Quadro4). 

 

PRINCIPAIS EMBASAMENTOS DE REFERENCIAL TEÓRICO 

DOCUMENTOS 

NORMATIVOS 

PRODUÇÕES TEÓRICAS 

 

 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997) 

 

Temáticas Autores 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Sorrentino et al. 

(2005) 

Furtado (2009) 

Custódio (2013) 

Garcia (2007) 

Felizola (2007) 

 

CONTINUA 
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PRINCIPAIS EMBASAMENTOS DE REFERENCIAL TEÓRICO 

DOCUMENTOS 

NORMATIVOS 

PRODUÇÕES TEÓRICAS 

 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação 

Ambiental (2010) 

Temáticas Autores 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL Vasconcelos (2008) 

Loureiro (2009) 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE 

DE VIDA 

Vieira; Oliveira 

(2011) 

PLANEJAMENTO Santos (2004); 

Pardo (1997) 

ENSINO Mizukami (2009) 

Quadro 4 – Principais embasamentos de referenciais teóricos 

Fonte: Elaborado pela autora (SORRENTINO ET AL., 2005; FURTADO, 2009; CUSTÓDIO, 2013; 

GARCIA, 2007; FELIZOLA, 2007; LOUREIRO, 2009; VASCONCELOS, 2008; VIEIRA; OLIVEIRA, 

2011; SANTOS, 2004; PARDO, 1997; MIZUKAMI, 2009). 

 

 

 4.1.2- Sujeitos da pesquisa e local 

 

O universo de estudo dessa pesquisa se constituiu na Secretaria de Estado de Educação 

(SEED) e professores de escolas da rede de ensino público estadual em Aracaju - SE. 

Atualmente o município conta com 88 escolas da rede estadual de ensino, sendo que 

três delas não oferecem o ensino regular - uma é o conservatório de música de Sergipe, a 

segunda oferece apenas educação especial e a terceira é o Centro de Educação Profissional. 

As 85 escolas restantes ofertam o ensino regular fundamental e/ou médio e algumas ofertam 

também o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e os Programas Acelera e Se liga. Foram 

excluídas desse total as que não ofertam turmas para o ensino fundamental regular. Ou seja, 

mais duas escolas, obtendo um total de 83 escolas da rede estadual de Aracaju. 

Desse total obtido foi necessário tomar uma amostragem, pois devido aos recursos 

limitados se tornou inviável a coleta de dados em todas as escolas. Marconi e Lakatos (2003) 

apontam que a amostra se refere a uma parcela conveniente do universo sendo, portanto, um 

subconjunto do todo.  

Com vistas a atender a diversidade regional de Aracaju, que por ter frações do 

território delimitadas de acordo com a função social e parâmetros urbanísticos (Aracaju, 
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2014) é dividida nas Zonas Norte, Centro, Oeste, Sul, de Expansão e Santa Maria (conforme 

Figura 3), foram coletados dados em escolas de todas as zonas. 

 

 

Figura 3 - Mapa das zonas de divisão da cidade de Aracaju  

Fonte: Prefeitura de Aracaju. Disponível em novo.swapi.com.br/Mapas_Aracaju pps . Acesso em 18 de 

novembro de 2013. 



64 
 

Para definição dos critérios de amostragem das escolas buscou-se que a 

representatividade das diferentes regiões fosse tomada de maneira igualitária (que cada região 

apresentasse o mesmo número de escolas para a amostra). Em mapeamento das escolas, por 

zona, constatou-se que a zona que apresentou o menor número de escolas estaduais foi a zona 

de Santa Maria que possuía duas escolas ofertando o ensino fundamental regular. Assim, 

tomou-se o total de escolas dessa região como parâmetro para coleta de dados nas demais 

regiões.  

A partir desse critério foi definido como amostragem 12 escolas, sendo escolhidas de 

cada zona as duas que mais receberam alunos no ensino fundamental regular no ano de 2013. 

Os sujeitos contatados nas escolas foram os professores, com participação voluntária, pois são 

responsáveis diretos na implementação das intenções educativas com os alunos, o que 

propicia uma interação cotidiana com temas transversais. Ressalta-se, porém, que por não 

existir base para generalização científica, esse público não pode ser tomado como uma 

amostra representativa do universo de pesquisa, tratando-se de uma amostragem não 

probabilística por conveniência, pois os indivíduos foram escolhidos por serem mais 

acessíveis, se disponibilizando a participar do estudo (ALENCAR, 1999). 

Para amostra dos gestores da Secretaria de Estado da Educação (SEED) foi coletado 

dados com a técnica responsável pelas ações de educação ambiental na referida. 

  

 

 4.1.3- Instrumentos para coleta de dados 

 

 

Para o levantamento de informações acerca das ações de educação ambiental 

desenvolvidas pela SEED, assim como seu planejamento, foi realizada entrevista com roteiro 

semiestruturado (APÊNDICE A) com responsável pela coordenadoria de educação ambiental 

da Secretaria. Gil (1996) aponta que a técnica de entrevista permite ao pesquisador, a partir de 

uma lista prefixada, a coleta de dados que deem respostas a seus questionamentos e subsidiem 

respostas que atendam aos seus objetivos. E, por se tratar de um roteiro semiestruturado, 

possibilita maior flexibilidade na coleta de dados, favorecendo o contato com o entrevistado e 

maior exploração dos dados a serem coletados (LAVILLE; DIONNE, 1999).  
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Para coleta de dados acerca da implementação da educação ambiental nas escolas 

foram aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE B) com 

professores das escolas selecionadas para a amostra. As questões abertas foram formuladas 

como um mecanismo para que os professores respondessem mais livremente sobre seus 

conhecimentos, estratégias de ação, dificuldades e facilidades no trabalho com educação 

ambiental e tecessem sugestões para melhoria do trabalho com educação ambiental nas 

escolas. As questões fechadas foram aquelas em que observou-se que a definição prévia de 

categorias não tendia para a distorção dos dados conforme conveniência do pesquisador. 

Além disso, é necessário salientar que a questão em que se pretendeu analisar a percepção do 

reflexo das ações de educação ambiental na qualidade de vida dos envolvidos, foi construída a 

partir do modelo de Likert (1979) com escala somatória em que se atribui um valor a cada 

célula de resposta refletindo a intensidade de influência. 

 

 

 4.1.4- Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

 Foram incluídos na pesquisa, com aceitação da profissional e da instituição, a 

coordenadora de educação ambiental da SEED que assinou o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) e professores do ensino fundamental que aceitaram participar 

voluntariamente
2
 da pesquisa, assinaram o TCLE e devolveram os questionários. Foram 

excluídos os que não quiseram participar, não assinaram ao TCLE (APÊNDICES C e D) e os 

que não devolveram os questionários respondidos. 

 

 

 4.1.5- Riscos e benefícios 

 

 

Os riscos da pesquisa foram minimizados durante sua realização, pois foi respeitada a 

Resolução 466 de 2012 (BRASIL, 2012a) sobre ética em pesquisa com seres humanos. E os 

benefícios poderão ser percebidos a partir da contribuição dos voluntários com suas 

                                                           
2
 A pesquisa foi apresentada aos professores das escolas selecionadas, mas participaram do estudo apenas os que 

se dispuseram e assinaram o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. 
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experiências profissionais para aprimoramento do planejamento e desenvolvimento das ações 

de educação ambiental e com a sistematização e análise dos dados coletados. 

 

 

 4.1.6- Procedimentos pré-coleta de dados 

  

 

 Antes de dar início à coleta de dados, o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe 

(CEP – UFS), por meio do parecer consubstanciado de número 646.717 de 2014. 

 Com a aprovação do CEP, os instrumentos para coleta de dados foram submetidos a 

um estudo piloto, que é um procedimento fundamental para validação dos mesmos e serviu 

para ajustes da abordagem do pesquisador e dos conteúdos dos roteiros. Para a validação do 

roteiro de entrevista, utilizado a posteriori na coleta de dados na SEED, a pesquisadora 

contatou a Secretaria Municipal de Educação em Aracaju, protocolou ofício e realizou a 

entrevista com a coordenação responsável pelas ações de educação ambiental. Essa aplicação 

validou o roteiro semiestruturado como instrumento adequado para obtenção dos dados na 

SEED, uma vez que proporcionou maior liberdade para exploração das informações. 

 Para validar os questionários posteriormente aplicados com os professores de ensino 

fundamental das escolas estaduais, inicialmente, foram selecionadas duas escolas de zonas 

distintas. Ao apresentar a pesquisa às unidades educativas a pesquisadora solicitou da 

coordenação pedagógica indicação de professores que trabalhavam com a temática ambiental 

para responder ao questionário. Como resultado, nas duas escolas, foram coletados dados 

apenas de professores da grande área das Ciências Ambientais, evidenciando que para as 

escolas contatadas os professores que mais desenvolveram ações de educação ambiental 

foram os de ciências e/ou biologia. 

 A partir dessa aplicação, foram efetuadas adequações nas questões referentes ao perfil 

dos participantes e nas questões para análise da percepção dos professores quanto à promoção 

da qualidade de vida dos envolvidos direta e indiretamente nas ações de educação ambiental 

nas escolas. Realizados os ajustes foram contatadas outras duas escolas nas quais foram 

realizadas coletas com todos os professores, das mais diversas áreas do conhecimento, que 

voluntariamente se dispuseram a participar. 
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 4.1.7- Procedimentos de coleta de dados 

 

 

Dentre os procedimentos para coleta de dados foi efetuada pesquisa em instrumentos 

normativos; consultados documentos e realizada entrevista na SEED; e, aplicado 

questionários com os professores nas escolas. 

 

 a) Foi realizada busca dos seguintes documentos regulamentadores da educação 

ambiental nas escolas: Parâmetros Curriculares Nacionais para Temas Transversais e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, com destaque para seus 

objetivos, aspectos da transversalidade e da interdisciplinaridade, critérios de avaliação e 

orientações didáticas e diretrizes gerais para o ensino fundamental menor e maior. 

Para fazer um elo teórico-prático na inter-relação do que está preconizado nas 

normatizações para execução da educação ambiental, nos PCN e nas Diretrizes para Educação 

Ambiental, e a intervenção dos gestores e professores na realidade educacional, foi realizada 

pesquisas: 

  

 b) Com o gestor da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, em que foi efetuada 

pesquisa de campo, com realização de entrevista e análise documental das orientações 

oferecidas pela Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA) para as ações dessa temática 

nas escolas. 

Para coletar os dados na SEED foi protocolado ofício apresentando a pesquisa e 

solicitando à direção do Departamento de Educação a realização de coleta de dados junto a 

Coordenadoria de Educação Ambiental do Núcleo de Educação da Diversidade e Cidadania 

(NEDIC). Para liberação da coleta, a Secretaria solicitou cópia do Projeto de Pesquisa, e, com 

a concessão da permissão, estabeleceu-se contato com a coordenadora de educação ambiental 

para agendar a coleta dos dados. A entrevista, que foi realizada no ambiente de trabalho do 

NEDIC, se configurou em um diálogo entre a pesquisadora e a coordenadora da CEA e foi 

gravada em áudio. Além disso, durante o diálogo alguns documentos foram apresentados para 

apreciação. A posteriori essa gravação foi transcrita e arquivada em banco de dados. As 

informações relevantes para o estudo foram sistematizadas e utilizadas na discussão dos 

resultados. 
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 c) Em 12 escolas estaduais no município de Aracaju com aplicação de questionários 

para os professores e coleta de informações acerca da inserção de temas transversais, em 

específico a educação ambiental, nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas. 

Para acessar as escolas, a pesquisadora solicitou a liberação da Secretaria, com 

anuência da Diretoria de Educação de Aracaju através de ofício. Concedida a permissão para 

a coleta nas unidades educativas, ofícios circulares foram entregues nas escolas selecionadas 

com apresentação da pesquisa e solicitação de acesso às dependências das instituições para 

abordagem aos professores. As direções/coordenações das escolas contatadas permitiram o 

acesso às dependências das instituições e ofereceram o espaço dos intervalos para que os 

professores fossem contatados. Para esse contato, foram agendadas visitas, conforme 

conveniência do calendário escolar. 

 As escolas foram visitadas em todos os turnos que ofertavam ensino fundamental 

regular. As que ofertavam nos turnos matutino e vespertino foram visitadas nos dois horários, 

as escolas que ofereciam também no turno noturno foram visitadas nos três turnos, conforme 

pode ser visualizado no Quadro 5. 

 

TURNOS EM QUE FORAM CONTATADOS OS PROFESSORES 

ESCOLAS TURNOS 

 MANHÃ TARDE NOITE 

E1 X X  

E2 X X  

E3 X X  

E4 X X  

E5 X X X 

E6 X X  

E7 X X  

E8 X X  

E9 X X  

E10 X X  

E11 X X  

E12 X X X 
Quadro 5 - Turnos em que foram contatados professores nas escolas  

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Nas visitas foi apresentada a pesquisa aos professores que compareceram no dia e 

oferecido o questionário juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Por ser curto o espaço de tempo destinado ao intervalo de aulas, como mecanismo de 

possibilitar maior adesão dos professores, foi acertado que aqueles que aceitassem 

voluntariamente participar da pesquisa deveriam assinar o TCLE sendo combinado um dia 

para a pesquisadora voltar à instituição para coletar os questionários. Como nem todos os 

professores estavam na escola em todos os dias letivos, em geral, o dia combinado era num 

intervalo de sete dias para coincidir o dia de recolhimento com o dia em que foi entregue o 

questionário. Para viabilizar esse procedimento, a pesquisadora, que tinha previsto a 

necessidade de fazer cerca de sete visitas em cada escola selecionada (84 no total), realizou 

em média 145 visitas nas escolas, pois em todas as escolas professores apresentaram 

dificuldades diversificadas para devolução do questionário na data combinada. Noutros casos, 

escolas haviam agendado visita para data incompatível com o calendário escolar e ao 

comparecer à instituição a pesquisadora não conseguiu acesso aos professores. Eventualmente 

ocorreram fatos que fugiram ao controle das escolas, como ato público de professores, fossa 

séptica que transbordou e assalto à unidade de ensino, por esses motivos, as aulas foram 

suspensas inviabilizando a coleta na data marcada. 

123 professores se dispuseram a contribuir para a pesquisa assinando o TCLE e 

aceitando o questionário. Desse total, apenas 43,9%, ou seja, 54 professores devolveram o 

questionário respondido. Como o critério de amostragem foi definido por representatividade 

das zonas, todas elas estão representadas com respondentes de duas escolas em cada. No 

entanto, por ser a participação dos professores voluntária, não havia como controlar o número 

dos sujeitos participantes de maneira igualitária em todas as zonas. A caracterização detalhada 

dos resultados será apresentada na sessão resultados. 

 

 

 4.1.8- Procedimentos de Análise dos dados 

 

  

Para a análise dos dados tomou-se como critério de apreciação as orientações 

preconizadas nos PCN e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, com 
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utilização do método de análise de conteúdo de Bardin (2011) que é um dos métodos mais 

usuais nas investigações que utilizam relatos verbais. 

A análise do conteúdo é um método definido por Bardin (2011) como um conjunto de 

técnicas de análise, que utiliza procedimentos ordenados com a finalidade de descrever o 

conteúdo das mensagens. Essa é uma técnica que consiste em três etapas: pré-análise; 

exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação que permitem ao 

pesquisador apreender como a mensagem é transmitida e também explorar seu sentido, 

avaliando quem emitiu a mensagem, quem a recebeu e em que contexto a mensagem foi 

emitida.  

Na etapa de pré-análise foram sistematizadas as ideias iniciais, com escolha dos 

documentos a serem analisados e definição de elementos analíticos. Durante a exploração de 

material os documentos foram analisados tomando como referência os PCN, seus objetivos, o 

aspecto da transversalidade e da interdisciplinaridade, critérios de avaliação e orientações 

didáticas; e, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, seus objetivos, e 

as diretrizes gerais para os ciclos inicial e final do ensino fundamental. Além disso, a estrutura 

dos documentos elaborados pela SEED, que servem como orientação para as Diretorias 

Regionais e para as escolas, foi analisada com base nas etapas de planejamento apresentado 

em Pardo (1997), em Santos (2004) e em Padilha (2001). Para o tratamento dos resultados e 

interpretação (discussão dos resultados), buscou-se transformar os resultados obtidos em 

informações relevantes para o avanço do trabalho com educação ambiental tanto em seu 

planejamento quanto em sua execução, além de interpretá-los a partir dos objetivos propostos 

para esse estudo. 

Para as questões que visavam evidenciar os conhecimentos que os professores 

possuem sobre a temática estudada, optou-se pela análise de conteúdo temática (BARDIN, 

2011) com uso do Software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes 

et de Questionnaires (IRAMUTEQ), versão 0.6 alpha 3, desenvolvido pelo pesquisador 

francês Pierre Ratinaud em 2009. Esse software proporcionou a realização de 

desmembramento das respostas que foram agrupadas em unidades segundo reagrupamentos 

analógicos, com análise de corpus textual. Os corpus textual foram analisados com 

Estatísticas Textuais, destacando-se segmentos de texto com base na frequência das palavras 

neles encontradas, pois as palavras são apresentadas em ordem, de acordo com o número de 

repetições em dado contexto. Além disso, foram realizadas análises de similitude de palavras 



71 
 

presentes nos textos possibilitando a identificação de combinações de unidades e seu 

resultado apresentou indicações de conectividade entre as palavras; por fim, foi gerada nuvem 

de palavras que, por dispor as palavras agrupadas graficamente em função de sua frequência, 

é uma análise lexical que possibilita a identificação de palavras-chave de um corpus textual 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). Essa modalidade de apreciação permitiu que as classes lexicais 

do texto fossem trabalhadas, considerando o contexto em que as palavras foram empregadas. 

Para análise quantitativa foi feito uso do Software Microsoft Excel e Word, com 

organização dos dados apresentados em gráficos, tabelas e quadros. 

 

 

 4.1.8.1- Categorias e elementos analíticos 

  

 A definição de categorias e elementos de análise foi uma tarefa primordial para 

organização dos dados a serem analisados. Com base no Quadro 6 foi tomado como ponto de 

partida os objetivos e as questões norteadoras da pesquisa formando seis blocos, a partir dos 

quais foram dispostas categorias de análise e agrupados os elementos ligados por parentesco 

de sentido. 

DEFINIÇÃO DE CATEGORIAS E ELEMENTOS DE ANÁLISE 

OBJETIVOS QUESTÕES 

NORTEADORAS 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

ELEMENTOS DE 

ANÁLISE/INDICADORES 

1- Analisar as 

características 

das orientações 

da SEED para 

educação 

ambiental 

- A instituição da PEEA 

em Sergipe (2010) 

contribuiu para o avanço 

das ações de educação 

ambiental no ensino 

formal da rede estadual 

de ensino? 

- Quais as características 

das orientações, para 

ações de educação 

ambiental, planejadas 

pela SEED?  

 

 

 

 

 

Estrutura de Plano 

Mudança no planejamento a partir 

das orientações sistematizadas na 

PEEA  

Existência de etapas que contemplem 

a descrição das ações previstas, seus 

objetivos, procedimentos 

metodológicos, responsável pela 

execução, período previsto de 

realização de cada ação, local em que 

se desenvolve a ação, recursos 

necessários para realização das ações 

e avaliação. 

 

CONTINUA 
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DEFINIÇÃO DE CATEGORIAS E ELEMENTOS DE ANÁLISE 

OBJETIVOS QUESTÕES 

NORTEADORAS 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

ELEMENTOS DE 

ANÁLISE/INDICADORES 

1- Analisar as 

características 

das orientações 

da SEED para 

educação 

ambiental 

 

 

 

- Quais as características 

das orientações, para 

ações de educação 

ambiental, planejadas 

pela SEED?  

 

 

 

- O planejamento da 

Secretaria contempla as 

DCN para EA e os 

PCN? 

 

Estrutura de Plano 

Referência aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e às 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

Estrutura de Projeto 

Existência de etapas que incluam 

introdução do projeto com 

caracterização da situação planejada, 

justificativa e definição de objeto de 

intervenção; objetivos geral e 

específicos; metodologia com 

detalhamento da sequencia de etapas, 

cronograma de periodicidade de cada 

ação e recursos necessários para 

realização; resultados esperados e 

indicação de como será realizada 

avaliação de cada etapa. 

Referência aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e às 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Ambiental. 

 

 

Estrutura de Relatório 

Existência de descrição de todas as 

etapas contidas no Plano e/ou Projeto 

com indicação de sugestões para 

adequação dos próximos 

planejamentos.  

Referência aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e às 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Ambiental 

 

 

 

CONTINUA 
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DEFINIÇÃO DE CATEGORIAS E ELEMENTOS DE ANÁLISE 

OBJETIVOS QUESTÕES 

NORTEADORAS 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

ELEMENTOS DE 

ANÁLISE/INDICADORES 

2- Descrever 

iniciativas 

tomadas pela 

SEED para que 

as ações 

contidas ne 

planejamento 

sejam 

implementadas 

  

 

Orientações e/ou 

providências tomadas 

para desenvolvimento 

de ações 

Socialização do planejamento 

Promoção de espaços de 

compartilhamento e discussões 

acerca de temáticas de educação 

ambiental com DREs e escolas 

Acompanhamento e participação na 

execução das ações nas escolas 

3- Analisar as 

facilidades e 

dificuldades 

relatadas pela 

coordenadora 

da CEA/SEED 

quanto à 

implementação 

das ações 

planejadas 

 Facilidades encontradas 

para implementação das 

ações planejadas 

Relato de facilidades 

Dificuldades 

encontradas para 

implementação das 

ações planejadas 

Relato de dificuldades 

 

 

4- Analisar as 

ações e projetos 

de educação 

ambiental 

executados por 

escolas do 

ensino 

fundamental 

participantes da 

pesquisa e sua 

relação com as 

diretrizes de 

educação 

ambiental da 

SEED 

 

- As ações de educação 

ambiental 

implementadas no 

ensino fundamental de 

escolas públicas 

estaduais em Aracaju 

estão de acordo com o 

planejamento da SEED 

e atendem as DCN para 

a Educação Ambiental e 

os PCN? 

 

Práticas de ações em 

torno da temática 

ambiental 

Existência de ações e/ou projetos 

sendo desenvolvidos nas escolas 

Sugestões para o trabalho com 

educação ambiental nas escolas  

 

 

Conhecimento das 

orientações e 

planejamento da SEED 

Descrição de aspectos das 

orientações da SEED que considera 

importantes para o trabalho com 

educação ambiental nas escolas 

Articulação com o trabalho da 

SEED, através de participação e 

recebimento de apoio no 

desenvolvimento de ações nas 

escolas. 

 

CONTINUA 



74 
 

DEFINIÇÃO DE CATEGORIAS E ELEMENTOS DE ANÁLISE 

OBJETIVOS QUESTÕES 

NORTEADORAS 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

ELEMENTOS DE 

ANÁLISE/INDICADORES 

5- Identificar as 

facilidades e 

dificuldades 

apresentadas 

pelos 

professores 

participantes 

para trabalhar 

na perspectiva 

da educação 

ambiental nas 

escolas 

- As ações de educação 

ambiental 

implementadas no 

ensino fundamental de 

escolas públicas 

estaduais em Aracaju 

estão de acordo com o 

planejamento da SEED 

e atendem as DCN para 

a Educação Ambiental e 

os PCN? 

Facilidades encontradas 

no trabalho com 

educação ambiental 

Relato de facilidades 

Conhecimento acerca das orientações 

da SEED, dos PCN e das DCN para 

educação ambiental 

Dificuldades 

encontradas no trabalho 

com educação ambiental 

Relato de dificuldades 

Desconhecimento acerca das 

orientações da SEED, dos PCN e das 

DCN para educação ambiental 

6- Analisar a 

percepção dos 

professores 

quanto à 

promoção da 

qualidade de 

vida nas 

comunidades 

escolar e 

externa a partir 

das ações e 

projetos 

realizados. 

- As ações de educação 

ambiental desenvolvidas 

nas escolas têm 

contribuído para alterar 

positivamente a 

qualidade de vida dos 

envolvidos, direta e 

indiretamente, a partir 

da percepção dos 

professores? 

 

 

Relação entre Educação 

Ambiental e Qualidade 

de Vida 

Existência de práticas de Educação 

ambiental relacionadas a aspectos da 

qualidade de vida 

Percepção de influencia da educação 

ambiental em aspectos da qualidade 

de vida que envolvem a comunidade 

escolar 

Quadro 6 - Definição de Categorias e Elementos de Análise utilizados nesta pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 A partir do Quadro 6, procedeu-se o tratamento dos resultados e interpretação à luz da 

literatura e dos objetivos delineados para esse estudo. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS  
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 5.1- O PAPEL DA SEED NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NAS ESCOLAS 

 

 

A educação ambiental é uma subárea de estudos sobre o meio ambiente que deve estar 

voltada para a construção do conhecimento e desenvolvimento de capacidades para o cuidado 

com o ambiente em que o ser humano vive. Para que seus objetivos sejam alcançados é 

preciso entender que educação ambiental é um elemento estruturante da educação que vai 

além das atividades desenvolvidas em unidades educacionais, mas também é o processo de 

ensino e aprendizado que pode envolver segmentos da sociedade civil de maneira não-formal. 

As escolas são instituições que possuem autonomia de gestão, mas seu objeto de 

trabalho, a educação, enquanto direito de todos e dever do Estado, garantida na Constituição 

Federal de 1988, é organizado e regulado por uma entidade maior que nacionalmente é o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). Na esfera estadual a administração do sistema 

educacional fica a cargo das Secretarias de Educação que se encarregam da garantia desse 

direito. Em Sergipe, a SEED tem se organizado de maneira que a gestão da educação seja 

trabalhada abarcando todos os aspectos que a envolvem, incluindo a educação ambiental, por 

se tratar também de educação e ter como indicação seu desenvolvimento em unidades 

educacionais. 

A educação ambiental na SEED é trabalhada em uma coordenadoria específica que se 

vincula diretamente ao Núcleo de Educação da Diversidade e Cidadania (NEDIC), um setor 

de subordinação direta do Departamento de Educação. Uma das competências do Núcleo e 

suas coordenações, incluindo a Coordenação de Educação Ambiental (CEA) é oferecer 

orientação técnica e pedagógica às Diretorias Regionais (DREs) e à Diretoria de Educação de 

Aracaju (DEA). As Diretorias são órgãos responsáveis por estabelecer um elo entre as escolas 

e a Secretaria de Educação, sendo responsáveis por coordenar e supervisionar as atividades 

realizadas nas escolas estaduais; além de supervisionar, prestar assistência e fiscalizar as 

condições de funcionamento das escolas. A cada Diretoria compete coordenar e supervisionar 

as atividades realizadas nas escolas estaduais de determinados municípios, conforme exposto 

no Quadro 7. 
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ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS DIRETORIAS REGIONAIS E DE ARACAJU 

DIRETORIAS 

REGIONAIS E 

DE ARACAJU 

 

MUNICÍPIOS 

DEA Aracaju. 

DRE 01 Estância, Santa Luzia do Itanhy, Indiaroba, Umbaúba, Cristinápolis, 

Arauá, Itabaianinha, Tomar do Geru e Pedrinhas. 

DRE 02 Lagarto, Tobias Barreto, Salgado, Boquim, Simão Dias, Poço Verde e 

Riachão do Dantas. 

DRE 03 Itabaiana, Campo do Brito, Areia Branca, Malhador, Moita Bonita, 

São Domingos, Macambira, Pedra Mole, Frei Paulo, Ribeirópolis, 

Pinhão, Carira, Nossa Senhora de Aparecida e São Miguel do Aleixo. 

DRE 04 Capela, Japaratuba, Muribeca, Rosário do Catete, Maruim, 

Carmópolis, General Maynard e Pirambu. 

DRE 05 Nossa Senhora das Dores, Siriri, Divina Pastora, Cumbe e Gracho 

Cardoso. 

DRE 06 Pacatuba, Brejo Grande, Ilha das Flores, Santana do São Francisco, 

Neópolis, Japoatã, São Francisco, Malhada dos Bois, Cedro, Propriá, 

Telha, Amparo do São Francisco, Aquidabã e Canhoba. 

DRE 07 Porto da Folha, Gararu, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes. 

DRE 08 Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Nossa Senhora do 

Socorro, São Cristóvão, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Riachuelo e 

Santa Rosa de Lima. 

DRE 09 Canidé do São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, 

Nossa Senhora da Glória e Feira Nova. 

Quadro 7 – Área de abrangência das Diretorias Regionais e de Aracaju 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 De acordo com o regimento interno do Núcleo de Educação da Diversidade e 

Cidadania (NEDIC/DED/SEED, 2007), as competências da CEA são: promover o 

desenvolvimento da educação ambiental na rede estadual de ensino; promover a formação 
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continuada de professores da Rede Estadual de Ensino, subsidiando-os com orientações 

técnicas e pedagógicas na elaboração de projetos ambientais; articular com os setores da 

Sociedade Civil, ONG’s e demais entidades visando à formulação e reestruturação de uma 

Política Pública de Educação Ambiental no Estado de Sergipe, além de compor e participar 

das reuniões da Comissão Interinstitucional do Meio Ambiente do Estado de Sergipe
3
 para 

divulgar as ações ambientais voltadas para a educação. 

 Assim, a implementação de ações e projetos de educação ambiental nas escolas passa 

por uma orientação da Secretaria para a elaboração de projetos pelos professores e pela busca 

de consolidar parcerias na articulação com outros segmentos da sociedade para que a Política 

de Educação Ambiental no Estado de Sergipe esteja de acordo com as orientações da Carta 

Magna, a Lei de Diretrizes e Bases e as Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental. 

 A Coordenação de Educação Ambiental da SEED é composta por uma técnica que 

coordena o Plano e planeja ações de educação ambiental na rede estadual em articulação com 

as nove DREs e a DEA. A coordenadora possui graduação em Ciências Biológicas, 

especialização em Microbiologia e mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente.  

Esta profissional está inserida no quadro de técnicos da SEED desde 2006, mas foi em 

2007 que passou a responder pela educação ambiental na Secretaria. Embora em 2014 tenha 

completado sete anos à frente da CEA, sua experiência com a temática vem desde o tempo 

que exercia a docência em escolas de Aracaju. De acordo com seu relato, em 1986 escreveu 

seu primeiro projeto de Horta Escolar, mas por falta de apoio e parcerias viu seu projeto ser 

abortado. Apenas cinco anos mais tarde, tendo sido removida para outra escola, conseguiu 

apoio da diretoria para desenvolver seus primeiros projetos de educação ambiental com 

alunos do 6º ano/5ª série do ensino fundamental. 

Esse histórico de trabalho mostra que a coordenadora possui muitos anos de prática 

com ações e iniciativas de projetos em educação ambiental e sua experiência evidencia a 

importância do apoio de outros profissionais que compõe a rede educacional para desenvolver 

projetos de educação ambiental. O trabalho envolve na ponta, a figura do professor que, em 

geral, é o executor direto das ações de educação ambiental nas escolas, e deve contar com o 

apoio da escola no alcance das metas traçadas no Projeto Político Pedagógico (PPP) que deve 

                                                           
3
 Segundo a Coordenadora de educação ambiental da SEED, essa Comissão é de coordenação executiva da 

SEMARH que juntamente com a SEED está se articulando para instituição do Decreto regulamentador da Lei 

6.882 de 08 de abril de 2010 (PEEA). O decreto já foi elaborado e enviado para o departamento jurídico da 

SEMARH para a posteriori ser encaminhado para apreciação na casa civil. 
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incluir os temas transversais e com o apoio da Secretaria de Educação que é quem deve 

oferecer o suporte necessário para que o professor em suas atribuições inclua o trabalho com 

educação ambiental. 

Segundo a coordenadora da CEA, o papel da SEED no processo de planejar e executar 

ações de educação ambiental não é acompanhar diretamente o trabalho nas escolas, mas sim 

dar orientações através das Diretorias Regionais e da DEA. Para a educação ambiental 

acontecer é necessária uma proposta de trabalho que tenha suas diretrizes ancoradas na 

legislação. A Secretaria orienta como deve ser esse trabalho, mas o professor precisa querer 

trabalhar com a educação ambiental de maneira transversal ao conteúdo de sua disciplina e 

interdisciplinarmente com as demais áreas lecionadas na escola, pois a SEED pode pensar e 

apresentar propostas, mas não obrigar o professor a desenvolver um trabalho. A execução e 

continuidade dos projetos ficam a cargo diretamente do professor e do gestor da escola.  

Apesar de a SEED não estar envolvida diretamente com o trabalho de educação 

ambiental nas escolas, mas sim por intermédio das Diretorias, foi manifestada pela 

Coordenadora de Educação Ambiental uma preocupação com o diálogo com os professores. 

A coordenadora afirmou que quem deve fazer visita técnica nas unidades de ensino, saber se a 

educação ambiental está sendo contextualizada, e mostrar a importância da sua inserção no 

currículo de ensino são os profissionais das Diretorias Regionais e a Diretoria de Ensino de 

Aracaju. Para desempenhar suas funções, segundo a coordenadora, as Diretorias têm como 

desafio conseguir se articular com as coordenações das Secretarias Municipais, além de 

motivar as coordenações das escolas estaduais e os professores para a implementação da 

educação ambiental no âmbito formal. 

Esse trabalho em articulação com as DREs é uma das facilidades apontadas pela 

coordenadora em relação ao trabalho com educação ambiental, pois segundo a mesma sem 

essa articulação não seria possível acompanhar o trabalho nas escolas. Além disso, seu 

trabalho, enquanto coordenadora, é facilitado por uma autonomia conquistada dentro da 

Secretaria de Estado da Educação de Sergipe que permite a proposição de ações. 
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5.1.1- Planejamento e orientações da SEED para as ações de educação ambiental nas 

escolas estaduais 

 

 

Como não existe um Programa de Educação Ambiental consolidado em Sergipe, o 

planejamento da SEED para ações de educação ambiental é organizado em torno do Plano de 

Ação do NEDIC que de 2007 a 2013 foi realizado no formato de Planos trienais e a partir de 

2014 passou a se constituir em um Plano plurianual. 

Conforme informações da CEA, as orientações para educação ambiental contidas no 

Plano são fundamentadas a partir da base legal: legislações, diretrizes para educação 

ambiental (a mais recente Diretriz está na Resolução nº 2 que data de 15 de junho de 2012) e 

outros documentos referenciais da legislação como a diretriz local que é a Política Estadual de 

Educação Ambiental (08/04/2010). 

Com relação à PEEA-SE, a sua implementação gerou poucas mudanças no cenário 

estadual no que se refere ao trabalho nas escolas. Segundo a Coordenadora, houve maior 

sistematização da regularização de ações para os gestores, mas mudanças práticas não foram 

significativas. A coordenadora apontou que o avanço percebido foi o fortalecimento do 

Coletivo Jovem de Meio Ambiente que foi criado como desdobramento da I Conferência 

Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), realizada em 2003, com o intuito 

de estimular o jovem a participar junto a questões ambientais e propiciou a criação de 

Comissões do Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas (COM-VIDAS) que foi 

proposta lançada também nessa Conferência. Observação ressaltada no discurso da 

coordenadora é que apesar da Lei ter sido sancionada em 2010, ainda não existe um decreto 

regulamentador, mas a criação deste será um marco para alavancar a criação do Conselho de 

Educação Ambiental no Estado de Sergipe. 

Apesar das diferenças e necessidades regionais do Brasil, os Ministérios responsáveis 

pela gestão da PNEA (MEC e MMA) propõem o desenvolvimento de ações com vistas a 

assegurar uma educação ambiental de qualidade, que seja crítica e propositiva em relação aos 

problemas interplanetários e o futuro da raça humana. De acordo com a coordenadora, as 

ações pensadas pela SEED estão em consonância com o que é proposto nacionalmente 

atentando para Resoluções e Normativas e para Programas nacionais como o “Vamos cuidar 
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do Brasil com escolas Sustentáveis”
4
 e a “Olimpíada brasileira de saúde e meio ambiente” que 

é uma articulação de temas transversais, proposta pelo MEC. 

A construção do Plano de ação, a ser desenvolvido pelas coordenadorias do Núcleo de 

Educação da Diversidade e Cidadania em conjunto com as DREs, é realizada pela equipe do 

NEDIC e a inserção das ações de educação ambiental fica a cargo da CEA que, segundo a 

coordenadora, planeja as ações partindo das orientações e dos resultados do Plano anterior, 

analisando conjuntamente com as coordenações das DREs o que não foi conseguido executar 

e as possibilidades de inserir outras ações no novo Plano.  

Após essa construção, orientações para as ações em educação ambiental contidas no 

Plano são apresentadas às Coordenações de Educação Ambiental das Diretorias Regionais e 

de Aracaju que podem adequar essas orientações de acordo com suas necessidades e 

diversidades regionais antes de repassá-las para as escolas de sua jurisdição. As escolas, por 

sua vez, têm autonomia para traçar estratégias para desenvolver seus trabalhos; articular as 

temáticas transversais e concorrer a editais para financiamento de seus projetos. Além disso, a 

coordenadora informou que 66 escolas que participaram da IV Conferência Nacional Infanto-

Juvenil pelo Meio Ambiente em 2013 - que foi realizada no contexto pós-Conferência da 

ONU sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) com o objetivo de fortalecer a cidadania 

ambiental nas escolas e comunidades - foram priorizadas no “Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) Interativo: Escolas Sustentáveis”, lançado pelo MEC em 2013, recebendo 

recurso financeiro direto na unidade educacional para desenvolvimento das ações planejadas
5
.  

Apesar de haver propostas de ações em nível nacional, o acompanhamento das ações 

nas unidades federativas em geral não envolve a esfera nacional. Segundo a coordenadora, o 

Ministério somente acompanha nos Estados as ações para as quais foram enviados recursos 

diretos. Se não há recurso da União envolvido, não há acompanhamento por essa instância. 

 No Estado de Sergipe o acompanhamento e monitoramento das ações nas escolas são 

realizados diretamente pelas Diretorias Regionais e de Aracaju que devem repassar as 

informações para a SEED para avaliar se as ações previstas no Plano foram executadas. As 

ações desenvolvidas nas escolas são repassadas ao final de cada ano letivo para as Diretorias 

Regionais que apresentam um relatório para a CEA/NEDIC/SEED. Conforme informação da 

                                                           
4
 O Programa “Vamos cuidar do Brasil com escolas sustentáveis”, idealizado a partir da I CNIJMA, foi 

elaborado em 2007 pelo MEC e MMA.  
5
 Em Aracaju apenas quatro escolas da Rede estadual foram priorizadas no PDDE e destas apenas uma 

participou da pesquisa para esta dissertação. 
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coordenadora, a avaliação do plano anterior e proposição de ações para o novo Plano são 

realizadas em conjunto entre os coordenadores das DREs e coordenação da CEA/SEED. 

As atividades realizadas, assim como sua periodicidade variam de região para região e 

algumas envolvem somente os alunos, outras envolvem toda a comunidade escolar e outras 

envolvem ainda a comunidade externa. Em relato da coordenadora constatou-se que os 

relatórios apresentados pelas Diretorias, que devem ser anuais, não são detalhados e em geral 

não é realizada uma avaliação crítica do processo. As escolas repassam sistematização das 

ações que foram desenvolvidas em suas respectivas unidades de ensino para as DREs e estas, 

por sua vez, compilam as ações, das escolas de suas jurisdições, em relatoria que é repassada 

para a SEED. Ressalta-se que, no momento da coleta de dados, nem todas as diretorias tinham 

apresentado relatórios das ações de educação ambiental referentes ao exercício de 2013, em 

sua maioria, por não terem um técnico respondendo pela pasta de educação ambiental. Para 

resolver esse problema, a SEED tem solicitado que as Diretorias nomeiem algum técnico para 

responder pelas ações de educação ambiental. 

Durante a realização da entrevista a coordenadora apresentou alguns documentos 

referentes às ações desenvolvidas por escolas estaduais de Sergipe e pelas DREs. A DRE 8 foi 

a Diretoria Regional em que mais foram encontradas informações sistematizadas, em 

relatórios referentes aos resultados dos Planos Trienais, acerca das ações desenvolvidas por 

escolas sob seu domínio. Foram apresentados relatórios referentes às ações de 2010 e 2013, 

que tiveram suas realizações descritas mensalmente, mas essas informações ativeram-se ao 

registro das atividades, sem nenhum detalhamento de seu desenvolvimento ou menção à 

existência de avaliação. 

Ressalta-se que foi encontrado maior número de registros de relatórios dessa DRE, 

mas não significa que essa é única Diretoria que têm entregado os mesmos. A Coordenadora 

citou pelo menos outras três que têm buscado cumprir com suas funções. Conforme descrito 

no item 7.2 sobre as limitações do estudo, a Coordenadoria de Educação Ambiental tem 

enfrentado dificuldades na organização dos arquivos e muitos documentos não foram 

encontrados. Por não haver um banco de dados organizado, pode-se considerar a possibilidade 

de que relatórios de outras DREs tenham sido perdidos. 

A avaliação da implementação das ações é realizada após a apresentação dos relatórios 

das Diretorias, que tem previsão de ser anual. Conforme balanço das escolas, feito pela CEA, 
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a zona rural têm apresentado mais projetos de educação ambiental e maior participação em 

eventos promovidos pela SEED que a zona urbana. 

 

 

 5.1.2 – Características do planejamento da CEA 

 

 

 Este item contém uma apreciação analítica de três tipos de documentos elaborados 

pela SEED: Plano; Projeto e Relatório. A análise estrutural dos Planos foi realizada com base 

no Plano Trienal de 2007 a 2009 e no Plano Plurianual de 2014. A análise da estrutura de 

Projeto foi feita a partir do Projeto “Educação Ambiental: Criação e Fortalecimento das 

COM-VIDAS com atividades no contraturno escolar” de 2010. E a análise de Relatório foi 

com base na relatoria das ações referentes ao Plano Trienal de 2007 a 2009. 

Planejar é um processo que visa dar respostas a determinado problema, considerando 

aspectos de experiências passadas, as condições do presente e possibilidades futuras para 

estabelecer caminhos que conduzam a execução de uma ação educativa. 

Padilha (2001, p.30) interpõe que o ato de planejar diz respeito ao “processo de busca 

de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos” e deve ser encarado como um 

processo de construção que envolve reflexão e tomada de decisões para previsão de sua 

execução levando em consideração a racionalização dos materiais e recursos humanos 

disponíveis. 

Para o planejamento de ações é necessário que sejam esquematizadas etapas das ações, 

atentando para aspectos do processo de ensino – aprendizagem, pois o ato de planejar serve de 

subsídio para a programação das ações a serem desenvolvidas (PARDO, 1997). Por se tratar 

de um planejamento relacionado à temática ambiental, faz-se necessário um entendimento da 

natureza, das características, função e do todo em dado contexto e essas informações devem 

constar no referencial teórico usado como base para o planejamento das ações. 

Padilha (2001) e Santos (2004) indicam que planejar requer um diagnóstico da 

problemática, justificando em que e por que se deseja intervir; definição de objetivos a serem 

concretizados em prazos determinados; procedimentos metodológicos com etapas detalhadas 

e instrumentos utilizados; além de indicação para realização de avaliação com definição de 

critérios. 
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Apesar de sua maior abrangência, um planejamento realizado no Sistema de Educação 

em Rede Estadual, incorpora as políticas educacionais tomando marcos regulatórios como 

referencial, e devem seguir etapas pensando “para onde ir” e as “maneiras adequadas para 

chegar lá” (VASCONCELLOS, 1995). Assim, o Plano da Secretaria seria, portanto, um ponto 

de partida para os professores desenvolverem suas ações. O planejamento da SEED deve 

proporcionar às DREs e aos professores nas escolas um direcionamento para o 

desenvolvimento de suas ações e a possibilidade de adequar o Plano à realidade trabalhada. 

Nesse caminho de adequações, faz-se necessário que haja um acompanhamento de quem 

realiza o planejamento para avaliação tanto do planejamento quanto do processo de 

desenvolvimento das ações. 

 Um plano é um documento que sistematiza e justifica as decisões tomadas em função 

das ações planejadas que de acordo com Padilha (2001) deve ser realizado como um guia com 

o intento de direcionar a prática e em sua organização deve ser pensando sobre “o que se 

pensa fazer; como fazer; com o que fazer, com quem fazer”. 

A seguir apresenta-se uma apreciação analítica documental da estrutura dos Planos, do 

Projeto e do Relatório. 

 

 

a) Estrutura dos planos  

 

 

De acordo com a análise realizada sobre os planos Trienal de 2007 – 2009 e Plurianual 

de 2014, esses documentos seguem um padrão de formatação em planilha, que descreve o que 

será feito no exercício do Plano com descrição das ações previstas; indica quem se 

responsabilizará pela execução de cada ação; estipula o período em que cada ação está 

prevista de ser realizada; aponta os locais onde se pretende desenvolver as ações; o motivo 

pelo qual a ação foi planejada e nesse espaço são dispostos os objetivos das ações; e, como 

essa ação deve ser desenvolvida com indicação da metodologia a ser adotada. O Quadro 8 

ilustra a formatação dos Planos da CEA. 

 

 



85 
 

 

ESQUEMA DOS PLANOS DA CEA 

O QUE 

SERÁ 

FEITO  

QUEM ESTARÁ 

RESPONSÁVEL 

QUANDO ONDE POR QUE COMO 

Descrição 

das ações 

previstas 

Quem se 

encarrega da 

realização 

Período em 

que cada 

ação está 

prevista de 

ser realizada 

Locais onde se 

pretende 

desenvolver as 

ações 

Objetivos 

das ações 

Procedimento 

metodológico 

Quadro 8 - Esquema dos Planos da CEA 

Fonte: Modelo dos Planos trienal de 2007 – 2009 e plurianual de 2014 com preenchimento dos espaços em 

branco pela autora. 

 

  

Os aspectos que, de acordo com Padilha (2001), são essenciais para um plano, foram 

identificados na estruturação dos Planos da SEED. No entanto, apesar da boa estruturação, 

destaca-se que no item metodologia são apontadas apenas as etapas de execução para cada 

ação, sem um detalhamento da realização de cada fase, nem dos instrumentos necessários em 

cada uma delas. Além disso, não menciona os recursos materiais necessários para cada ação 

prevista. 

 

  

b) Estrutura do projeto 

 

O detalhamento das propostas de ações indicadas nos Planos é inserido em Projetos 

que é um dos instrumentos de planejamento. A partir da apreciação do Projeto “Educação 

Ambiental: Criação e Fortalecimento das COM-VIDAS com atividades no contraturno 

escolar” foi possível inferir que, como desdobramento de uma meta prevista no Plano trienal 

de 2010-2013, a Coordenação de Educação Ambiental elaborou uma proposta de ação 

concreta para desenvolver junto a 30 escolas (20 da rede estadual e 10 da rede municipal) 

(SEED, 2010a). 

A estrutura do projeto constou de justificativa em que foi apresentada a necessidade da 

ação com vistas a dar continuidade às ações desencadeadas no Programa “Vamos cuidar do 

Brasil com as Escolas”; definição de Objetivo Geral da ação; estimativa de período de 

realização da ação, incluindo carga horária; indicação dos sujeitos da ação, apontando qual a 

modalidade de ensino estaria participando; levantamento dos recursos humanos necessários 
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para concretização da ação, com indicação do perfil exigido; indicação da metodologia a ser 

utilizada; previsão orçamentária, com detalhamento dos gastos necessários para cada etapa de 

desenvolvimento da ação. 

Apesar do detalhamento na elaboração do projeto, o objetivo foi traçado apenas de 

maneira geral: “Criar as Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de vida nas escolas e 

fortalecer as existentes; desenvolver projetos inter e transdisciplinares de pesquisa intervenção 

socioambiental no contraturno escolar” (SEED, 2010a, p. 03) sem indicação dos caminhos 

para alcance deste. A metodologia descrita foi apresentada de forma breve, sem apontar os 

procedimentos, o período e recursos necessários para cada etapa da ação. No documento 

analisado, a metodologia apontou que a ação  

  

 

seria norteada por meio de uma metodologia participativa obedecendo-se as 

seguintes etapas: Planejamento, Apresentação  e discussão do projeto com a 

comunidade escolar; Execução; Elaboração do material didático pedagógico; 2º 

Intercâmbio das COM-VIDAS, Divulgação dos resultados e Criação de Banco de 

Dados (SEED, 2010a, p.04). 

 

 

 Pelo que consta no documento, foi projetada uma metodologia participativa, com os 

sujeitos da ação, mas não houve detalhamento das etapas de execução nem quem participaria 

de sua realização. Além disso, não foi especificado como seria a execução das atividades, nem 

foi mencionada como seria realização de uma avaliação dos resultados da ação. Padilha 

(2001) chama atenção para que o planejamento não seja pensado dissociado da avaliação. 

Segundo a autora, a avaliação também precisa ser planejada para cada etapa, pois é a partir 

desta que se conhecem os resultados do planejamento.  

 

 

c) Estrutura do relatório 

 

A análise do relatório referente ao Plano trienal de 2007-2009 revelou que o relatório 

de Gestão do NEDIC constou de introdução, com identificação do Setor e suas competências; 

e, desenvolvimento que é o espaço em que as coordenações de Educação Escolar Indígena 

(CEEI), de Educação Ambiental (CEA) e de Educação Escolar Quilombola e Ações 

Afirmativas (CEEQAA) descreveram as ações desenvolvidas por elas no exercício daquele 

período. O documento apresentado não fazia menção às considerações finais do relatório. 
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A CEA apresentou uma introdução em sua relatoria com exposição da importância da 

educação ambiental e elencou que os dados apresentados eram referentes ao Programa 

“Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, do MEC, e às ações institucionais desenvolvidas 

pela SEED em parceria com outras instituições (SEED, 2011). 

A referência ao Programa do MEC se justificou pelas ações desencadeadas que 

envolveram as esferas estaduais. Nesse relato, a SEED, por meio da CEA, esteve envolvida na 

realização de Conferências nas Escolas para criação e Fortalecimento de Comissões de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas; Oficinas Regionais para sensibilização acerca da 

temática ambiental; Capacitações para participação na III Conferência Nacional Infanto-

juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA); participação nessa Conferência; e, realização da 1ª 

Conferência Estadual Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente. Nessa apresentação foram 

expostos dados gerais relativos ao número de participantes nas Conferências realizadas nas 

escolas: em 2007, 1000 alunos; em 2008, 2000; em 2009, 3000; e em 2010, 8000 alunos 

participaram, sem, no entanto, um detalhamento de quantas conferências e em quais escolas 

foram realizadas. Além disso, foram apresentadas informações referentes à criação de 20 

COM-VIDAS no Estado, sem, no entanto, detalhar em quais regiões do Estado essas 

Comissões foram criadas (SEED, 2011). 

No relato das ações desenvolvidas pela CEA foi reforçada a importância de trabalhar 

temáticas de educação ambiental nas escolas, citando os aspectos de transversalidade e 

interdisciplinaridade preconizadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Em 

seguida, foram descritas de maneira geral ações das quais a SEED participou em parceria com 

outras instituições, com destaque para: a Olimpíada Ambiental de Sergipe, realizada desde 

2007 por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; o Mini Curso 

Mudanças Climáticas Globais, Queimadas e incêndios Florestais: Causas Consequências e 

Alternativas de Soluções, promovido pelo IBAMA; e, o Projeto Caminho das Águas, 

proposto pela Agência Nacional das Águas e Fundação Roberto Marinho, conforme descrição 

no item 5.2 (abaixo). No relatório foi exposto o objetivo da olimpíada e citadas as etapas de 

realização da mesma, no entanto, não há detalhamento das demais atividades nem sinalização 

de avaliação e descrição dos resultados alcançados em nenhuma das ações citadas. 
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 5.2 - AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL DA SEED 

 

As ações descritas a seguir foram coletadas em relato da Coordenadora e em 

documentos apresentados por ela e dizem respeito às atividades desempenhadas pela CEA 

para alcance das metas traçadas nos Planos trienais e no Plano plurianual de 2014. 

 

5.2.1 - Descrição de ações realizadas no triênio 2007 - 2009 

 

Ao ingressar no trabalho com educação ambiental na SEED, em 2007, a coordenadora 

realizou um Diagnóstico Situacional em Educação Ambiental para mapear como estava o 

trabalho com a mesma nas escolas estaduais do Estado de Sergipe para, a partir dos 

resultados, planejar as ações para o triênio de 2007 a 2009. Foi verificado se a temática estava 

incluída nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas; se estava inserida no currículo 

ou se restringiam a ações pontuais; se os professores possuíam conhecimento sobre a PNEA e 

como desenvolviam suas atividades (SEED, 2008). 

Esse diagnóstico envolveu as nove DREs e a DEA e, no ano da pesquisa, a DEA 

apresentou que de 98 escolas estaduais de Aracaju, contabilizadas na época, 93% 

apresentaram Projeto Pedagógico sendo que dessas apenas 54% tinham a educação ambiental 

inserida no Projeto. Destaca-se que a maioria das ações estava contemplada nos conteúdos das 

disciplinas, algumas foram desenvolvidas em projetos e outras ações foram consideradas 

pontuais
6
 (SEED, 2008).  

Os resultados desse diagnóstico mostraram um déficit na formação inicial dos 

professores em relação à educação ambiental que refletiu no desconhecimento das orientações 

da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), indicando a necessidade de trabalhar 

com a temática em formação continuada. Na ocasião, foi apontado pelas escolas participantes 

do diagnóstico que para desenvolverem ações de educação ambiental era necessário, além da 

capacitação profissional, que a temática estivesse inserida no Planejamento de Ensino; a 

presença de um coordenador de educação ambiental nas escolas; a elaboração de projetos 

ambientais assegurando recursos financeiros; recursos didáticos para a realização de ações; 

conscientização e envolvimento do corpo e docente, discente e dos pais (SEED, 2008).  

                                                           
6
 76% das ações estavam contempladas no conteúdo das disciplinas, 21% materializada em ações pontuais e 35% 

desenvolvidas através de projetos (SEED, 2008). 
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A partir desse diagnóstico, pelo menos duas capacitações foram realizadas com os 

professores, conforme descrito no decorrer desse item, mas as ações desenvolvidas nesse 

triênio não focaram exclusivamente no trabalho de formação continuada, conforme 

sinalização do diagnóstico. As ações, em sua maioria, estiveram relacionadas ao trabalho 

desenvolvido nacionalmente para consolidação de programas como o “Vamos cuidar do 

Brasil com escolas sustentáveis” e realização de Conferências Nacional Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente (CNIJMA) para as quais as Secretarias de Educação devem promover 

Oficinas de conferência, Conferências nas escolas, Processo seletivo de projetos, Conferência 

Regional, Conferência Estadual para finalmente participar da Conferência Nacional. 

Outras ações ainda foram desenvolvidas em 2007, em parceria com outros órgãos, 

como a Participação na Olimpíada Ambiental de Sergipe
7
, realizada por iniciativa da 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), com participação de escolas 

de todo o Estado, das quais quatro foram de Aracaju, e uma delas foi participante da pesquisa 

para essa dissertação; e, apoio ao Projeto Coletivo Educador, que é a atuação conjunta de 

instituições em processos formativos continuados de educadores ambientais, e ao Coletivo 

Jovem, criados pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Em 2008 foi desenvolvido o Projeto Caminho das Águas com realização de oficinas 

que objetivaram capacitar docentes sobre aspectos de preservação, conservação e gestão de 

recursos hídricos. Esse projeto contou com a participação de 54 docentes da rede pública que 

lecionam para o ensino fundamental maior, dentre estes, professores de quatro escolas da 

jurisdição da DEA. A SEED ainda realizou o Projeto de formação continuada para 

capacitação de docentes no combate ao caramujo gigante africano – Achatina Fulica – com 

ciclo de palestras para 50 professores do Estado
8
; foram realizadas Conferências nas escolas 

sobre a temática: Ar, Água, Fogo e Terra; desenvolvido Projeto-piloto “Mangue Limpo” com 

mobilização de toda comunidade escolar dos bairros Industrial, Coroa do Meio e Jabotiana, 

sendo uma das escolas participante também da pesquisa para essa dissertação. Além disso, 

nesse período a CEA ainda participou do processo de construção da Política Estadual de 

Educação Ambiental em parceria com a SEMARH. Nesse ano foram desenvolvidos ainda 

encontros de sensibilização com palestras sobre “Pedagogia de Projetos” junto às DREs 01 e 

03; mobilização e sensibilização de duas unidades escolares
9
 de Aracaju para a proteção 

                                                           
7
 Apesar de ter sido citada participação apenas na Olimpíada de 2007, essa atividade já está em sua VIII Etapa. 

8
 Um dos professores foi participante da pesquisa realizada para essa dissertação. 

9
 Uma dessas escolas fez parte da pesquisa para essa dissertação. 
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ambiental da Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do Urubu. Outras ações pedagógicas 

foram realizadas referentes ao calendário ambiental com alusão a datas comemorativas 

referentes ao meio ambiente. Segundo a coordenadora, essas ações foram desempenhadas 

como meio de compartilhamento e contextualização de algumas temáticas ambientais. 

Em 2009 foi promovido o Encontro Preparatório para a 3ª Conferência Nacional 

Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente, através de oficinas de Educomunicação tendo por 

objetivo capacitar os discentes e docentes para a III CNIJMA. Participaram da referida 

Conferência a CEA; coordenadores de educação ambiental das DREs; a Comissão 

Organizadora Estadual de Sergipe (COE/SE)
10

; professores e alunos de escolas estaduais; 

municipais e também da rede privada. Essa Conferência teve como tema gerador: “mudanças 

ambientais globais: pensar na escola e na comunidade” com apresentação de projetos de 

educação ambiental desenvolvidos nas escolas. Nesse ano também foi dada continuidade ao 

Projeto formação continuada para combate ao Caramujo gigante africano – Achatina Fulica, 

com participação de 100 professores; além de participação da SEED na execução do projeto 

da UNIMED Comitê de Saúde Ambiental, que segundo a coordenadora contou também com a 

participação da UFS, do IFS e de uma Escola Estadual em Aracaju. 

 

  

 5.2.2 - Descrição de ações realizadas no triênio 2010 – 2013 

 

Em 2010, como desdobramento da III CNIJMA, desenvolveu-se o Projeto de Criação 

e Fortalecimento das Comissões do Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas escolas (COM-

VIDAS), com realização de oficinas no contraturno escolar para alunos do ensino 

fundamental maior (6º ao 9º ano); e foi realizada a 1ª Conferência Estadual Infanto-juvenil 

pelo Meio Ambiente a fim de socializar as atividades desenvolvidas do projeto COM-VIDAS. 

A criação e fortalecimento das COM-VIDAS é uma ação prevista no Programa 

“Vamos cuidar do Brasil com as escolas”, proposto pelo MEC, com o objetivo de 

potencializar as ações de educação ambiental nas escolas do ensino fundamental (6º ao 9º 

ano) e de ensino médio, com o fomento de iniciativas voltadas para a sustentabilidade 

                                                           
10

 A COE/SE é composta por 23 pessoas: representantes de instituições públicas – SEMED, SEMARH, 

UFS/Núcleo de Museologia e Comitê de Educação do Campo, Prefeitura Municipal de Socorro (Secretaria 

Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca); instituições privadas e sociedade civil (organizações não 

governamentais, associações, sindicatos e outros) que se divide em subcomissões: Coletivo Jovem e Comissão 

Executiva Estadual. 
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ambiental e à melhoria da qualidade de vida na escola e sua comunidade, que envolve não 

somente as escolas da rede estadual, mas também das redes municipais (SEED, 2010a). Esse 

projeto vem sendo tocado desde então num esforço de criar essas Comissões. Em Aracaju, 

nenhuma das 12 escolas participantes da pesquisa para essa dissertação havia criado COM-

VIDAS até o momento da coleta de dados. 

A 1ª Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, realizada nos dias 17 

e 18 de agosto de 2010, contou com a participação de alunos, professores, técnicos, 

coordenadores pedagógicos e de educação ambiental das DREs. Esta também foi uma ação 

prevista no programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, promovida pelos Ministérios 

da Educação e do Meio Ambiente, com a Coordenação Geral de Educação Ambiental do 

MEC. Teve como apoio a Comissão Organizadora Estadual de Sergipe e seu objetivo, 

segundo a coordenadora da CEA, foi fortalecer a educação ambiental e a educação para a 

diversidade nos sistemas de ensino, propiciando atitude responsável e comprometida com a 

comunidade escolar voltada para as questões ambientais globais e locais. No processo foram 

desencadeados doze encontros da COE/SE, no período de fevereiro a agosto de 2010, para o 

planejamento, dos quais sete foram reuniões técnico-pedagógicas, com o objetivo de discutir a 

metodologia da Conferência; quatro para deliberações para realização do evento e mais uma 

para discutir a PEEA. No processo de execução foram desenvolvidas cinco Oficinas de 

Educomunicação com participação de 185 alunos do Ensino Fundamental Maior e oito alunos 

de ensino profissionalizante; cinco Palestras para discussão da PEEA envolvendo 205 

professores mais Técnicos, Coordenadores Pedagógicos e de Educação Ambiental das 

Diretorias Regionais, representantes de algumas Secretarias Municipais de Educação e 

autoridades de instituições governamentais. Como resultado dessa Conferência foi elaborada 

a 1ª Carta Estadual de Responsabilidade Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (SEED, 2011). 

Ainda em 2010, a SEED participou da execução do Projeto de Capacitação em 

Recursos Hídricos: Caminho das Águas, proposto pela Agência Nacional das Águas (ANA) 

em parceria com a Fundação Roberto Marinho com vistas à capacitação de professores do 

ensino fundamental maior de 40 escolas de Sergipe, sendo 14 de Aracaju, representando 

16,4% das escolas estaduais da capital, das quais quatro são escolas participantes da pesquisa 

realizada para essa dissertação. Foi desenvolvido ainda Mini Curso sobre Mudanças 

Climáticas Globais, Queimadas e Incêndios Florestais: Causas Consequências e Alternativas 

de Soluções, promovido pelo IBAMA para 87 professores e coordenadores pedagógicos; além 
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de participação em reuniões junto com a SEMARH para gestão de atividades na Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Morro do Urubu e sensibilização das escolas acerca da 

degradação da mata atlântica mostrando a necessidade de preservação e possibilidades de uso 

da Mata como laboratório de estudo. 

Em 2011 foi realizado o 1º Intercâmbio do Projeto COM-VIDAS envolvendo 100 

professores, 30 alunos e 20 membros da Comissão Organizadora Estadual para socializar as 

atividades desenvolvidas com o projeto iniciado em 2010. Esse Intercâmbio foi também uma 

ação prevista no Programa “Vamos cuidar do Brasil com as escolas”, proposto pelo MEC, e 

contou com apresentação de 11 projetos de Escolas Estaduais de Sergipe e Escolas 

Municipais de Aracaju. Apesar de o Projeto de 2010 ter objetivado a criação e fortalecimento 

das COM-VIDAS, segundo a coordenadora, em Aracaju apenas uma escola municipal criou 

Comissão do Meio Ambiente e Qualidade de Vida. A previsão é que até 2015 pelo menos 

quatro escolas estaduais da capital formem suas Comissões. 

Em 2013 foi realizada uma Oficina preparatória para a IV Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente com participação de 100 pessoas, dentre elas 

professores, alunos e coordenadores pedagógicos do ensino fundamental maior que 

apresentaram os projetos que seriam levados para a referida Conferência. No mesmo ano a 

SEED, DREs e escolas participaram da IV CNIJMA que teve a temática “Vamos cuidar do 

Brasil com Escolas sustentáveis” trabalhada a partir de projetos de ação selecionados nas 

Unidades Federativas.  

Ainda em 2013, frente à dificuldade de criar e fortalecer as COM-VIDAS, foi 

planejada e realizada oficinas para cerca de 900 professores, alunos, representantes de pais e 

de algumas DREs
11

, sobre escolas sustentáveis e COM-VIDAS. Nessas oficinas a priorização 

de participação de professores foi para aqueles que apresentaram projetos na IV Conferência 

Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente em Brasília para socialização dos resultados de 

seus projetos e de sua participação na IV CNIJMA.  

Apesar do Diagnóstico Situacional de 2007 ter apontado a necessidade de formação 

continuada dos professores, somente em 2013 foi realizado o projeto de 1ª Formação 

Continuada em Educação Ambiental, relativo à temática de proteção ambiental, para 

professores da rede pública de ensino de Sergipe promovida em parceria com a UAB/UFS 

para 200 professores da rede estadual de ensino. O Curso de Aperfeiçoamento em Educação 

                                                           
11

 Segundo relato da CEA, a Diretoria de Educação de Aracaju não participou. 
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Ambiental teve o objetivo de discutir estratégias para inserção qualificada da educação 

ambiental nos currículos de ensino, de forma transversal e interdisciplinar; além de estimular 

as escolas a participarem de ações e projetos que promovam a sustentabilidade. 

Sobre a formação continuada de professores, a coordenadora informou que existe um 

Termo de Cooperação Técnica e o MEC libera recurso para a Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) que tem aporte técnico para oferecer essa formação aos professores. A UFS 

elabora os projetos, a SEED oferece estrutura física e divulga o trabalho.  

Outra ação desencadeada no ano 2013 foi a participação da SEED na elaboração do 

documento final da construção do Plano de coleta seletiva da SEMARH para consulta 

pública. 

 

 5.2.3 - Ações previstas no Plano Plurianual de 2014 

 

Em 2014 de planejamento trienal o NEDIC passou a fazer um Plano plurianual que 

contém nove metas para o trabalho de educação ambiental. Algumas dessas metas 

converteram-se em ações e outras, no momento da coleta de dados ainda não haviam sido 

realizadas, conforme podem ser visualizadas no Quadro 9. 

 

BALANÇO DO PLANO PLURIANUAL NO EXERCÍCIO DE 2014 

METAS DO PLANO PLURIANULAL/2014 STATUS DE EXECUÇÃO 

1 - Realizar Oficinas Pedagógicas sobre Escolas 

Sustentáveis;  

 

Realizadas 12 oficinas com as 

DREs, a SEMED e alguns 

professores de escolas 

estaduais e municipais. A 

DEA e as escolas de sua 

jurisdição não participaram 

das oficinas. 

Nessas oficinas foram 

trabalhados aspectos de 

sustentabilidade, discussão 

sobre pegada ecológica e 

CONTINUA 
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BALANÇO DO PLANO PLURIANUAL NO EXERCÍCIO DE 2014 

METAS DO PLANO PLURIANULAL/2014 STATUS DE EXECUÇÃO 

1 - Realizar Oficinas Pedagógicas sobre Escolas 

Sustentáveis;  

 

importância das COM-

VIDAS.  

Foi realizado diagnóstico 

Rápido Participativo para 

levantamento dos principais 

problemas enfrentados e 

apontamento de sugestões 

para sustentabilidade nas 

escolas. 

2 - Criar e fortalecer 26 COM-VIDAS nas unidades 

escolares do Estado;  

Não executada 

3 - Promover o II Intercâmbio das COM-VIDAS 

 

Não executada 

4 - Realizar o I Encontro do Coletivo Jovem de 

Sergipe;  

 

Não executada 

5 - Realizar a I Mostra Pedagógica Construindo 

Escolas Sustentáveis em Sergipe; 

Não executada 

6 - Realizar visitas às unidades escolares para 

acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelos 

professores e alunos durante o processo da IV 

CNIJMA;  

 

As nove DREs realizaram as 

visitas para acompanhamento 

dos projetos. A DEA 

comunicou que está iniciando 

a etapa de levantamento dos 

principais projetos 

desenvolvidos nas escolas 

estaduais de Aracaju. 

7 - Promover reuniões pedagógicas mensais com os 

coordenadores de Educação Ambiental; 

 

As reuniões vêm sendo 

desenvolvidas desde fevereiro 

de 2014, com as seguintes 

temáticas. 

CONTINUA  



95 
 

BALANÇO DO PLANO PLURIANUAL NO EXERCÍCIO DE 2014 

METAS DO PLANO PLURIANULAL/2014 STATUS DE EXECUÇÃO 

7 - Promover reuniões pedagógicas mensais com os 

coordenadores de Educação Ambiental; 

 

Fevereiro: Apresentação e 

discussão do Plano.  

Março: Resíduos sólidos e 

cidadania. 

Abril: Resíduos sólidos. 

Maio e Julho: Elaboração de 

proposta das oficinas 

pedagógicas e elaboração do 

protocolo das COM_VIDAS.  

Agosto e Setembro: Informes 

sobre Programa Dinheiro 

Direto nas Escolas (PDDE) e 

correlação das ações. 

Outubro: Culminância das 

oficinas com relatos de 

experiências de alguns 

professores e alunos; Palestra 

sobre saneamento básico. 

Novembro: Previsão de 

avaliação dos planos do 

PDDE. 

Dezembro: Previsão de 

balanço do exercício de 2014. 

8 - Promover ciclo de palestras sobre temáticas 

socioambientais; 

 

Não executada 

9 - Realizar a I Mostra Pedagógica Construindo 

Escolas Sustentáveis em Sergipe. 

Não executada 

Quadro 9 - Balanço do Plano Plurianual no exercício de 2014  

Fonte: Metas do Plano Plurianual da SEED elaborado em 2014 
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Com base no quadro percebe-se que seis metas previstas no Plano Plurianual de 2014 

ainda não estão em andamento, significando que, até Outubro de 2014
12

, apenas 33,3% do 

previsto de ações para alcance das metas estavam sendo executadas. 

 

 

 5.3 - LIMITAÇÕES E DESAFIOS ENCONTRADOS NO TRABALHO DA CEA 

 

 

No trabalho desenvolvido pela Coordenação de Educação Ambiental da SEED são 

encontrados várias limitações e desafios. O primeiro desafio apresentado está no âmbito da 

gestão da PEEA na Unidade Federativa de Sergipe, pois nessa esfera devem responder, 

conjuntamente, a Secretaria de Educação (SEED) e a Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMARH). 

No entanto, atualmente a articulação entre os dois órgãos quando acontece é de 

maneira tímida através de algumas ações da Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental de Sergipe (CIEASE) que é um colegiado de referência na educação ambiental 

com o objetivo de discutir, propor, implementar e avaliar a PEEA-SE. Essa Comissão se 

articula com a Rede de Educação Ambiental (REASE) criada com recursos geridos pela 

SEMARH e IBAMA e envolve organizações públicas, privadas e a sociedade civil 

organizada. Segundo relato da coordenadora, a Secretaria só tem participado de ações da 

Comissão quando convocada formalmente pela SEMARH, mas desde 2011 não recebe 

convocações para reuniões. No portal do Ministério do Meio Ambiente (MMA) consta como 

representante da Política Estadual de Educação Ambiental em Sergipe apenas a SEMARH, 

atestando a dificuldade de articulação entre os dois órgãos. 

Na prática, as secretarias se distanciaram porque cada uma assumiu a responsabilidade 

pela execução da educação ambiental em uma modalidade, mas não há um planejamento para 

articulação das ações entre as Secretarias. A SEMARH responde pela educação ambiental não 

formal e nesse sentido tem atuado diretamente com os movimentos sociais enquanto a SEED 

responde pela educação ambiental formal e para isso se articula com Diretorias Regionais e as 

unidades educacionais da unidade federativa. 

                                                           
12

 Quando foi estabelecido contato para atualização do Quadro. 
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 A coordenadora da SEED verbalizou que tem tentado reestabelecer contato com a 

SEMARH no trabalho com a Política de Educação Ambiental, pois acredita que esse é o 

caminho para criação do Programa de Educação Ambiental (ProEA) em Sergipe, mas como 

resposta tem encontrado resistência, pois a Secretaria de Meio Ambiente tem informado que 

está com outras prioridades de trabalho. 

 No âmbito da SEED alguns problemas são enfrentados para a execução das ações de 

educação ambiental, dentre os quais destacam-se: dificuldade na articulação entre setores 

dentro da própria instituição; insuficiência de transporte para trabalhos externos em 

articulação com as DREs ou mesmo para visitar escolas. Além disso, algumas ações 

planejadas pela CEA foram inviabilizadas em virtude de dificuldades nos trâmites 

burocráticos para repasse de recursos do Governo Federal para o NEDIC. Segundo a 

coordenadora, o Núcleo não recebe percentual da verba da SEED para ser gerida entre suas 

Coordenações, mas quando elabora um projeto precisa da aprovação do Departamento de 

Educação para execução. A coordenadora pensa que essa dificuldade poderia ser minimizada 

com previsão na dotação orçamentária de percentual específico para o NEDIC, pois facilitaria 

a formulação de projetos coerentes com a previsão de custos. Hoje, a alternativa encontrada é 

estabelecer parcerias com instituições como a Sociedade Semear, a Deso e também com a 

SEMARH e IBAMA, além de buscar recursos em editais do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico para Setor de Saneamento em Sergipe (PRODESO).  

Foi citada ainda a necessidade de revisar o item meio ambiente no Referencial 

Curricular da Rede para realização de ajustes necessários. Segundo relatado pela CEA, esse 

Referencial representa um parâmetro para a construção dos currículos de ensino nas escolas, 

levando em consideração as especificidades e o contexto em que a escola está inserida, mas 

ainda aponta o trabalho de educação ambiental com ênfase para as disciplinas ligadas às 

Ciências Biológicas, Geografia e a Química. 

Outra limitação encontrada no trabalho desempenhado pela CEA refere-se ao processo 

de formação continuada em parceria com a UFS/CESAD que encontra limitações no portal da 

internet que muitas vezes o professor não consegue acessar, podendo ser essa a razão para a 

baixa adesão de professores nos cursos. Segundo a coordenadora, um desafio nessa parceria 

de formação continuada é mobilizar e sensibilizar os gestores das unidades de ensino e 

motivar professores a se interessarem e aderirem aos projetos de formação. 
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 Apesar de uma das facilidades encontradas no trabalho da SEED com educação 

ambiental ser a interação da CEA com as Diretorias Regionais, foram relatadas pelo menos 

três dificuldades relacionadas às DREs. A primeira diz respeito à existência de Diretorias sem 

representação na pasta de educação ambiental e a região fica sem nenhum encarregado pelo 

trabalho que compete a essa DRE. A segunda dificuldade é que nem todas as DREs 

comparecem às reuniões convocadas para apresentação e discussão das ações desenvolvidas 

em suas regiões e ainda, em sua maioria, as Diretorias não têm costume de coletar 

informações precisas nas escolas para fazer relatórios detalhados com descrição de 

estratégias, dos resultados e sua avaliação. A terceira dificuldade está relacionada à 

rotatividade de coordenadores responsáveis pela pasta de educação ambiental nas Diretorias. 

 A coordenadora apontou ainda como dificuldade a realização do trabalho em 

articulação com a DEA, pois esta é a Diretoria com maior problema de articulação com a 

SEED. De acordo com o relato, até o momento de realização da entrevista, todas as 

convocações feitas pela Secretaria para reuniões no corrente ano, visando o repasse de 

orientações e coleta de informações tem ficado sem representação da Diretoria de Aracaju. 

   A Coordenadora da SEED relatou que foi recebido da Diretoria de Aracaju documento 

referente às ações desenvolvidas em 2013, mas este não condizia com as ações 

desempenhadas pela Secretaria. Como exemplo, foi citado no relatório que a Conferência 

Estadual não aconteceu por falta de tempo, quando na verdade essa informação não procede. 

A Conferência aconteceu, mas sem a participação da DEA. 

Essa dificuldade de articulação tem refletido diretamente na participação dos 

professores da rede estadual de Aracaju nas atividades promovidas pela SEED. Essa falta de 

participação precisa de maior investigação quanto aos motivos, pois, apesar de a principal 

hipótese ser que essa desarticulação da DEA com a SEED tem dificultado o trabalho em 

Aracaju, outras questões podem estar levando os professores de Aracaju a esvaziarem os 

espaços de encontros promovidos pela Secretaria. 

Assim, segundo a coordenadora, em Aracaju, mesmo com a diversidade ambiental das 

regiões do município, infelizmente não é feito nem o básico do que a SEED tem indicado 

como orientações no Plano de Ação. Os professores da jurisdição da DEA que desenvolvem 

algum trabalho de educação ambiental nas escolas acabam fazendo-o de maneira autônoma 

sem articulação com as orientações da Secretaria. 
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Convém abrir um parêntese aqui para esclarecer que esse problema de desarticulação 

com a DEA foi um fator limitante para a coleta de dados da pesquisa para essa dissertação, 

uma vez que o trabalho da DEA possibilitaria respostas mais adequadas para a análise de 

como as orientações da SEED tem chegado às escolas estaduais de Aracaju.  

Um aspecto a ser mencionado é que existe articulação dos temas transversais saúde e 

meio ambiente na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente do MEC, também nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para Saúde e Meio Ambiente, e ainda nalgumas ações 

apresentadas nas escolas que envolvem a dimensão saúde humana.  No entanto, não é 

realizada uma articulação entre o trabalho da SEED com educação ambiental e a promoção de 

saúde. A SEED possui uma coordenação de saúde e prevenção, mas a coordenadora da CEA 

reconheceu que falta um diálogo entre essa coordenação e a de educação ambiental para um 

trabalho conjunto. 

Ainda relatando dificuldades, a coordenadora citou a deficiência do sistema de ensino 

brasileiro que enfrenta problemas estruturais que se refletem na qualidade da escolarização 

que os alunos apresentam ao chegar ao ensino fundamental maior. Conforme descrito, muitos 

alunos se apresentam sem saber as operações matemáticas básicas, sem saber ler, escrever ou 

interpretar. Essa característica é um fator de empecilho para que as metas estipuladas no Plano 

Nacional de Educação sejam alcançadas.  

Diante de tantas dificuldades e limitações apresentadas, a coordenadora apontou que a 

maior delas ainda é que a educação ambiental seja institucionalizada de fato e apresentou 

como desafio o incremento de uma equipe, com dedicação exclusiva, responsável pelas 

atividades de educação ambiental e não somente uma pessoa, pois há sobreposição de 

atividades que acaba inviabilizando um maior avanço no trabalho. Essa sobrecarga prejudica 

aspectos do trabalho imprescindíveis para continuidade das ações, tais como o arquivamento 

dos documentos produzidos pela CEA. Muitos documentos encontram-se fora da pasta e isso 

inviabilizou que os acessássemos para análise das características do planejamento das ações 

propostas pela SEED. 

  

 

 

 



100 
 

5.4 - RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS COM OS PROFESSORES 

 

 

 

 5.4.1 - Caracterização dos participantes 

 

Na coleta de dados nas escolas o gênero dos participantes foi predominantemente 

feminino com 66,6% do total, ao passo que 33,3% foram professores do sexo masculino. 

Conforme apresentado na Figura 4, a Zona Norte foi a que apresentou maior número de 

participantes, 14, representando 25,9% dos professores respondentes; a Zona de Expansão foi 

a segunda com maior representatividade de professores, com 20,3% (11 respondentes); e, a 

que menos teve professores participantes foi a Zona Sul, com cinco participantes (9,2%).  

 

 

Figura 4 Frequência de professores participantes distribuídas por Zonas.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

As formações em nível de graduação foram organizadas dentro das grandes áreas das 

Ciências, organizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e são apresentadas no Quadro 10 e na Figura 5. Deve se destacar que 9,2% dos 

participantes possuem formação em mais de uma área do conhecimento. 
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FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NAS GRANDES ÁREAS DO 

CONHECIMENTOS 

Áreas do Conhecimento (CNPq) Formações 

Ciências Exatas e da terra e nas 

Engenharias 

Matemática, Física, Química e Engenharia 

Química. 

Ciências Biológicas Ciências biológicas  

Ciências da Saúde Biomedicina, Educação Física e 

Enfermagem 

Ciências Sociais Aplicadas Direito, Serviço Social e Administração 

Ciências Humanas Pedagogia, História e Geografia 

Linguística, Letras e Artes Dança, Educação Artística, Letras 

(português, inglês, espanhol e francês) 

Quadro 10 - Formação dos professores distribuída pelas grandes áreas do conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observa-se na Figura 5 que o maior número de respondentes (42,5%) haviam se 

formado em áreas das Ciências Humanas, em seguida aparecem as formações em Linguística, 

Letras e Artes (33,3%). Chama atenção que a menor frequência de respondentes foi 

apresentada na área de Ciências Biológicas (3,7%) o que difere do perfil de participantes de 

outras pesquisas (SORRENTINO et al., 2005; LOUREIRO et al., 2007;  FURTADO, 2009), 

em que esta é a área na qual os profissionais mais trabalham com educação ambiental. 
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Figura 5 - Frequência da formação dos professores nos cursos de graduação de acordo com as áreas de 

conhecimento distribuídas pelo CNPq. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Em nível de pós-graduação, as especializações e mestrados representam 

complementos auxiliares para o desenvolvimento e aprimoramento de competências. Do 

conjunto de participantes 74% cursou especialização e/ou mestrado, sendo que 7,4% possui 

especialização em mais de uma área e 5,5% possuem mestrado. 25,9% não possuem pós-

graduação. 

Quanto às áreas de conhecimento desses cursos, a Figura 6 mostra que os professores 

buscaram com maior frequência por cursos de Ensino, Didática e Metodologia do ensino e 

Planejamento (24,4%); Gestão em Educação e Gestão em Sistemas Educacionais (24,4%); 

Língua, linguística e literatura (15,5%); Psicopedagogia e Psicomotricidade (15,5%). Cursos 

relacionados a Meio Ambiente e Saúde foi a categoria que apresentou menor frequência 

(6,6%), evidenciando que a formação nesse campo ainda possui baixa procura entre os 

participantes. A categoria Outros incluiu cursos, tais como: Direito Educacional e Educação 

Especial (deficiência intelectual). 
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Figura 6 - Frequência da formação dos professores nos cursos de pós-graduação de acordo com as áreas 

de conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

A experiência profissional é um fator com potencial para agregar elementos ao 

exercício da docência, tal como a proposição de projetos de ensino. No conjunto de escolas 

pesquisadas, 92,5% dos participantes podem ser considerados experientes apresentando mais 

de sete anos no magistério. 

Analisando as faixas de tempo de serviço apresentadas na Figura 7, verifica-se que a 

maioria possui mais de 25 anos de magistério (29,5%). O segundo grupo que apresentou 

maior frequência possui de 10 a 14 anos (25,9%); seguido do grupo que possui de 15 a 19 

anos (16,6%). O grupo que apresentou menor frequência foram os professores que 

ingressaram após 2010, tendo, portanto, até 4 anos de experiência (5,5%). 

Um dado que pode estar relacionado ao conhecimento dos professores acerca de 

diretrizes normativas para orientar o trabalho com educação ambiental aponta que 55,5% 
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deles ingressaram após a publicação da introdução aos PCN em 1996 e, 5,5% ingressaram 

após a instituição da PEEA em 2010, sendo que destes somente 3,7% ingressaram depois de 

estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental em 2012. Essa 

característica de tempo de serviço apresentada por este grupo indica a necessidade de uma 

discussão contínua dessas diretrizes no ambiente de trabalho, pois a maioria dos professores 

não teve oportunidade de discuti-las em sua formação básica. 

 

 

Figura 7 - Frequência de faixas de tempo de serviço dos entrevistados 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

Na Figura 8, pode-se observar que mais de 81% dos professores lecionam em apenas 

uma ou duas instituições, o que poderia facilitar o desenvolvimento de projetos e atividades 

relacionadas aos temas transversais, uma vez que não ocorre uma dispersão do tempo de 

trabalho em um número elevado de instituições. Os que lecionam em mais de cinco 

instituições representam apenas 5,5%.  
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Figura 8 - Frequência de quantidade de instituições em que lecionam 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Embora 92,5% tenham tempo de serviço de sete anos ou mais, o número dos que estão 

abaixo desse tempo trabalhando nas escolas pesquisadas corresponde a 74%. Esse resultado 

indica que ocorre rotatividade significativa de professores entre as instituições. Ressalta-se 

que 35,1% dos professores estão na instituição há apenas um ano (Figura 9). A rotatividade e 

o período curto de permanência na escola são fatores que podem interferir na proposição e 

desenvolvimento de projetos e implicar na descontinuidade de ações. 
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Figura 9 - Frequência de tempo de docência nas instituições pesquisadas 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Quanto à jornada de trabalho, a Figura 10 mostra que a maioria dos professores 

trabalha em período parcial ou integral na mesma escola. Embora o ideal seja a dedicação 

exclusiva a uma única instituição, o período parcial também pode oferecer condições 

favoráveis ao desenvolvimento de projetos, pois o professor passa metade de seu dia de 

trabalho no mesmo local. 

20,3%
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9,2%
12,9%
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Figura 10 - Frequência da jornada de trabalho nas instituições pesquisadas 
Fonte: Elaborada pela autora 



107 
 

 

A Figura 11 apresenta outro resultado que poderia indicar facilidade para o 

desenvolvimento de projetos nas escolas, uma vez que 72,5 % dos professores não 

desenvolvem outra atividade profissional. Dos 27,7% que declararam deenvolver outra 

atividade, apenas 16,6% dispendem acima 30 hs semanais para essa outra atividade. 

 

 

Figura 11 - Frequência da jornada demandada em outra atividade profissional 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

 5.4.2- Trabalho desenvolvido nas escolas pesquisadas 

 

Dos participantes, a maioria (86,1%) leciona em séries do ensino fundamental maior 

(6º ao 9º ano), destes, 35,1% lecionam ainda em séries do ensino médio; e 29,5% lecionam 

em séries do ensino fundamental menor (1º ao 5º ano), conforme pode ser visualizado nas 

Figuras 12 e 13. 
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Figura 12 - Ciclos do ensino fundamental em que os professores lecionam e suas intersecções 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Figura 13 - Frequência de professores por série em que lecionam 

Fonte: Elaborada pela autora 
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As disciplinas lecionadas se distribuem nas grandes áreas do conhecimento e de 

formação dos participantes (Cf. Quadro 10 e Figura 5). Dentre os professores participantes da 

pesquisa, a maioria (37%) ministra aulas relacionadas a Linguística, Letras e Artes (Línguas); 

e, 9,2% trabalham disciplinas em todas as áreas, são os chamados professores polivalentes 

que assumem o ensino nas séries iniciais. Embora a formação na Grande Área das Ciências 

Biológicas tenha sido a de menor frequência (Cf. Figura 5), 16,6% lecionam disciplinas 

ligadas às Ciências Biológicas e da Saúde, sendo que parte deles pertencem ao conjunto de 

professores polivalentes (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Distribuição dos professores pelas áreas do conhecimento a que pertencem as disciplinas que 

lecionam 
Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

O trabalho com essa diversidade de disciplinas é propício para que o aspecto da 

transversalidade da educação ambiental esteja em pauta, pois sendo o meio ambiente um tema 

transversal, as ações de educação ambiental devem perpassar todas as disciplinas. 
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 5.5 - CONHECIMENTO DOS PROFESSORES  

 

 

 5.5.1- Conhecimento dos professores sobre educação ambiental 

  

 Reigota (1997); Dias (2004) e Guimarães (2011) demonstram que os conceitos 

atribuídos a educação ambiental estão diretamente relacionados à percepção que os indivíduos 

possuem sobre o ambiente e consequentemente determinam suas concepções. Antes de 

questionar sobre as ações em educação ambiental desenvolvidas nas escolas, solicitou-se a 

apresentação das concepções de educação ambiental adotadas pelos professores, pois é a 

partir desta que o profissional planeja sua atividade e a finalidade da mesma. Para tal, foi feito 

uso do Software IRAMUTEQ com método centralizado de análise que permite a utilização de 

indicadores matemáticos, conforme descrito na metodologia. 

 Na análise de “Estatísticas textuais” (Tabela 1), as palavras que se apresentaram ativas 

de modo mais frequente demonstram que as concepções de Educação Ambiental estão muito 

ligadas a uma conscientização para preservação da natureza. O primeiro termo mais frequente 

foi o substantivo conscientização que é reforçado com o 6º, 16º e 19º termos mais 

mencionados: o substantivo consciência; o verbo conscientizar; e o adjetivo consciente, 

respectivamente, indicando ser essa a característica predominante na definição de educação 

ambiental dos professores. 

 Outro termo mais frequentemente ligado à educação ambiental foi o verbo viver, 

sugerindo que, para os professores, a educação ambiental significa uma ação que pode 

influenciar no modo de viver dos sujeitos em sua relação com a natureza. O segundo verbo 

mais frequente foi preservar, indicando concepções de educação ambiental que poderiam ser 

relacionadas ao preservacionismo, o que não seria surpreendente uma vez que Sauvé  (1997) 

já havia previsto o conceito de meio ambiente frequentemente sendo associado à preservação 

ambiental, com ênfase para seus problemas ecológicos sem refletir as populações em 

correlação com esses ambientes; e, noutros estudos como Santos (2013) foi apontado ser esta 

ainda uma das concepções predominantes na visão de professores. 

 Outra frequência significativa diz respeito ao advérbio mais mencionado: todo 

apontando para uma visão integrativa, mais abrangente da educação ambiental. 
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Tabela 1 - Estatísticas Textuais dos termos mais frequentes nas conceituações de educação ambiental 

Ordem Forma Nº de repetições  Tipo 

01 conscientização 24 Subs 

02 Viver 24 Ver 

03 Meio 22 Subs 

04 Relação 22 Subs 

05 Natureza 20 Subs 

06 consciência 18 Subs 

07 educação 18 Subs 

08 forma 18 Subs 

09 ambiente 16 Subs 

10 preservar 16 Ver 

11 todo 16 Adv 

12 importância 14 Subs 

13 ação 12 Subs 

14 recurso 12 Subs 

15 voltar 12 Ver 

16 conscientizar 10 Ver 

17 vida 10 Subs 

18 aluno 9 Subs 

19 consciente 8 Adj 

20 escola 8 Subs 

21 mundo 8 Subs 

22 respeito 8 Subs 

23 Seu 8 Pron 

24 sociedade 8 Subs 

25 sustentável 8 Adj 

26 nossa 7 Pron 

27 bom 6 Adj 

28 conhecimento 6 Subs 
Fonte: Elaborada pela autora com auxílio do software IRAMUTEQ 
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Na análise de similitude (Figura 15) os termos em destaque apontam para os 

elementos chave das definições apresentadas. Comprova-se que a preservação da natureza é 

elemento central na concepção dos participantes. As linhas mais espessas ligam termos 

frequentemente usados em correlação indicando, ao centro, que o ponto de vista do ser 

humano sobre o meio ambiente liga a uma melhor qualidade de vida, apresentada à direita da 

figura. 

 

 

Figura 15 - Análise de Similitude da conceituação de educação ambiental 

Fonte: Elaborada pela autora com auxílio do software IRAMUTEQ 
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O Software permite ainda gerar uma nuvem de palavras que sintetiza os resultados da 

análise e reforça os dados apresentados nas análises de estatísticas textuais e de similitudes, 

conforme Figura 16. 

 

 

Figura 16- Nuvem de palavras frequentes na conceituação de educação ambiental 

Fonte: Elaborada pela autora com auxílio do software IRAMUTEQ 
 

 

 5.5.2- Conhecimento dos professores sobre orientações para trabalhar com educação 

ambiental 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) fornecem orientações para práticas de 

educação ambiental nas escolas. No entanto, a maioria dos professores afirmou desconhecê-

las, com apenas 33,3% afirmando possuir esse conhecimento (Figura 17). 
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Figura 17 - Frequência de conhecimento das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Dos que afirmaram conhecer as diretrizes dos PCN, 66,6% elencaram os aspectos 

relevantes dessas diretrizes para o trabalho com educação ambiental, tais como, a amplitude 

de abordagem da temática (50%) que envolveu subtemas como preservação, conservação, 

reciclagem do lixo, formação para cidadania, saneamento básico, desenvolvimento 

sustentável e qualidade de vida. Houve também referências para o aspecto da transversalidade 

(16,6%) e para a proposta da interdisciplinaridade (27,7%) e, apenas 5,5% destacou a 

importância da percepção do ser humano como parte integrante da natureza. 33,3% não se 

referiram a nenhum aspecto relevante e indicado pelos PCN em relação à educação ambiental. 

Desses 33,3% que disseram conhecer os PCN, 27,7%, correspondente a apenas 11,1% 

do total de participantes, disseram conhecer também as DCN para EA (Figura 18).  
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Figura 18- Frequência de conhecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Todos os professores que disseram conhecer as DCN para educação ambiental 

disseram conhecer também os PCN. Os aspectos das DCN para educação ambiental mais 

frequentemente destacados foram: a interdisciplinaridade, a preservação do meio ambiente e 

articulação com a temática saúde e qualidade de vida, a partir da separação do lixo e adequada 

utilização dos alimentos. Além disso, foi apontada a necessidade da busca por estabelecer 

equilíbrio entre o ser humano e o meio e também de valorização e capacitação do professor. 

Entretanto, um dos participantes relatou a obrigatoriedade de inserir a educação ambiental no 

currículo como disciplina, quando, na realidade, as Diretrizes reforçam o que já estava posto 

nos PCN, que a educação ambiental deve ser inserida nos currículos de ensino de maneira 

transversal e não como disciplina. Tozoni-Reis (2008, p. 50) aponta que  

 

o amadurecimento da Educação Ambiental como campo de pesquisa e ação 

educativa produziu discussões suficientes para superarmos, já há algum tempo, o 

fato de trata-la como disciplina ou programa de ensino de Ciências, Biologia e áreas 

próximas, para trata-la de forma mais ampla, como educação, como educação que 

tematiza o ambiente. 

 

Num esforço de cumprir seu papel enquanto um dos órgãos gestores da Política 

Estadual de Educação Ambiental, a SEED desenvolveu planejamentos (de 2007 a 2013 

materializados em dois Planos Trienais e, a partir de 2014 no Plano Plurianual) traçando 
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orientações para a implementação do trabalho com educação ambiental nas escolas, em 

articulação com as Diretorias Regionais, conforme já apresentado. 

Apenas 11,1% do total de participantes afirmaram possuir conhecimento sobre as 

orientações da SEED-SE (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Frequência de professores que conhecem as orientações da SEED para ações de educação 

ambiental 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Do percentual que afirmou conhecer as orientações da SEED apenas 3,7% respondeu 

que conhece também os PCN e/ou as DCN para EA. Os aspectos citados em relação às 

orientações da SEED foram: a importância de trabalhar a temática de forma interdisciplinar; a 

necessidade de ser a educação ambiental uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente; o desenvolvimento de valores condizentes com uma harmônica integração do ser 

humano à natureza; o envolvimento da comunidade externa nas atividades escolares; e ainda a 

realização de palestra, o que mostra que as orientações chegadas por intermédio da SEED 

estão em consonância com os Parâmetros e Diretrizes Curriculares para a Educação 

Ambiental. Além disso, foi tecida crítica com relação à construção de projetos pela Secretaria 

sem a devida articulação com as escolas. 
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 5.6 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS 

 

 

A educação ambiental é um elemento educacional que deve ser desenvolvido de forma 

transversal ao currículo pedagógico, estando inserida em todas as disciplinas, e de maneira 

interdisciplinar, ligando todas as áreas do conhecimento na construção do saber ambiental.  

Quando questionados sobre o desenvolvimento de ações ou projetos em educação 

ambiental, alguns professores não descreveram ações por não desenvolver uma atividade mais 

sistemática, materializada em projetos e não considerar ações pontuais como, por exemplo, 

orientação esporádica ao aluno sobre a correta destinação do lixo como ação de educação 

ambiental. Assim, apenas 68,5% dos participantes, que trabalham em diversas áreas de 

conhecimento, relataram desenvolver ações em educação ambiental. Desse total, conforme 

exposição na Figura 20, a maioria está ligada à área de línguas (32,4%) e a minoria está ligada 

à área das Ciências Biológicas (8,1%). 

 

 

Figura 20 - Frequência de ações de educação ambiental desenvolvidas pelos professores de acordo com a 

área de conhecimento em que lecionam 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Comparando-se a distribuição de professores de acordo com as áreas do conhecimento 

em que trabalham (Cf. Figura 14) com a distribuição equivalente daqueles que desenvolvem 
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ações de educação ambiental (Figura 20) observa-se um conjunto de coincidências, pois a 

área em que há maior número de professores trabalhando (Línguas) também é aquela em que 

é desenvolvida maior número de ações em educação ambiental. Isso também ocorre em todas 

as outras áreas à exceção do conjunto de professores polivalentes. Este conjunto de 

professores obteve o quarto lugar em frequência de acordo com as áreas em que trabalham 

(Cf. Figura 14), mas desenvolvem mais ações de educação ambiental, subindo no ranking do 

4º para o 3º lugar (Figura 20), indicando que, embora em menor número, esses professores se 

envolvem mais com educação ambiental. A minoria dos professores entrevistados lecionam 

disciplinas das ciências biológicas e de saúde e também a minoria dos que desenvolvem ações 

de educação ambiental são formados nessa grande área.  

A diversidade de participantes, por área de conhecimento, que desenvolvem alguma 

ação relacionada à educação ambiental nas escolas, ilustra a natureza transversal da temática 

ambiental que pode ser abarcada em todas as disciplinas ministradas. 

 

 5.6.1- Características gerais das ações 

 

Nas escolas pesquisadas, 68,5% dos professores desenvolve alguma ação e/ou projeto 

de educação ambiental na instituição e 31,4% não o fazem. Dentre os que trabalham a 

temática, 83,7% desenvolvem uma ação, geralmente em sala de aula, relacionada à temática e 

16,2% desenvolvem de duas a três ações (Figura 21). 
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Figura 21 - Quantidade de ações de educação ambiental desenvolvidas nas escolas pelos professores 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Considerando as zonas do município em que as escolas estão localizadas, verifica-se 

que 20,8% dessas ações são desenvolvidas em escolas da Zona Norte, 14,5% em escolas da 

Zona Sul, 20,8% em escolas da Zona Oeste, 27% em escolas da Zona Centro, 6,2% em 

escolas da Zona de Expansão e 10,4% em escolas da Zona Santa Maria (Figura 22). 

Em comparação com o número de participantes por Zona (Cf. Figura 4), percebe-se 

que enquanto o maior número de participantes foi da Zona Norte, a Zona que mais apresentou 

ações de educação ambiental foi a Zona Centro. Em contrapartida, enquanto a Zona com 

menor número de participantes foi a Zona Sul, a Zona que apresentou o menor número de 

ações de Educação Ambiental foi a Zona de Expansão. 
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Figura 22 - Frequência de ações de educação ambiental realizadas em escolas de acordo com sua 

localização no município. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 5.6.2- Descrição das ações 

 

As ações de educação ambiental descritas pelos professores englobam a abordagem de 

assuntos diversificados. De um total de 117 assuntos abordados nas ações, 17,9% se referiram 

aos Resíduos sólidos e Reciclagem; 14,5% a temática Higiene; 13,6% abordaram Violência e 

Drogas; 12,8% tematizaram a Poluição; 8,5% Alimentação; 8,5% Exploração de recursos 

naturais; 5,9% Fauna e Flora; 4,2% Respeito e cidadania; 3,4% Consumo; 1,7% Conservação 

e preservação do patrimônio material e imaterial; 1,7% Horta Escolar. Outros temas tratados 

com menor frequência foram: Desmatamento; Aquecimento Global; Coleta de óleo de 

cozinha; Prevenção do caramujo africano, que desencadeou de um processo de capacitação 

promovido pela SEED (Figura 23). 
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Figura 23 - Frequência da abordagem de assuntos nas ações de educação ambiental 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Figura 24 mostra que 60,4% das ações citadas estavam sendo desenvolvidas em 

2014, no decorrer do ano letivo; 22,9% foram desenvolvidas no ano 2013; 20,8% entre 2010 e 

2012; 4,1% foram iniciadas em 2013 e continuavam sendo desenvolvidas no momento da 

pesquisa; e, 2% desenvolveram-se anteriormente a 2010. 
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Figura 24 - Período em que as ações foram desenvolvidas 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Todas as ações foram realizadas na escola, com apenas 4,1% envolvendo também a 

comunidade no entorno da unidade educacional. A maioria dessas ações foi coordenada pelo 

próprio professor, 62,5%. Outras 35,4% foram coordenadas em conjunto com outros 

professores e com a equipe diretiva da escola (Diretoria e coordenação) podendo evidenciar o 

aspecto da interdisciplinaridade que deve ser desenvolvido no trabalho com educação 

ambiental. 

Quando perguntados se receberam algum apoio ou se tinham parcerias para 

desenvolvimento das ações de educação ambiental, alguns professores não responderam se 

receberam apoio e/ou parcerias para 12,5% das ações; e 39,5% das ações desenvolvidas não 

tiveram nenhum apoio ou parceria, significando que mais da metade do percentual de 

atividades coordenadas pelo próprio professor são desenvolvidas individualmente, não 

contando com apoio de nenhuma natureza. 

Constatou-se que 47,9% das atividades (12,5% a mais que as coordenada em conjunto) 

foram realizadas com apoio e/ou parcerias. Desse total, 43,5% delas contaram com apoio e/ou 

parceria das direções das escolas; 30,7% com outros professores; 7,6% com a SEED; 5,1% 

com o Ministério Público; 2,5% com Universidade/Faculdade; 2,5% em parceria com o 

Oceanário e PETROBRAS; e, 2,5% com a Polícia Militar e a Secretaria de Saúde. Outros 

5,1% não declararam de onde obtiveram apoio/parcerias. 
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Esse dado se confirma quando 44,4% dos professores afirmaram trabalhar em 

conjunto com outros professores no desenvolvimento e planejamento de ações. O percentual 

de 22,2% de professores que afirmaram não trabalhar em conjunto com outros professores 

apresentou como empecilho para o trabalho em conjunto: a falta de tempo; o foco em ações 

individualizadas; o descomprometimento dos professores com o ensino na escola pública; 

ausência de uma política pedagógica na escola que propicie o planejamento e 

desenvolvimento de ações em conjunto. Outros 33,3% não responderam a questão, dado que 

se aproxima bastante ao percentual de 29,6% referente aos que não desenvolveram ações de 

educação ambiental (Figura 25).  

 

 

 
Figura 25 - Frequência de trabalho interdisciplinar 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No que se refere ao envolvimento da SEED nas ações em educação ambiental 

desenvolvidas nas escolas, a maioria dos professores (96,2%) afirmou desconhecer o 

envolvimento da Secretaria e relatou que nas escolas onde trabalham não percebem a 

existência de conexão, sendo escola e SEED percebidas como “mundos diferentes”. Do total 

de professores participantes da pesquisa, apenas 3,7% indicaram a existência de envolvimento 

da Secretaria através de projetos, palestras, distribuição de materiais que subsidiem a ação do 
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professor e na disponibilização de carro para atividades de campo, apesar de 7,6% ter 

indicado que recebiam algum tipo de apoio/parceria da Secretaria. 

Aproximando-se do resultado acerca de atividades desenvolvidas com apoio da 

direção das escolas e de outros professores, 58,3% dos participantes relataram desenvolver as 

atividades com participação de outros docentes e direção da escola. 

A participação nas atividades envolveu principalmente os alunos e nem sempre os 

professores se perceberam enquanto sujeitos da ação. Na Figura 26 observa-se que em 37,5% 

das ações participam professores e alunos; e em 33,3% os professores identificaram como 

participantes da ação apenas os alunos. 

 

 

Figura 26 - Frequência de participantes nas ações de educação ambiental 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

As atividades foram realizadas predominantemente em sala da aula (78,7%), com 

39,3% desenvolvidas no formato de palestras e com uso de recursos áudio visual. Outras 

5,7% das ações envolveram visita de campo, com passeio no bairro da escola e visita ao 

Oceanário.  11,5% se desenvolveram em semana temática (semana do meio ambiente e dia da 

água); e, 3,8% das ações se materializaram no cultivo de hortaliças e em oficinas para 

confecção de objetos com materiais reciclados e reaproveitamento do óleo de cozinha na 

confecção de barras de sabão. 
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Os objetivos das ações foram agrupados em sete categorias que estão apresentadas na 

Figura 27. Dos participantes, 68,5% apresentaram os objetivos principais de suas ações, tendo 

maior frequência, com 25%, o trabalho em prol da conscientização dos indivíduos tanto da 

comunidade escolar quanto da comunidade externa, o que reflete com as definições 

estabelecidas pelos professores para educação ambiental como uma atividade voltada para a 

conscientização dos envolvidos.  20,8% buscaram nos objetivos de suas ações a reflexão da 

relação do ser humano com a natureza; 12,5% definiram objetivos de mudança de 

comportamento, com adoção de práticas alimentares saudáveis e posturas que propiciem um 

ambiente agradável para o convívio.  

Destaca-se na Figura 27 que 22,9% das ações não possuíam objetivo definido e esse 

resultado reflete a informalidade e consequente falta de planejamento das ações que, muitas 

vezes, se restringe a conversas com os alunos em momentos oportunos, quando, por exemplo, 

algum aluno é flagrado depositando resíduos sólidos em locais inadequados. 

 

 

Figura 27 - Frequência de objetivos das ações 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Toda atividade direcionada a um fim, que traça seus objetivos, busca por resultados. A 

Tabela 2 apresenta um comparativo das frequências dos objetivos e dos resultados esperados 

pelos professores em suas ações. Apesar de 25% das ações terem como objetivo 

conscientização dos envolvidos (Cf. Figura 27), apenas 22,9% esperavam que suas ações 
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resultassem numa maior conscientização quanto ao papel do indivíduo enquanto cidadão na 

relação com o meio ambiente material e imaterial. 

Enquanto 20,8% das ações tinham definido como objetivo uma reflexão sobre a 

relação do ser humano com a natureza, não foram identificadas respostas para resultados 

esperados correspondentes a este objetivo. Em contrapartida 16,6% esperavam como 

resultado que os conteúdos estudados fossem assimilados, mas não foram identificados 

objetivos correspondentes. Ao passo que 12,5% das ações tinham por objetivo mudança de 

comportamento, 29,1% esperavam em seus resultados por mudança comportamental na 

relação com o ambiente, totalizando aproximadamente o dobro dos que elencaram a adoção 

dessa nova postura enquanto objetivo. 

Enquanto apenas 8,3% das ações tinham como objetivo melhoria na qualidade de vida, 

para 14,5% das ações era esperado que a qualidade de vida fosse elevada, propiciando 

melhoria no convívio na escola e nas condições de ensino e aprendizagem. 

Um resultado interessante apresentado na Tabela 2, com relação aos 22,9% das ações 

que não tinham objetivo definido, é que para 12,5% delas era esperado por resultados em 

categorias variadas evidenciando que a atividade tinha alguma finalidade estabelecida. 

Somente 10,4% das ações sem definição de objetivo também não tiveram delineados os 

resultados esperados.  

 

Tabela 2 - Frequências dos objetivos definidos e dos resultados esperados. 

Relação de frequência entre Objetivos e Resultados Esperados 

Objetivos Resultados Esperados 

Conscientização dos envolvidos: 25% Conscientização: 22,9% 

Reflexão sobre a relação do ser humano 

com a natureza: 20,8% 

- - 

- - Assimilação dos conteúdos estudados: 

16,6% 

Mudança de comportamento: 12,5% Mudança de comportamento: 29,1% 

Melhoria na qualidade de vida: 8,3% Melhoria na qualidade de vida: 14,5% 

Conservação e Preservação: 10,4% Conservação e Preservação: 6,2% 

Sem objetivo delineado: 22,9% Sem resultado esperado: 10,4% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Observa-se que há um descompasso entre a definição de objetivos e os resultados 

esperados. De um modo geral, as definições de objetivos tiveram uma frequência menor com 

relação à expectativa de resultados. Como exemplo, temos definição de objetivo Mudança de 

comportamento para 12,5% dos professores contra 29,1% que esperavam tal mudança.  

Esse resultado mostra que em termos de planejamento a definição de objetivos não foi 

adequadamente trabalhada de modo que professores que não definiram objetivos de mudança 

de comportamento esperam que elas ocorram, reforçando a informalidade e consequente falta 

de planejamento sistemático das ações que fragilizam o trabalho com educação ambiental nas 

escolas. 

A leitura desses objetivos e resultados esperados nas ações evidencia que as intenções 

das práticas propostas pelos professores estão relacionadas ao seu entendimento e abordagem 

do que é a educação ambiental. Uma boa parcela dos participantes mostrou uma visão 

comportamentalista mais ligada a uma concepção conservadora possibilitando inferir que as 

mudanças esperadas situam-se numa dimensão interior e individual de cada sujeito da ação. E 

outra parcela considerável mostrou que busca a reflexão das relações do humano com o 

ambiente num processo provavelmente mais crítico e problematizador com vistas à 

transformação da realidade que engloba mais que indivíduos, mas um grupo coletivo com 

melhoria da qualidade de vida. A esse respeito Ribeiro (2001) mostra que “a finalidade 

imediata da educação [...] é a de tornar possível um maior grau de consciência [...], de 

conhecimento, compreensão da realidade da qual nós, seres humanos, somos parte e na qual 

atuamos teórica e praticamente”. Essa premissa já estava esboçada em Luckesi (1994) quando 

afirmou que a educação pode mediar a busca de entendimento da vida e da sociedade, 

contribuindo assim para transformação da realidade. 

A avaliação das ações desenvolvidas propicia a apreciação dos resultados alcançados 

com relação aos objetivos definidos. Para 10,4% das atividades os professores não 

responderam se foi feita avaliação; 37,5% das ações não foram avaliadas e 52% foram 

avaliadas através de observação de alterações nos comportamentos dos alunos, realização de 

provas, atividades e trabalhos em classe. 

A disparidade entre os elementos apresentados na tabela 2 refletiram no alcance dos 

resultados das ações planejadas. Entretanto, apesar de 37,5% das ações não terem sido 

avaliadas, apenas de 16,6% delas não se sabe se seus resultados foram alcançados, devido à 

ausência de respostas. 58,2% das ações tiveram seus objetivos alcançados, com 46,6% sendo 
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alcançados apenas parcialmente ou temporariamente. Outras 4,1% das ações não tiveram seus 

resultados esperados alcançados. 

Dentre os beneficiados pelos resultados das ações desenvolvidas, destacam-se os 

alunos, favorecidos em 91,1% das ações; os professores em 62,2% das ações; e, os bairros 

onde ficam as escolas e onde residem os alunos, se beneficiando em 53,3% das ações. Embora 

apenas 4,1% das ações envolvam a comunidade externa (Cf. Figura 26), o benefício se 

estende a ela uma vez que a mudança de comportamento individual reflete no todo. Se o 

aluno deixa de depositar resíduo sólido em local inapropriado consequentemente a 

comunidade tenderá a ficar mais limpa. 

Os professores perceberam ainda os funcionários das escolas sendo beneficiados em 

42,2% das ações e em 20% das ações os professores responderam que todos (inclusive os 

cidadãos Aracajuanos e, em 4,4% dos casos, também os Sergipanos) como beneficiários das 

ações desenvolvidas.  

Esses resultados indicam que a maioria dos professores focou o olhar nos sujeitos 

diretamente envolvidos nas ações, mas alguns dos pesquisados foram capazes de ir além 

evidenciando que ações locais podem influenciar aspectos mais gerais, pois desencadearam 

benefícios que atingiram aqueles que não estiveram envolvidos diretamente nas ações. 

 

 

  5.6.2.1- Facilidades e dificuldades no trabalho de educação ambiental nas escolas 

 

 

No processo de desenvolvimento de ações de educação ambiental os professores 

encontraram facilidades e também dificuldades. Como facilidades foram relatadas: por 27% a 

versatilidade da temática com diversidade de temas atuais sobre meio ambiente para 

relacionar teoria e prática; 24,3% relataram o envolvimento dos alunos; 8,1% apontaram 

encontrar facilidades no desenvolvimento das ações em conjunto com outros professores e a 

direção da escola; e, 2,7% relataram a existência de espaço físico adequado para a realização 

de atividades. 37,8% relataram não vislumbrar facilidades no trabalho ou não responderam. 

Dentre professores que desenvolvem ação, 54% listaram dificuldades percebidas no 

processo, sendo que alguns deles apontaram mais de uma. Foi relatada a falta de apoio e de 

envolvimento dos segmentos da escola e da SEED (27%); a falta de recursos materiais 
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(21,6%); a dificuldade de envolvimento dos alunos, seus pais e da comunidade (16,2%); a 

inexistência de projetos coletivos (13,5%); a ausência de estrutura e manutenção do ambiente 

escolar para desenvolvimento de ações que vão além das aulas (8,1%); a ausência de 

formação continuada (5,4%); a falta de tempo para desenvolver outras atividades fora da 

cartilha, de acordo com relato de professores polivalentes (5,4%); a descontinuidade dos 

projetos (2,7%); o descomprometimento dos envolvidos com a escola pública (2,7%); e, a 

pouca conscientização dos alunos (5,4%). Outros 2,7% responderam que não encontraram 

dificuldades e 43,2% não responderam.  

O alto índice dos que não responderam sobre as facilidades e dificuldades encontradas 

no processo de desenvolvimento de ações de educação ambiental pode estar relacionado à 

falta de avaliação do processo educacional, que quando realizado foca apenas na resposta do 

aluno sem refletir toda a ação, e reforça ainda a deficiência de planejamento das ações.  

As dificuldades relatadas são uma realidade não somente dos professores das escolas 

participantes do estudo. Melo (2014, p. 59) afirmou que “todos os professores, principalmente 

os da escola pública irão se deparar com inúmeras dificuldades para inserir a temática 

ambiental em suas práticas pedagógicas”. Outras pesquisas como encontradas em Silva 

(2012); Santos (2013) e Ferreira (2013) relatam também a falta de tempo dos professores; 

poucos recursos didáticos; insuficiência de formação teórica; pouco apoio pedagógico por 

parte dos gestores e equipes pedagógicas das escolas; ausência de conteúdos vinculados à 

temática ambiental nos projetos pedagógicos e programas curriculares das instituições 

educativas e também falta de motivação dos professores e dos alunos. No entanto, faz-se 

necessário que as dificuldades sejam listadas para que soluções possam ser pensadas 

conjuntamente com a esfera gestora. 

Em análise da gestão da educação ambiental através de dados obtidos com a pesquisa 

do MEC realizada em 2005 e 2006 sobre o que fazem as escolas que dizem que fazem 

educação ambiental, Loureiro e Cossío (2007) apontaram que os dados revelaram uma 

realidade que não condiz com os princípios da educação ambiental conclamados em 

documentos nacionais e também internacionais, pois as iniciativas das escolas têm se 

distanciado da comunidade externa não atentando para a necessidade de envolvimento dos 

diversos sujeitos e desconsiderando a possibilidade de contribuições dos diversos saberes 

existentes na sociedade para compreensão do ambiente, o que se refletiu nas dificuldades 

apresentadas pelos professores participantes desse estudo. 
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 5.6.3- Relação das ações de Educação Ambiental com a melhoria da qualidade de vida 

 

 Para entendimento das relações estabelecidas pelos professores entre as ações de 

educação ambiental e a qualidade de vida partiu-se das concepções de qualidade de vida 

apresentadas pelos participantes. 

 As estatísticas textuais apresentadas na Tabela 3 apontam que a qualidade de vida foi 

mais frequentemente associada ao substantivo saúde, seguida do adjetivo físico e do verbo 

viver. Tal resultado indica que viver com saúde é um fator importante para que os indivíduos 

sintam-se com boa qualidade de vida, pois interfere no bem-estar físico. 

 O segundo substantivo mais frequentemente utilizado foi o termo ambiente, mostrando 

uma percepção da relação entre qualidade de vida com o ambiente em que se insere o 

indivíduo. A proximidade entre a frequência dos substantivos ambiente (2º) e educação (5º) 

favorece o estabelecimento de relação entre ambos com a qualidade de vida. Além disso, 

percebe-se ainda que alimentação, lazer, moradia e segurança são outros substantivos 

comumente associados à qualidade de vida. 

 

 

Tabela 3 - Estatísticas textuais na conceituação de Qualidade de Vida 

Ordem Forma Nº de repetições Tipo 

01 Saúde 14 Subs 

02 Físico 11 Adj 

03 Viver 10 Ver 

04 Ambiente 8 Subs 

05 bem_estar 8 Nr 

06 Vida 8 Subs 

07 Alimentação 7 Subs 

08 Educação 7 Subs 

09 Social 7 Adj 

10 Todo 6 Adv 

11 Lazer 5 Subs 

12 Praticar 5 Ver 

13 Condição 4 Subs 

14 Forma 4 Subs 

15 Mental 4 Adj 

16 Moradia 4 Subs 

17 Saudável 4 Adj 

18 Alimentar 3 Ver 

19 Atividade 3 Subs 

20 Ação 3 Subs 
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21 Emocional 3 Adj 

22 Escola 3 Subs 

23 Indivíduo 3 Subs 

24 Limpo 3 Adj 

25 Meio 3 Subs 

26 saneamento_básico 3 Nr 

27 Segurança 3 Subs 

28 Sua 3 Adj 
Fonte: Elaborada pela autora com auxílio do software IRAMUTEQ 

 

 

 

Na análise de similitude, apresentada na Figura 28, é possível visualizar a saúde em evidência, 

como elemento chave para a qualidade de vida, ligada por uma linha mais espessa à educação, 

reforçando que esta tem sido relacionada às condições de saúde do indivíduo. Ligados por linhas 

menos espessas, porém ainda em evidência, destaca-se alimentação e ambiente, bem-estar e físico 

indicando que esses elementos são considerados fundamentais para a qualidade de vida. 
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Figura 28 - Análise de similitude da conceituação de qualidade de vida 

 Fonte: Elaborada pela autora com auxílio do software IRAMUTEQ 

 

Por entender que as ações de educação ambiental e seus resultados influem diretamente na 

qualidade de vida dos sujeitos (BRASIL, 1997; BRASIL, 1999; SILVA, 2008; PRADO E 

PRADO, 2012), foi perguntado aos professores se eles percebiam relação entre as duas temáticas e 

como era entendida essa relação.  

Dentre os professores 85,1% declararam perceber relação entre qualidade de vida e educação 

ambiental, sendo que desses, 11,1% relataram não perceber práticas de educação ambiental na escola 

incidindo na qualidade de vida. Apesar de 31,4% dos participantes não desenvolverem ações de 

educação ambiental nas escolas, o número dos que não percebem relação entre as temáticas 

corresponde a apenas 1,8%. Outros 12,9% não responderam a questão.  
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Na análise de similitude (Figura 29) é possível perceber uma forte relação entre educação 

ambiental e qualidade de vida na percepção dos professores que estabeleceram em suas respostas uma 

relação entre o ambiente e o bem-estar; a educação ambiental e a promoção de saúde. 

 

 

Figura 29- Análise de similitude da relação entre qualidade de vida e educação ambiental 

Fonte: Elaborada pela autora com auxílio do software IRAMUTEQ 

 

Apesar de 85,1% dos participantes terem descrito que percebem relação entre educação 

ambiental e qualidade de vida, vale lembrar que apenas 68,5% desenvolvem ações. Dentre estes, 

58,6% relataram que em suas ações de educação ambiental relacionam a temática à qualidade de vida 

através: 

 

 Do incentivo a práticas de atividades físicas; 
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 Da manutenção das condições de higiene e conservação da escola; 

 De trabalhos de prevenção de doenças, promoção de alimentação saudável e consumo 

consciente; 

 De reflexão sobre como as intervenções do ser humano no meio ambiente podem alterar 

positivamente ou negativamente as condições de vida; 

 Da relação entre o cuidado com o meio ambiente e melhoria de condições de vida; 

 De orientação para um convívio em equilíbrio com a natureza e com as demais pessoas. 

 

Os professores foram questionados se observam nas escolas os resultados das ações 

ambientais desenvolvidas influenciar positivamente em aspectos relacionados à qualidade de 

vida. Do total de participantes, 83,3% responderam a esta questão, sendo que 14,8% dos 

respondentes não desenvolveram ações e responderam a tabela com base nas ações que outros 

professores porventura realizaram nas escolas. Outros 16,6% não responderam. A Tabela 4 

mostra as frequências das respostas em relação aos diferentes aspectos da qualidade de vida. 

O resultado aponta que apesar das dificuldades, os professores conseguem perceber 

resultados das ações incidindo em aspectos da qualidade de vida, estando as maiores 

frequências a apontar uma melhoria regular (o que pode ser considerado positivo) nos 

aspectos listados (destaques na Tabela). Esse resultado sinaliza a necessidade da continuidade 

das ações e possivelmente uma revisão dos planejamentos visando a melhorar o alcance dos 

resultados. 

 

 

Tabela 4 - Influência dos resultados das ações de educação ambiental em aspectos relacionados à 

qualidade de vida 

PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ACERCA DA INFLUÊNCIA DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM ASPECTOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA 

 Muito Regular Indiferente/ 

Sem 

Resposta 

Pouco Nada 

Condições de limpeza da escola  16,6% 33,3% 1,8% 22,2% 9,2% 

Condições de limpeza do entorno da 

escola  

11,1% 25,9% 7,4% 22,2%  16,6% 

Separação do lixo para coleta seletiva 12,9% 12,9% 0,0%  12,9% 44,4% 

Coleta de lixo  11,1% 27,7%  9,2%  18,5%  16,6% 

CONTINUA 
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PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ACERCA DA INFLUÊNCIA DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM ASPECTOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA 

 Muito Regular Indiferente/ 

Sem 

Resposta 

Pouco Nada 

Condições de conservação das salas 

de aula 

18,5% 35,1% 0,0% 20,3%  9,2% 

Condições de conservação dos 

espaços de convivência (pátio, 

banheiro, refeitório, corredores)  

14,8% 25,9%  3,7% 25,9% 12,9% 

Condições de alimentação 11,1% 40,7% 1,8%  18,5%  11,1% 

Cooperação entre professores  27,7% 38,8% 5,5% 7,4%  3,7% 

Cooperação entre professores e alunos 24% 33,3% 5,5%  12,9% 7,4%  

Cooperação entre professores e 

funcionários 

22,2% 35,1% 7,4% 11,1%  7,4% 

Cooperação entre níveis hierárquicos 

(direção, coordenação e professores) 

18,5% 37% 3,7% 16,6% 7,4% 

Relacionamento entre os alunos 20,3% 24%  3,7% 25,9% 9,2% 

Relacionamento entre funcionários e 

alunos 

18,5%  29,6% 5,5% 18,5%  11,1% 

Satisfação com os resultados do seu 

trabalho 

16,6% 27,7%  5,5%  27,7%  5,5% 

Cooperação entre comunidade escolar 

e comunidade externa (famílias dos 

alunos e vizinhança da escola) 

9,2% 20,3%  3,7% 25,9% 24% 

TOTAL 20,2% 35,8% 5,1% 22,9% 15,7% 

 Fonte: Elaborada pela autora 

  

 

 5.7 – SUGESTÕES PARA MELHORIA DO TRABALHO COM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 Frente às dificuldades apresentadas (Cf. 5.6.2.1), os professores teceram sugestões 

para melhoria da implementação e execução de ações de educação ambiental nas escolas. 

Conforme pode ser visualizado no Quadro 11, a maioria dos professores (25,9%) apontou a 

necessidade de inserir a temática no currículo pedagógico e trabalhar de forma interdisciplinar 

com o desenvolvimento de projetos coletivos. 11,1% sugeriram que fossem melhoradas as 

condições estruturais básicas da escola com aproveitamento máximo de seu espaço livre, 

fornecimento de água, garantia de segurança e materiais de higiene.  Outros 11,1% indicaram 
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a necessidade de aumento da quantidade de recursos humanos, principalmente no quadro de 

professores para diminuição do número de aulas. Além disso, apesar de aparecer em menor 

frequência, 9,2% dos professores sugerem que a SEED estabeleça maior contato com as 

escolas, através de orientação e fornecimento de subsídios, necessários à execução de 

atividades de educação ambiental. Essa necessidade de maior interlocução com órgãos 

educacionais já havia sido detectada em Santos (2013) quando apresentou que as Secretarias 

educacionais devem proporcionar suporte teórico-metodológico que oriente as ações 

pedagógicas e cursos de formação continuada aos professores. 

 

Quadro 11 - Frequência de sugestões para melhoria do trabalho com educação ambiental nas escolas 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões para o trabalho com educação ambiental nas escolas 

Inserção da temática no currículo pedagógico e trabalhar de forma 

interdisciplinar desenvolvendo projetos coletivos. 

25,9% 

Melhorar condições estruturais básicas da escola com aproveitamento máximo 

de seu espaço livre, fornecimento de água, garantia de segurança e materiais de 

higiene, por exemplo. 

11,1% 

Aumento da quantidade de recursos humanos principalmente no quadro de 

professores para diminuição do número de aulas. 

11,1% 

Participação ativa da SEED orientando e oferecendo subsídios para o 

desenvolvimento de ações de educação ambiental na escola. 

9,2% 

Trabalhar os 5R de maneira prática com os alunos 7,4% 

Estabelecer parcerias para desenvolver projetos 7,4% 

Ampliar os projetos integradores no âmbito escolar. 7,4% 

Formação continuada dos professores com a temática educação ambiental. 7,4% 

Maior integração da escola com a comunidade. 3,7% 

Implantar coleta seletiva nas escolas. 3,7% 

Estabelecer incentivos financeiros para os professores que desenvolverem 

projetos de educação ambiental. 

3,7% 

Sem sugestão 20,3% 
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 6.1 – DISCUSSÃO DE RESULTADOS OBTIDOS NA SEED 

 

O trabalho de planejamento e execução das ações de educação ambiental é realizado 

com base em atribuições de diferentes setores que hierarquicamente compõem o sistema 

educacional estadual em Sergipe. A SEED é o órgão responsável pela administração e 

orientação do ensino público no Estado de Sergipe que se segmenta em setores, possuindo 

uma estrutura complexa
13

. Assim, encontra-se em seu interior o Departamento de Educação 

que se subdivide em vários núcleos dentre eles o Núcleo de Educação da Diversidade e 

Cidadania (NEDIC) onde se situa a Coordenação de Educação Ambiental. 

As características das orientações para educação ambiental elaboradas na CEA, assim 

como as iniciativas tomadas para que a educação ambiental seja implementada nas escolas, 

estão contidas nos planejamentos, dentre os quais foram analisados o Plano Trienal de 2007 a 

2010 e o Plano Plurianual de 2014. Para a implementação das ações nas escolas, é necessária 

a articulação de ações da Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA) com as Diretorias 

Regionais e a Diretoria de Educação de Aracaju e destas, por sua vez, com as escolas. A 

figura 30 apresenta um esquema dessa organização da SEED.  

 
Figura 30: Segmentação da SEED para implementação das ações junto às escolas 

Fonte: Elaborada pela autora  

                                                           
13

 O entendimento de complexidade da estrutura da SEED adveio do conceito apresentado em Hall (2006) que 

mostra a complexidade associada ao conceito de diferenciação e subdivisão de tarefas seja verticalmente ou 

horizontalmente.  
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Os Planos de ação são construídos pela CEA recebendo sugestões das DREs que se 

apoiam nos relatórios das escolas que realizaram e relataram ações de educação ambiental no 

decorrer dos anos letivos anteriores ao Plano a ser construído. O planejamento tem sua 

fundamentação e direcionamento baseados em orientações do MEC e em relatórios enviados 

pelas escolas. No entanto, observou-se que as informações enviadas pelas escolas para as 

DREs e destas para a CEA não são detalhadas, havendo pouca definição de objetivos 

específicos, ausência de descrição dos procedimentos adotados nas ações; falta de referência a 

resultados alcançados e a avaliações sistemáticas. É importante que se conheça os problemas 

e demandas das escolas para proposição de ações condizentes com as necessidades locais. 

Semelhante problemática foi encontrada em Vasconcelos (2008) que em sua pesquisa apontou 

uma ineficiência de planejamento e avaliação das ações desenvolvidas em escolas públicas 

em Sergipe, desembocando na perda da qualidade reflexiva do que propõe a educação 

ambiental. 

A estrutura de funcionamento da SEED não propicia o contato direto da coordenadoria 

com as escolas. O mesmo é feito via DREs através de representantes nomeados, o que é um 

aspecto a ser melhorado, pois nem todas as Diretorias possuem tal representante e, nesse caso, 

as contribuições das escolas para novos planejamentos ficam inviabilizadas. Observou-se, 

portanto, que embora os representantes nas DREs e alguns professores tenham 

periodicamente oportunidades para refletir sobre a educação ambiental em reuniões com a 

CEA - com base no Plano plurianual –, cabendo a eles repassar as informações para as 

escolas, as quais não participam diretamente de todo esse processo, as escolas que não tem 

suas Diretorias representadas nessas reuniões ficam sem receber o repasse das reuniões com a 

CEA. 

Em geral às escolas cabe a participação em eventos promovidos pela Secretaria, tais 

como a Conferência Estadual Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente, palestras e capacitações. 

Tais eventos abordam temáticas e questões importantes que precisariam ser continuados com 

ações planejadas a partir das necessidades das escolas. No entanto, é fundamental para 

sucesso da educação ambiental o envolvimento dos participantes em todas as etapas, desde o 

planejamento até a execução e avaliação da ação (PARDO, 1997; SANTOS, 2004; 

PADILHA, 2001). Isso não significa colocar todos os possíveis envolvidos em um recinto e 

tentar construir algo consistente com uma multidão, mas sim que se faz necessário a 
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promoção de vários espaços, com pautas bem delineadas, acompanhamento contínuo e 

avaliação permanente de modo que possibilite a participação qualitativa de todos. 

As ações em educação ambiental desenvolvidas pelas escolas não são acompanhadas 

pela CEA, e dificilmente podem ser pelas Diretorias Regionais tendo em vista que somente 

um representante para a área de educação ambiental teria dificuldade em realizar esse 

acompanhamento no conjunto de escolas em sua jurisdição.  

Todo esse quadro somado ao problema de articulação com a DEA mostra que as ações 

de educação ambiental das escolas de Aracaju são realizadas de modo isolado, sem 

articulação com o planejamento do Plano Plurianual. Este aspecto foi apontado na entrevista 

da coordenadora da CEA como um fator de dificuldade, embora a mesma tenha salientado a 

importância das reuniões periódicas com os representantes das DREs. Faz-se necessário 

repensar o esquema de representatividade das escolas junto às Diretorias e a CEA. Acredita-se 

que o fortalecimento do Conselho Escolar e a criação das COM-VIDAS possam ser 

alternativas para equacionar essa problemática. 

Apesar da orientação dos PCN e Diretrizes Curriculares Nacionais indicarem para a 

necessidade de atentar para as particularidades locais no desenvolvimento das ações de 

educação ambiental (BRASIL, 1997; BRASIL, 2012), muitas das ações executadas pela 

SEED estiveram ligadas ao planejamento do MEC, com atenção para a realização de 

Conferências Nacional e Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, ficando em segundo 

plano a realização de atividades demandadas e diagnosticadas em Sergipe para consolidação 

da educação ambiental no ensino formal no Estado. 

O Diagnóstico Situacional elaborado pela CEA em 2007 indicou a necessidade de um 

trabalho intensificado de formação continuada em educação ambiental, mas a consolidação de 

ações de capacitação ficou dividida com a realização de demandas advindas do MEC. No 

período de realização do Plano Trienal de 2007 a 2009, apenas foram realizadas duas 

capacitações para grupos segmentados, sem atingir o contingente de professores do Estado de 

Sergipe. Uma ação mais consolidada dessa formação continuada efetivou-se apenas em 2013 

com parceria com a EAD/UFS, a qual apresentou problemas relacionados à desistência de 

professores e dificuldades de acesso ao portal da internet. 

O desenvolvimento dessas ações propostas pelo MEC demanda tempo e muitas vezes 

dificulta o foco em desenvolver ações mais condizentes com as necessidades regionais. 
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Havendo sobreposição de atividades acaba inviabilizando um maior avanço no trabalho de 

acordo com as particularidades locais. 

As propostas do MEC podem se consolidar como incentivo válido para o 

desenvolvimento de projetos e ações, mas o foco do trabalho ainda precisa atender as 

necessidades de cada contexto escolar, que nem sempre estarão em acordo com as propostas 

de ações nacionais. Apesar de o Programa Dinheiro Direto na Escola enviar recursos 

financeiros diretamente para as escolas, a partir do envio de projetos concomitantemente a 

participação na IV CNIJMA, o que poderia representar um incentivo para o desenvolvimento 

de ações relacionadas a temáticas ambientais, nem todas as escolas continuaram a enviar 

informações pelo portal do MEC de modo a manter o recurso. Este fato pode indicar que a 

obrigatoriedade de desenvolver projetos para recepção do recurso, pode não ser o elemento 

motivador que os professores necessitam para continuidade de ações. 

É imprescindível que o planejamento seja realizado a partir da base e não que comece 

dos órgãos gestores para serem apenas executados pelas escolas. Gadotti (2000) expôs que a 

partir do momento em que as comunidades, interna e externa, das escolas fizerem parte da 

construção dos projetos escolares, consequentemente haverá maior adesão nas atividades 

desenvolvidas, despertando a consciência dos sujeitos como participantes da sociedade. 

Sugere-se que as coordenações pedagógicas ou coordenações de educação ambiental, nas 

escolas que possuem, reúnam-se com seus professores, funcionários, alunos, pais e outros 

membros da comunidade que estiverem interessados em colaborar, diagnostiquem as 

necessidades e possibilidades para o desenvolvimento de ações de educação ambiental 

condizentes com as necessidades e motivações das pessoas envolvidas. É de todo conveniente 

que a comunidade escolar - professores, alunos, direção, coordenação, funcionários - seja 

envolvida nessas iniciativas. Também é fundamental pensar no envolvimento da comunidade 

externa – pais, vizinhos da escola, ONGs, movimentos sociais, e outras instituições - nessas 

ações da escola. 

As ações assim planejadas seriam encaminhadas para as DREs que as repassariam 

para a CEA a fim de se construir o Plano Plurianual da SEED. Dessa maneira, a comunidade 

escolar e do seu entorno seriam envolvidos desde o início no planejamento e 

consequentemente estariam mais motivados para desenvolver ações e projetos. Sugestões 

desse tipo foram encontradas nas respostas de professores participantes dessa pesquisa 

(Quadro 11). Além disso, essa construção propiciaria a busca de equilíbrio entre meios e fins, 
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recursos e objetivos, pois a partir das demandas das escolas, a CEA poderia buscar os 

recursos necessários, bem como parcerias e apoio em editais para desenvolvimento das ações. 

 Torna-se fundamental para se conquistar plenamente a cidadania (BRASIL, 1997; 

BRASIL, 2012) que haja participação ativa de todos os envolvidos no processo, pois é 

necessário que cada esfera desempenhe seu papel para que o trabalho tenha continuidade e 

alcance resultados. Recomenda-se que cada etapa do trabalho seja avaliada por todos os 

envolvidos, desde o planejamento até a finalização da ação quando se realiza balanço 

definitivo do alcance das metas traçadas e resultados esperados.  

 Destaca-se que os documentos acessados apresentaram falhas estruturais que precisam 

ser ajustadas de maneira que cada instância possa planejar suas atividades com minucia, 

estipulando-se metas e traçando estratégias para alcançá-las em determinado período de 

tempo e com determinados recursos, além de descrever os procedimentos de avaliação da 

atividade, incluindo sua metodologia. Sobre essa problemática, Vasconcelos (2008) já havia 

chamado atenção mostrando que a ineficiência de planejamentos e das avaliações desemboca 

na perda da qualidade reflexiva do que propõe a educação ambiental. Sugere-se que seja 

incentivado o relato com riqueza de detalhes dos procedimentos da ação, das dificuldades e 

facilidades encontradas para sua realização, assim como sugestões dos membros das unidades 

educacionais para que os próximos planejamentos se aproximem ainda mais das necessidades 

da escola. Recomenda-se ainda que nesse processo sejam gerados três relatórios, um 

construído pelas escolas, apresentando as ações desenvolvidas e avaliação do processo e 

resultados; um de cada Diretoria Regional, que deverá relatar o trabalho de acompanhamento 

e monitoramento das ações; e, por fim, um relatório elaborado pela SEED, compilando a 

realização de seu trabalho juntamente com o desenvolvimento do trabalho das DREs e das 

escolas. 
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 6.2 – DISCUSSÃO DE RESULTADOS OBTIDOS NAS ESCOLAS 

 

 

O trabalho com educação ambiental reflete diretamente os posicionamentos filosóficos 

e ideológicos que o educador possui. Se o professor posiciona-se numa corrente mais 

conservadora tenderá, em suas ações, a adotar posturas de transmissão de conhecimentos 

muitas vezes desvinculados da realidade. Do contrário, se ele considera as partes como inter-

relacionadas e constitutivas do todo de modo holístico, a construção do conhecimento será 

uma via de mão dupla, para ele e para o aluno (PARDO, 1997). 

Do conjunto de professores participantes que desenvolvem ações de educação 

ambiental, cerca de um terço considerou apenas os alunos enquanto sujeitos da ação podendo 

significar que suas práticas estão mais ligadas a práticas educativas voltadas para a 

transmissão de conhecimentos e não como uma educação transformadora em que professor e 

aluno são potenciais sujeitos a serem transformados com a ação. 

 A associação da educação ambiental com a conscientização do indivíduo é uma 

característica, presente nas definições dos professores, que precisa ser abordada com cuidado, 

pois com ações de educação ambiental é possível e necessário que o educador sensibilize o 

aluno, mas a conscientização deve ser uma escolha pessoal e intrasferível dos sujeitos da 

ação. O professor só pode conscientizar a si mesmo assim como o aluno precisa despertar sua 

própria consciência (FREIRE, 2011).  

Em relação às definições de educação ambiental, as respostas dos professores, com 

uma constância considerável, estiveram relacionadas ao termo “preservar”, o que pode indicar 

que suas concepções estão mais ligadas ao preservacionismo, que resguarda a visão da 

“natureza intocável” (DIEGUES, 2008). No entanto, é prudente que se considere que não foi 

investigado o que o professor entende por preservação ou conservação e a utilização do termo 

pode ter sido feita sem reflexão de seu significado. 

 No desenvolvimento de ações, destaca-se que o conjunto de professores polivalentes, 

embora representando uma pequena parcela dos participantes, relataram se envolver mais com 

ações de educação ambiental. Esse é um resultado relevante, pois este professor se insere nos 

primeiros anos da educação e a base oferecida aos alunos nos anos iniciais de ensino é 

imprescindível e decisiva para a sua formação cidadã.  
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 Dentre os assuntos abordados nas ações dos professores, houve uma variedade de 

temáticas, mas, conforme os participantes, a que mais frequentemente foi trabalhada se referiu 

a questões relacionadas à reciclagem e resíduos sólidos, o que pode significar que a educação 

ambiental ainda pode estar sendo reduzida a esse item dos 5R (SILVA, 2008). O primeiro R 

representa o ato de Repensar hábitos de consumo e de descarte. Se o indivíduo é sensibilizado 

para esse primeiro R é provável que se conscientize e exercite os demais R: o segundo com a 

Redução do consumo; o terceiro com a Recusa de produtos que possam ser danosos ao meio 

ambiente e a saúde; o quarto com a reutilização de produtos, aumentando a vida útil dos 

mesmos e diminuindo o descarte de resíduos sólidos; e, por fim, o quinto R – mais presentes 

nas ações relatadas pelos professores – com reciclagem dos resíduos que não foram possíveis 

serem evitados com o uso dos R anteriores. 

 Chamou atenção ainda que a ação promovida pela CEA, relativa à capacitação sobre o 

caramujo africano, foi uma das ações menos presentes nos relatos dos professores, ilustrando 

o pouco envolvimento dos professores da Rede Estadual em Aracaju nas ações promovidas 

pela SEED, provavelmente em decorrência da desarticulação da CEA com a DEA. 

Ações de educação ambiental desenvolvidas por professores em disciplinas de 

diversas áreas do conhecimento: exatas; humanas e sociais; biológicas e da saúde; línguas; e, 

os polivalentes, mostram a capacidade de trabalhar conteúdos relacionados ao meio ambiente 

de maneira transversal aos conteúdos das disciplinas (BRASIL, 1997). Além disso, propicia 

uma visão holística, integrativa do todo, conforme presente também nas definições de 

educação ambiental apresentadas pelos professores.  

Apesar de percentual significativo de professores considerar que é realizado um 

trabalho conjunto entre os professores, contraditoriamente não se percebe a valorização do 

trabalho coletivo como um princípio organizativo, pois em sua maioria o professor coordena e 

desenvolve sozinho suas atividades. Nesse sentido, incorre-se ao erro pensar que a existência 

de um trabalho transversal pressupõe a existência de um trabalho interdisciplinar. Guimarães 

(2000) aponta que se não há promoção de momentos para troca de experiências e aptidões 

entre os participantes, o trabalho permanece disciplinar. Nessa direção, Lomônaco (2004, 

p.12) interpõe que equivocadamente 

 

a noção de interdisciplinaridade assemelha-se mais ao conceito de multi ou 

pluridisciplinaridade, em que os trabalhos com mesmo conteúdo são realizados por 

diferentes professores, não existindo uma sistematização que produza um novo 

conhecimento ou uma integração de fato. 
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O trabalho transversal desenvolvido nas escolas poderia ter o aspecto da 

interdisciplinaridade trabalhado mais frequentemente se nos Projetos Políticos Pedagógicos 

das escolas houvesse indicação para o trabalho interdisciplinar com educação ambiental, o 

que nem sempre ocorreu. Nas escolas pesquisadas, a maioria dos professores apontou a 

necessidade de inserir a educação ambiental no currículo pedagógico e trabalhar os projetos 

de forma interdisciplinar, reforçando a existência de um déficit já constatado em Guedes 

(2012) que defendeu que as escolas carecem de uma (re) organização quanto a sua proposta 

pedagógica com o objetivo de contribuir para um melhor desenvolvimento da Educação 

Ambiental na atividade escolar e em Santos (2014) que denunciou uma pontualidade na 

abordagem de temáticas ambientais. Na Portaria 678 de 1991 (BRASIL, 1991) o MEC já 

reforçou que conteúdos de educação ambiental devem estar contemplados em todos os 

currículos dos diferentes níveis e modalidades de ensino de forma transversal e 

interdisciplinar. Tozoni-Reis (2008, p.49) corrobora para essa reorganização curricular 

mostrando que  

não tem nenhum sentido pensarmos na inserção da Educação Ambiental na escola 

sem integrá-la plena e concretamente ao currículo escolar. A proposta ingênua e 

imobilista da inserção da temática ambiental como atividade extracurricular esvazia 

de importância essa temática e não contribui para a formação, plena e reflexiva, de 

sujeitos ambientalmente comprometidos e responsáveis pela construção de relações 

socioambientais socialmente justas e ecologicamente equilibradas. 

 

Nas DCN para EA, em seus objetivos, estimulou-se a inserção da temática nos 

projetos pedagógicos das unidades educativas com uma abordagem que considere a interface 

entre natureza, sociocultura, produção, trabalho e consumo (BRASIL, 2012b). Frente a essas 

questões, a pesquisadora buscou conhecer os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas para 

visualizar se a educação ambiental estava contemplada nos mesmos e constatou que a maioria 

faz menção ao trabalho com temas ambientais ou menciona diretamente o trabalho com 

educação ambiental.  

No entanto, com exceção de dois Projetos Político Pedagógico, o trabalho com a 

temática transversal de meio ambiente é citado apenas como um objetivo ou meta sem, no 

entanto, abordar a temática de modo que leve o professor a refletir e considerar as interfaces 

que envolvem a temática. Em um dos Projetos acessados é reconhecido que não há definição 

conjunta, entre os membros da comunidade escolar, dos objetivos, metas, estratégias e planos 

de ação para alcançá-los conjuntamente. Nesse mesmo PPP, a escola reconhece que não 
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utiliza padrões de desempenho para avaliar a aprendizagem com base nas proposições dos 

PCN; não faz uso dos resultados das avaliações para localizar os problemas enfrentados pela 

escola para a busca de soluções nem para revisar como o currículo é trabalhado na escola. O 

reconhecimento dessas fragilidades pode demarcar o caminho para mudanças de postura na 

condução da gestão escolar, favorecendo que a escola consiga desempenhar satisfatoriamente 

seu papel na formação cidadã. 

 

O papel da escola é construir valores e estratégias que possibilitem aos estudantes 

determinarem o que é melhor conservar em sua herança cultural, natural e 

econômica para se alcançar um nível de sustentabilidade na comunidade local que 

contribui, ao mesmo tempo, com os objetivos em escala nacional e global 

(TRISTÃO, 2008, p. 66). 

 

A necessidade de reorganização da proposta pedagógica das escolas é uma carência já 

constatada em Guedes (2012) que apontou a relevância da inserção da temática ambiental nos 

projetos escolares de modo a contribuir para melhoria do desenvolvimento da educação 

ambiental nas instituições educativas, possibilitando uma melhor reflexão em torno das 

práticas pedagógicas. 

Além da dificuldade para o trabalho interdisciplinar, um percentual considerável de 

professores desenvolve suas ações sem contar com nenhum apoio e/ou parceria, o que poderia 

se configurar como fator desmotivador para o desenvolvimento de ações. A ausência desse 

compartilhamento de ações, conforme relatado por professores, algumas vezes tem sua causa 

no próprio professor que prefere desenvolver suas ações individualizadas, poupando-lhe o 

tempo para o planejamento conjunto, mas também, noutras vezes, tem sua causa na ausência 

de uma política pedagógica na escola que propicie o planejamento e desenvolvimento de 

ações em conjunto. 

O desenvolvimento de projetos pedagógicos coletivos como estratégia de 

transversalidade e interdisciplinaridade precisa ser debatido com os professores, pois sua 

elaboração requer conhecimentos prévios que nem sempre os professores possuem para tal 

trabalho (SORRENTINO, et al. 2005). Demanda, portanto, uma capacitação em planejamento 

que não levaria poucas horas e deveria fornecer a possibilidade do professor desenvolver 

práticas de planejamento, aplicação e avaliação de projetos. Esse investimento em 

capacitação, de acordo com Flick (2010), serve para que as ações desenvolvidas pelos 
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professores não sejam tomadas de maneira isolada, se distanciando dos princípios da 

educação ambiental, além de ser uma possibilidade para contornar a problemática de pouca de 

sistematização, falta de continuidade das ações e projetos já relatados em Felizola (2007) e 

Vasconcelos (2008). 

Em reafirmação da necessidade de capacitação em planejamento, nas ações descritas 

pelos professores e encontradas nos relatórios apresentados à CEA, houve um descompasso 

entre definição de objetivos e os resultados esperados, expondo o caráter de informalidade da 

maioria das ações que não foram sistematicamente planejadas. Além disso, no planejamento 

da ação deveriam estar previstos critérios e procedimentos para a realização de avaliação não 

somente dos alunos, mas também do método de ensino do professor (SANTOS; PARDO, 

2011).  

A ausência de avaliações além de ser mais uma falha no planejamento, pode ser um 

fator de desestímulo para o envolvimento tanto do aluno quanto do professor, pois é a partir 

da avaliação que é possível identificar os avanços e déficits no trabalho educacional, 

possibilitando que sejam realizados os ajustes necessários no planejamento das ações 

vindouras. Segundo Saviani (2008) essa postura de não definição em planejamento do quê, 

quando ou como fazer, deixando que os procedimentos de realização da atividade surgirem de 

improviso, significa que o interesse principal é o estímulo à mudança comportamental, sem 

precisar justificar objetivos e procedimentos da ação. Essa postura está mais ligada a uma 

abordagem do conhecimento comportamentalista e pode estar ligada à alta frequência do 

desejo por mudanças comportamentais nos resultados esperados. 

 Além da insuficiência de envolvimento (apoio) dos segmentos da escola e da SEED, 

juntamente com a ausência de projetos coletivos, expostas anteriormente, muitos professores 

relataram como dificuldade o déficit de recursos materiais e de estrutura do ambiente escolar 

para o desenvolvimento de ações que possibilitem ao aluno associar a teoria com a prática, 

enquanto outros relatos indicaram que o espaço escolar é um agente facilitador para o 

trabalho. Essa constatação reforça a necessidade do desenvolvimento de ações que reflitam as 

realidades locais e não somente atendam as postulações de ações do MEC. Não se pode 

esperar que escolas com menos estrutura para realização de projetos apresentem tantos 

projetos quanto escolas em que suas estruturas são um fator facilitador para o trabalho. 

Atentando para suas necessidades e possibilidades, cada escola pode alcançar resultados 

particulares com o trabalho de educação ambiental. 
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Apesar dos entraves para consolidação da educação ambiental nas escolas, a realização 

das atividades predominantemente em sala de aula pode ser considerada como um aspecto 

positivo, pois propicia a interação da educação ambiental com o conteúdo escolar, no decorrer 

das atividades das disciplinas. Com essa abordagem, provavelmente a temática não estará 

sendo encarada como uma atividade que deve ser realizada paralelamente, mas se afirmado 

como um aspecto transversal ao conteúdo escolar, sendo trabalhada como conteúdo dos 

componentes curriculares (BRASIL, 2012b). No entanto, é preciso frisar que, conforme 

asseverado por Santos e Pardo (2011, p. 24), a educação ambiental  

 

deve ser permanente, geral, expressiva e responsável em preparar o indivíduo para 

analisar de modo crítico os atuais problemas do planeta e propor ações que visem à 

sua superação. Ao mesmo tempo, deve proporciona conhecimentos adequados à 

necessidade de desempenhar uma função produtiva e em proteção ao meio ambiente, 

sempre caminhando com valores éticos.  

 

 

O desconhecimento dos professores acerca dos Planos e orientações da SEED para 

ações de educação ambiental evidencia a ausência de uma conexão entre a escola e a 

Secretaria, que deveria ser estabelecida pela DEA. Como a Coordenação de Educação 

Ambiental é composta por apenas uma técnica, dificulta que esta realize visitas técnicas nas 

escolas para compartilhamento das orientações. Recomenda-se que além da existência das 

Diretorias Regionais e de Aracaju, cada escola possua um coordenador específico para 

temáticas transversais, que seria o representante da mesma facilitando esse contato entre as 

unidades educativas e a Coordenação de Educação Ambiental da SEED. 

É preocupante o alto percentual de professores que desconhecem as orientações 

contidas nos PCN e nas DCN para educação ambiental. De acordo com verificação de 

Oliveira (2013), as políticas públicas que orientam a formação continuada de professores 

permanecem como uma proposta de formação centrada apenas nas práticas docentes, por 

meio da oferta de cursos pontuais por área do conhecimento. Esses resultados indicam a 

existência de uma fragilidade no processo de formação continuada, reforçando a necessidade 

de investir em políticas públicas no Estado de Sergipe para avanço nas práticas pedagógicas 

voltadas ao meio ambiente de modo a alcançar verdadeiramente uma formação cidadã crítica 

e reflexiva, conforme já havia sido apontado por Nery (2011). 

A percepção da relação entre educação ambiental e qualidade de vida pode ser uma 

motivação para o desenvolvimento de ações. No entanto, é necessário se considerar que 

compreender a relação entre as temáticas e perceber mudanças a partir de suas ações são 
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posturas distintas. Apesar de a maioria declarar reconhecer essa relação, um número 

considerável de professores relatou não perceber práticas de educação ambiental incidindo na 

qualidade de vida dos envolvidos, quando na verdade, as reflexões promovidas pela educação 

ambiental, conforme já asseverado em Santos e Pardo (2011, p. 31) devem possibilitar aos 

alunos “participarem de forma responsável e eficaz na prevenção e solução dos problemas 

ambientais [...] o que redundará em elevação da qualidade de vida”. Esse resultado pode ser 

mais um indicador do caráter pontual da maioria das ações que nem sempre conseguem 

alcançar seus objetivos educacionais. Por outra via, o professor que vê suas atividades 

alcançarem objetivos perceptíveis de transformação dos participantes e, consequentemente, do 

ambiente pode estar sendo motivado a persistir em seu trabalho com atividades contínuas e 

permanentes, apesar das dificuldades enfrentadas. 
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CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 7.1 – CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

 

A educação ambiental é uma ferramenta imprescindível para promoção de atitudes e 

valores que gerem no ser humano comportamentos de respeito consigo mesmo, com o seu 

semelhante e para com o meio ambiente. Essas práticas envolvem, além da esfera ambiental, 

várias dimensões da vida em sociedade como a dimensão política, econômica, cultural, de 

saúde e bem-estar, influindo na qualidade de vida dos sujeitos.  

 A partir do levantamento bibliográfico foi possível constatar a existência de uma 

dificuldade na implementação da educação ambiental na educação formal de base. Foram 

sinalizadas fragilidades na formação dos professores e apresentado que a maioria das ações 

tem caráter pontual e descontínuo (FELIZOLA, 2007; LOUREIRO et al., 2007; 

VASCONCELOS, 2008; MELO, 2014;  SANTOS, 2014), mas também houveram esforços 

para que as diretrizes normativas contribuíssem para superação dessas dificuldades. Assim, a 

partir de 2010, duas medidas importantes foram tomadas: a instituição da Política Estadual de 

Educação Ambiental em Sergipe e as Diretrizes curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. 

 A elaboração de estudos acadêmicos tem indicado os problemas enfrentados e as 

necessidades de equacioná-los para que a educação ambiental se firme enquanto prática 

contínua e propositiva nas escolas. A essa vertente de trabalho deve-se somar o reforço das 

novas normatizações, tanto em nível nacional, quanto em nível estadual, para mudanças de 

posturas com vistas a uma prática ambiental permanente, continuada e articulada ao currículo 

de ensino.  

Nesta pesquisa, buscou-se analisar o planejamento e as orientações da SEED para as 

ações de educação ambiental e em que medida estavam sendo implementadas em escolas no 

ensino fundamental de Aracaju. O planejamento da pesquisa favoreceu o alcance dos 

objetivos e a obtenção de respostas para as questões norteadoras. 

 Com relação ao objetivo de analisar as características das orientações da SEED para 

educação ambiental, os resultados mostraram que as estratégias traçadas tanto para elaboração 

dos documentos de planejamento, norteadores das ações, quanto para as orientações a serem 

dadas às escolas de Aracaju tem sido insuficientes. Com relação à estrutura dos documentos 

de planejamento (Planos, projeto e relatório), constatou-se que não houve um detalhamento 
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das ações e apenas o Relatório analisado se referiu às orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o tratamento transversal e interdisciplinar dos temas transversais. Apesar de 

não haver obrigatoriedade dos PCN e DCN constarem no referencial teórico-metodológico 

dos documentos elaborados pela Secretaria, pensamos que a utilização e menção deles nos 

Planos, projetos e relatórios da SEED facilitaria ao professor a identificação de aspectos dos 

Parâmetros e das Diretrizes aplicados de maneira prática. Obviamente esses documentos da 

Secretaria precisariam ser mais bem difundidos nas escolas e não focar somente nas Diretorias 

Regionais e de Aracaju. 

Nos planos e no projeto analisados, os procedimentos metodológicos não haviam sido 

definidos e esse fator pode ter dificultado a realização de algumas ações planejadas. Além 

disso, tanto nos Planos e no Projeto analisados quanto no Relatório, não havia menção à 

avaliação das ações e essa ausência possivelmente dificultou a identificação das facilidades e 

dificuldades enfrentadas pelos executores das ações nas escolas e nas DREs, o que serviria de 

base para subsidiar novos planejamentos da SEED. Houve também um relato que a 

elaboração da PEEA pouco contribuiu para o avanço do trabalho com educação ambiental no 

Estado de Sergipe. Para comprovação desse dado, foram analisados o Plano Trienal de 2007 a 

2010 (antes da PEEA) e o Plano Plurianual de 2014 (depois da PEEA) verificando-se que não 

houveram mudanças no planejamento da Coordenação De Educação Ambiental (CEA) a 

partir das sistematizações da Política Estadual. 

Apesar do avanço, com o Plano Plurianual de 2014, de alguns professores 

participarem de espaços de discussão com a CEA e Diretorias, a construção dos Planos é 

realizada pela SEED em conjunto com as DREs, mas ainda não tem envolvido a participação 

das escolas (inclusos professores, funcionários, alunos e pais) na elaboração dos mesmos. 

Conforme Santos (2004), a participação no planejamento e avaliação de todos os sujeitos 

envolvidos no processo é imprescindível, pois sua participação os caracteriza enquanto 

sujeitos e não como objetos do planejamento e da ação. 

 Com relação ao objetivo de descrever as iniciativas tomadas pela SEED para 

implementação das ações planejadas, destaca-se que a Secretaria realizou reuniões, 

promovendo espaços de compartilhamento de informações e discussões de temáticas 

ambientais com as Diretorias Regionais e socializando os planejamentos a serem repassados 

para as escolas e, com o Plano plurianual de 2014 incluiu alguns professores nas reuniões 

promovidas. Além disso, a Coordenadoria de Educação Ambiental, que é composta por 
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apenas uma técnica, tem realizado o acompanhamento das ações por intermédio das DREs. 

No entanto, o fato de as Diretorias servirem de ponte entre as orientações da CEA e a 

implementação do planejamento nas escolas, tem sido uma estratégia falha para as escolas da 

capital, em virtude da dificuldade de articulação com a Diretoria de Educação de Aracaju.  

 Quanto ao objetivo de analisar as facilidades e dificuldades relatadas pela CEA para 

implementação do planejamento, constatou-se que várias dificuldades foram apresentadas, 

sendo a principal delas a institucionalização da educação ambiental. Outra dificuldade, de 

acordo com as informações obtidas pela coordenadora, diz respeito a complexa estrutura da 

SEED que dificulta a circulação de recursos financeiros até a CEA, inviabilizando muitas de 

suas ações. Além disso, essa mesma estrutura que interpõem as Diretorias Regionais entre a 

Coordenação de Educação Ambiental e as escolas está dificultando a circulação de 

informações entre os setores. O resultado é que as escolas estão produzindo poucos projetos 

fundamentados em suas realidades locais (a maioria dos professores desenvolvem apenas 

ações esporádicas, sem um planejamento sistemático) e a CEA acaba conduzindo 

frequentemente os projetos e atividades que são demandados pelo Governo Federal, como a 

participação e realização de Conferências Infanto-juvenis e a criação das COM-VIDAS.  

Acredita-se que, apesar da importância das atividades priorizadas, essa situação tenha 

gerado efeito negativo sobre a motivação dos professores em propor ações mais contínuas em 

educação ambiental com base na realidade local. Hipotetiza-se que motivar os professores 

para transformação da realidade local é o caminho mais acertado para tornar a educação 

ambiental institucionalizada, ou seja, presente no dia a dia da escola e dos participantes da 

comunidade escolar. Ferreira (2013, p. 190) contribui para construção dessa premissa ao 

considerar ser mais importante “o envolvimento dos professores com assuntos da 

comunidade, para que a realidade próxima seja conhecida e possa fazer parte da abordagem 

cotidiana das aulas, através do exercício da interdisciplinaridade e da participação ativa de 

todos os envolvidos no processo”. Para tal se faz necessário entender a dinâmica social e 

educacional, rever as estruturas curriculares e avaliar a gestão escolar, além de investir em 

atividades que englobem aspectos ambientais locais para estabelecimento de processos 

identitários e que ultrapassem os muros das escolas a fim de que seu papel social seja 

desempenhado a contento, qual seja: a formação cidadã. 

Como facilidades identificadas pela Coordenadora de Educação Ambiental apenas 

duas foram citadas e, paradoxalmente, estas também se configuraram como dificuldades. A 
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articulação com as Diretorias Regionais, quando ocorre a contento, se configura como uma 

facilidade, ao contrário, quando há falhas nessa articulação, como com a DEA (relatada 

acima), se configura como uma dificuldade para implementação das ações planejadas.  

A segunda facilidade indicada referiu-se a autonomia que a coordenadora acredita 

possuir. De acordo com o relato, contraditoriamente, várias ações planejadas não conseguem 

ser executadas seja por ausência de verba, seja por não ser considerada adequada para 

realização ou ainda por haver necessidade de priorização de ações que coadunem com o 

planejamento na esfera nacional, o que cerceia a autonomia que a Coordenação poderia 

possuir para planejar ações e orientar sua execução de acordo com as particularidades 

regionais. 

 Para a consecução do objetivo de analisar a implementação de ações de educação 

ambiental nas escolas procedeu-se a aplicação de questionários com 54 professores em 12 

escolas. Os resultados comprovaram a dificuldade das orientações da SEED chegarem até 

eles. Cerca de sessenta e oito por cento dos participantes têm desenvolvido ações, em 

iniciativas na maioria das vezes pontuais, abarcando temáticas ambientais isoladas, sem 

envolver a reflexão das interações do ser humano com o meio ambiente no atual modelo 

produtivo e suas induções ao consumismo. Foram encontradas poucas ações mais complexas 

e estruturadas elaboradas na própria escola, o que precisa ser incentivado. 

Dificuldades relacionadas ao conhecimento sobre orientações de documentos 

normativos, apontadas em 2007 no Diagnóstico Situacional da SEED foram comprovadas 

para 66,6% dos professores que não conhecem as orientações dos PCN; para 87% que não 

conhecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental e 88% que 

desconhecem o planejamento e orientações da SEED para as ações de educação ambiental. O 

alto índice de desconhecimento das orientações dos PCN, das DCN para EA e da SEED é 

indicativo de um fator que dificulta o trabalho com educação ambiental, sendo necessária a 

intensificação de atividades de formação continuada de maneira que mais professores da rede 

sejam contemplados nas capacitações. Nesse sentido, as formações devem proporcionar ao 

professor a abordagem de assuntos ligados ao meio ambiente em cada disciplina, entendendo 

suas interações sistêmicas, nas inter-relações com as demais áreas do conhecimento 

(BRASIL, 1997). 

Ainda com relação às ações nas escolas, os professores teceram sugestões, sendo que a 

maior frequência foi para a inserção da temática no currículo pedagógico e o trabalho de 
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forma interdisciplinar, que está de acordo com a principal sugestão da CEA referente à 

institucionalização da educação ambiental nas escolas. A participação da SEED em 

orientações e subsídios para o desenvolvimento das ações também foi uma sugestão dos 

professores para melhoria do trabalho com educação ambiental nas escolas. 

 Com relação ao objetivo de identificar as facilidades e dificuldades dos professores no 

trabalho com educação ambiental, a maioria apontou a versatilidade da temática com 

diversidade de temas atuais sobre meio ambiente como facilidade para o trabalho nas escolas. 

Como dificuldade, a maioria relatou a falta de apoio e de envolvimento dos segmentos da 

escola e da SEED nas ações. 

 Quanto ao objetivo de analisar a percepção dos professores sobre a promoção da 

qualidade de vida nas comunidades escolar e externa, a partir das ações e projetos realizados, 

constatou-se que os professores percebem relação entre educação ambiental e qualidade de 

vida e mais da metade dos que desenvolvem ações de educação ambiental relacionam a 

temática à qualidade de vida, o que se refletiu na percepção de influência positiva na maioria 

dos aspectos de qualidade de vida apresentados no questionário. 

Frente aos problemas nas estruturas dos Planos, projeto e relatório da SEED, mas 

principalmente das escolas e das Diretorias Regionais e de Aracaju, que repassam a 

sistematização de suas ações para compor o relatório final da SEED, verifica-se a necessidade 

de inclusão nas formações continuadas de professores, diretores, coordenadores e técnicos da 

Secretaria e das Diretorias Regionais, capacitações sobre planejamento e atualização de 

conceitos sobre educação ambiental. 

A finalização dessa pesquisa não exauriu a compreensão das necessidades das escolas, 

das DREs e da SEED para que a educação ambiental esteja inserida na educação formal. 

Novos estudos deveriam estar sendo desenvolvidos para atualização constante dos dados, com 

amostras maiores, a fim de verificar se em um panorama mais amplo os resultados estão de 

acordo com os obtidos nessa pesquisa. 
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 7.2 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

   

Durante a realização do estudo algumas limitações foram encontradas no processo. A 

primeira relacionou-se a dificuldade na aplicação dos questionários, pois inúmeras vezes a 

pesquisadora não conseguiu recolher os questionários precisando retornar às unidades de 

ensino diversas vezes e, mesmo os professores tendo assinado o TCLE, 56% não devolveram 

o questionário preenchido. A segunda dificuldade foi o acesso a documentos da SEED, que 

ficou limitado, pois não existe um banco de dados nem arquivo organizados para que a busca 

fosse desenvolvida de modo ordenado. Também não foi possível a retirada de documentos do 

setor ou efetuar cópias dos mesmos para um exame mais detalhado.  

 Existiram ainda limitações a respeito da amostragem, pois devido às limitações de 

recursos e de tempo não houve possibilidade de se formar uma amostra numericamente maior, 

tanto de escolas quanto de professores, que fosse representativa do conjunto de escolas 

estaduais em Aracaju. 

 Diante dessas ocorrências, a pesquisadora procurou trabalhar os dados conseguidos de 

maneira sistemática visando oferecer um panorama do que a amostra obtida possibilitou. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA 

COLETA DE DADOS COM RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NA SEED 

Universidade Federal de Sergipe 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

- Sexo (   )F     (   )M 

- Qual a sua formação? 

(   ) Ensino Médio Completo                   (   )Normal               (   )Magistério 

(   ) Curso de graduação. Qual (is)? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(   ) Curso de pós-graduação. Qual (is)? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Desde quando trabalha na secretaria? 

__________________________________________________________________________ 

- Desde quando trabalha com Educação Ambiental? 

__________________________________________________________________________ 

1- Poderia falar sobre como a SEED está organizando as ações de educação ambiental para a 

rede de ensino? Quais as diretrizes de planejamento da Secretaria? Há um plano (programa ou 

projetos)? Se sim, poderia falar sobre eles? 

(Verificar como é (características) o plano (programa ou projetos); se existe material 

impresso; e, a possibilidade de obter uma cópia). 

2- Como esses planos (programa ou projetos) são planejados? Quem participa? 
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3- Você poderia falar sobre a fundamentação desses planos (programa ou projetos)? 

(Verificar se há algum mecanismo de orientação do planejamento e avaliação em nível 

nacional para os projetos estaduais) 

(Verificar se há interface com características sociais e das diferentes regiões do município)  

(Verificar se nas ações há preocupação quanto à dimensão saúde humana (aspectos de 

alimentação saudável, qualidade de vida, bem-estar, etc.)). 

(Verificar se a partir da implementação da Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA) 

houve alterações na elaboração desses projetos) 

4- Como é realizada a implementação desses planos (programa ou projetos)? 

(Verificar quais as atividades realizadas, a periodicidade das atividades, quem participa, como 

é avaliada a implementação e a periodicidade de avaliação, quem participa da avaliação, se há 

acompanhamento das atividades nas escolas e se existe roteiro para o acompanhamento). 

A secretaria fornece apoio às escolas? Que tipo de apoio? 

5- Quais as dificuldades e facilidades encontradas pela Secretaria na implementação das 

diretrizes do plano (programa ou projeto) da SEED sobre educação ambiental nas escolas de 

ensino fundamental? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS JUNTO AOS 

PROFESSORES 

Universidade Federal de Sergipe 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA 

 

Prezado Professor (a), este questionário faz parte de uma pesquisa exploratória que tem como 

objetivo o levantamento de informações acerca da implementação de projetos de educação 

ambiental nas escolas de ensino fundamental no município de Aracaju. O referido estudo será 

apresentado pela estudante Rose Cleide Santos, sob a orientação da Prof.ª Dra. Maria 

Benedita Lima Pardo e coorientação da Prof.ª Dra. Vera Lúcia Israel, como parte integrante 

da dissertação de conclusão do curso de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Rede PRODEMA/UFS. Sua identificação como participante não será divulgada. Solicitamos 

alguns minutos da sua atenção e agradecemos desde já sua importante colaboração. 

Nome: ________________________________________________ Sexo: (   ) F (   ) M 

Escola: _____________________________________________________________________ 

 

1- Qual a sua formação? 

(   ) Ensino Médio Completo               (   )  Normal             (   )  Magistério 

(   ) Curso de graduação. Qual (is)? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(   ) Curso de pós-graduação. Qual (is)? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Desde quando leciona?  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2.1- Em quantas escolas você leciona? 

__________________________________________________________________ 

 

3- Desde que ano leciona nesta escola? Qual sua carga horária semanal? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4- Desenvolve outra atividade profissional? 

(   ) não       (    ) sim. Qual a carga horária semanal?_________________________ 

 

TODAS AS QUESTÕES A SEGUIR SE REFEREM AO TRABALHO QUE 

VOCÊ DESENVOLVE NESTA ESCOLA 

 

5- Para qual (is) série (s) leciona?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6- Qual (is) disciplina (s)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7- Para você o que é educação ambiental? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8- Conhece as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para as 

práticas de educação ambiental nas escolas? 

(   ) Sim                               (   ) Não 

8.1- Em caso afirmativo, quais aspectos das orientações você considera mais 

importantes para seu trabalho com educação ambiental? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

9- Conhece as Diretrizes Nacionais para Educação Ambiental (2012)? 

(   ) Sim                              (   ) Não 

9.1- Em caso afirmativo, quais aspectos das diretrizes você considera mais 

importantes para seu trabalho com educação ambiental na escola? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10- Conhece as diretrizes (orientações) da SEED para as práticas de educação ambiental 

nas escolas? 

(   ) Sim                              (   ) Não 

10.1- Em caso afirmativo, quais aspectos das orientações considera mais importantes 

para seu trabalho com educação ambiental? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11- Que ações ou projetos em educação ambiental você tem desenvolvido? Preencha os 

quadros a seguir. 

 

AÇÃO 1 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

1 

Tema (assunto 

abordado, temática) 

 

 

 

Período de vigência (   ) Atualmente  (  ) 2013  (  ) Entre 2010 e 2012 

(   ) Anterior a 2010 

Qual objetivo?  

 

 

 

Quem coordena? 

(   ) SEED   (   ) Diretoria da escola     

( ) Coordenação da escola (  ) Grupo de professores  

(   ) Eu – o(a) professor(a)  

(  ) Outros ________________________________ 

Quem participa?  

Onde é realizada?  

Quais as atividades 

realizadas? 

(   ) Aulas em sala   (   ) palestras    (   ) filmes    

(   ) semana temática    (   ) visita de campo    

(   ) outros_____________________________________ 

_______________________________________________ 

Quem se beneficia 

dessa ação? 

(  ) alunos  (  ) professores  (  ) funcionários 

(  ) vizinhos da escola    

(  ) bairro onde fica a escola 

(  ) a cidade toda            (  ) todo o Estado 

(   ) outros ________________________________ 
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_________________________________________ 

Quais os resultados 

esperados? 

 

 

 

Os resultados 

esperados têm sido 

alcançados? 

 

 

Existe 

avaliação? 

(   ) 

Sim 

 

 

Como 

é 

feita? 

 

(   ) 

Não 

 

 

 

Recebe apoio/ 

Tem Parcerias? 

(   ) 

Sim 

 

De 

quem?  

(  ) Direção da escola    

(  ) Outros professores   ( ) SEED    

(  ) Universidade/Faculdade 

(  ) Outros _________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Que 

tipo 

de 

apoio? 

(   ) Financeiro    (   ) Material    

(   ) Logístico 

(   ) Incentivo à formação continuada    

(   ) Acompanhamento das atividades 

(   ) Outros ________________________ 

(   ) 

Não 

 

 

________________________________________________________________ 

 

AÇÃO 2 

 

 

 

 

Tema (assunto 

abordado, temática) 

 

 

 

Período de vigência (   ) Atualmente  (  ) 2013  (  ) Entre 2010 e 2012 
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A 

Ç 

Ã 

O 

 

2 

(   ) Anterior a 2010 

Qual objetivo?  

 

 

Quem coordena? (   ) SEED   (   ) Diretoria da escola     

( ) Coordenação da escola (  ) Grupo de professores  

(   ) Eu – o(a) professor(a)  

(  ) Outros ________________________________ 

Quem participa?  

Onde é realizada?  

Quais as atividades 

realizadas? 

(   ) Aulas em sala   (   ) palestras    (   ) filmes    

(   ) semana temática    (   ) visita de campo    

(   ) outros_____________________________________ 

_______________________________________________ 

Quem se beneficia 

dessa ação? 

(  ) alunos  (  ) professores  (  ) funcionários 

(  ) vizinhos da escola    

(  ) bairro onde fica a escola 

(  ) a cidade toda            (  ) todo o Estado 

(   ) outros ________________________________ 

Quais os resultados 

esperados? 

 

Os resultados 

esperados têm sido 

alcançados? 

 

 

Existe 

avaliação? 

(   ) 

Sim 

 

 

Como 

é 

feita? 

 

(   ) 

Não 

 

 

Recebe 

apoio/Parcerias? 

(   ) 

Sim 

 

De 

quem?  

(  ) Direção da escola    

(  ) Outros professores   ( ) SEED    

(  ) Universidade/Faculdade 
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(  ) Outros _________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Que 

tipo 

de 

apoio? 

(   ) Financeiro    (   ) Material   

(   ) Logístico 

(   ) Incentivo à formação continuada    

(   ) Acompanhamento das atividades 

(   ) Outros _______________________ 

(   ) 

Não 

 

 

AÇÃO 3 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

3 

Tema (assunto 

abordado, temática) 

 

 

 

Período de vigência (   ) Atualmente  (  ) 2013  (  ) Entre 2010 e 2012 

(   ) Anterior a 2010 

Qual objetivo?  

 

 

Quem coordena? (   ) SEED   (   ) Diretoria da escola     

( ) Coordenação da escola (  ) Grupo de professores  

(   ) Eu – o(a) professor(a)  

(  ) Outros ________________________________ 

Quem participa?  

Onde é realizada?  

Quais as atividades 

realizadas? 

(   ) Aulas em sala   (   ) palestras    (   ) filmes    

(   ) semana temática    (   ) visita de campo    

(   ) outros_____________________________________ 

_______________________________________________ 

Quem se beneficia 

dessa ação? 

(  ) alunos  (  ) professores  (  ) funcionários 

(  ) vizinhos da escola    
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(  ) bairro onde fica a escola 

(  ) a cidade toda            (  ) todo o Estado 

(   ) outros ________________________________ 

Quais os resultados 

esperados? 

 

Os resultados 

esperados têm sido 

alcançados? 

 

 

Existe 

avaliação? 

(   ) 

Sim 

 

 

Como 

é 

feita? 

 

(   ) 

Não 

 

 

Recebe 

apoio/Parcerias? 

(   ) 

Sim 

 

De 

quem?  

(  ) Direção da escola    

(  ) Outros professores   ( ) SEED    

(  ) Universidade/Faculdade 

(  ) Outros _________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Que 

tipo 

de 

apoio? 

(   ) Financeiro    (   ) Material    

(   ) Logístico 

(   ) Incentivo à formação continuada    

(   ) Acompanhamento das atividades 

(    ) Outros ______________________ 

(   ) 

Não 

 

 

________________________________________________________________ 

 

12- No caso da SEED fornecer acompanhamento para as ações de educação ambiental, 

indique como é feito esse acompanhamento. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13- No desenvolvimento e planejamento das ações os professores trabalham em conjunto? 

(    )    Sim. 

Como?_______________________________________________________________ 

(   )    Não. Quais os empecilhos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14-  Indique facilidade (s) e/ou dificuldade (s) encontradas no trabalho com ações de 

educação ambiental? 

Facilidades: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dificuldades: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15-  O que você entende por qualidade de vida? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15.1- Como vê a qualidade de vida em relação à educação ambiental? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

16- Em suas ações e/ou projetos sobre educação ambiental relaciona a temática à 

qualidade de vida? 

(   ) Não                                                                                     

(   ) Sim. Como? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17- Você considera que as ações ambientais desenvolvidas têm influenciado positivamente 

os aspectos abaixo indicados? 

 

 Muito Regular Indiferente/ 

Sem 

Resposta 

Pouco Nada 

Condições de limpeza da escola      

Condições de limpeza do entorno da escola      

Separação do lixo para coleta seletiva      

Coleta de lixo      

Condições de conservação das salas de aula      

Condições de conservação dos espaços de 

convivência (pátio, banheiro, refeitório, 

corredores) 

     

Condições de alimentação      

Cooperação entre professores      

Cooperação entre professores e alunos      
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Cooperação entre professores e funcionários      

Cooperação entre níveis hierárquicos 

(direção, coordenação e professores) 

     

Relacionamento entre os alunos      

Relacionamento entre funcionários e alunos      

Satisfação com os resultados do seu trabalho      

Cooperação entre comunidade escolar e 

comunidade externa (famílias dos alunos e 

vizinhança da escola) 

     

 

18- Sugestões para melhorar o trabalho com educação ambiental na escola? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

GESTOR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SEED 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, Rose Cleide Santos, mestranda pelo PRODEMA da Universidade Federal de Sergipe, estou 

convidando a Senhora responsável pelas ações de Educação Ambiental da SEED a participar de um 

estudo intitulado “análise do planejamento em educação ambiental e sua implementação em escolas do 

ensino fundamental em Aracaju”. 

A importância dessa pesquisa é principalmente dar visibilidade e analisar as ações da Secretaria para a 

efetivação da Educação Ambiental no ensino fundamental em Aracaju. 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o planejamento e as orientações da SEED para as ações de 

educação ambiental e em que medida estão sendo implementadas em escolas no ensino fundamental 

de Aracaju. 

 

Caso você  participe da pesquisa, será necessário  participar de entrevista com roteiro semiestruturado 

que visa contribuir para análise das ações em Educação Ambiental desenvolvidas pela SEED e sua 

implementação nas escolas. 

 

Para tanto você deverá disponibilizar aproximadamente 1 hora para responder ao instrumento 

apresentado. 

 

Alguns riscos relacionados ao estudo serão minimizados durante a realização dessa pesquisa, pois será 

respeitada a resolução 466 de 2012 sobre ética em pesquisa com seres humanos. 

 

Os benefícios dessa pesquisa podem conter o esclarecimento de ações de Educação Ambiental nas 

escolas participantes, bem como para os voluntários contribuírem com suas experiências profissionais 

para aprimoramento das ações da SEED. 

 

A pesquisadora Rose Cleide Santos, mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiental, bacharel em 

Serviço Social, responsável por este estudo poderá ser contatada pelo telefone (79) 32361464 ou (79) 

98294569 ou ainda pelo e-mail rose.c.stos@gmail.com para esclarecer eventuais dúvidas que o Sr., ou 

a Sra. possa ter e fornecer-te as informações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o 

estudo. 
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A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa poderá 

desistir a qualquer momento e solicitar que te devolva o termo de consentimento livre e esclarecido 

assinado.   

 

As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas (orientadora 

Prof.ª Dra. Maria Benedita Lima Pardo e a co-orientadora Prof.ª Dra. Vera Lúcia Israel). No entanto, 

se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, 

para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. A sua entrevista será 

gravada, respeitando-se completamente o seu anonimato. Tão logo transcrita a entrevista e encerrada a 

pesquisa o conteúdo será desgravado ou destruído. 

 

Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu,_________________________________ li esse termo de consentimento e compreendi a 

natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação que recebi menciona os 

riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento 

sem justificar minha decisão.  

 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura do participante de pesquisa) 

Aracaju, ___ de_____________ de ______ 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

Rubricas: 

 Participante da Pesquisa _-

_____________________________________________ 

 Pesquisador Responsável____________________ 

 Orientador_____________ Orientado_________ 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PROFESSORES 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, Rose Cleide Santos, mestranda pelo PRODEMA da Universidade Federal de Sergipe, estou 

convidando o Senhor ou a Senhora professor de ensino fundamental da rede pública estadual em 

Aracaju a participar de um estudo intitulado “análise do planejamento em educação ambiental e sua 

implementação em escolas do ensino fundamental em Aracaju”. 

A importância dessa pesquisa é principalmente dar visibilidade e analisar as ações da Secretaria para a 

efetivação da Educação Ambiental no ensino fundamental em Aracaju. 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o planejamento e as orientações da SEED para as ações de 

educação ambiental e em que medida estão sendo implementadas em escolas no ensino fundamental 

de Aracaju. 

 

Caso você  participe da pesquisa, será necessário responder a um questionário com perguntas abertas e 

fechadas que visa contribuir para análise das ações em Educação Ambiental desenvolvidas pela SEED 

e sua implementação nas escolas. 

 

Para tanto você deverá disponibilizar aproximadamente 1 hora para responder ao instrumento 

apresentado. 

 

Alguns riscos relacionados ao estudo serão minimizados durante a realização dessa pesquisa, pois será 

respeitada a resolução 466 de 2012 sobre ética em pesquisa com seres humanos. 

 

Os benefícios dessa pesquisa podem conter o esclarecimento de ações de Educação Ambiental nas 

escolas participantes, bem como para os voluntários contribuírem com suas experiências profissionais 

para aprimoramento das ações da SEED. 

A pesquisadora Rose Cleide Santos, mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiental, bacharel em 

Serviço Social, responsável por este estudo poderá ser contatada pelo telefone (79) 32361464 ou (79) 

98294569 ou ainda pelo e-mail rose.c.stos@gmail.com para esclarecer eventuais dúvidas que o Sr., ou 

a Sra. possa ter e fornecer-te as informações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o 

estudo. 
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A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa poderá 

desistir a qualquer momento e solicitar que te devolva o termo de consentimento livre e esclarecido 

assinado.   

 

As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas (orientadora 

Prof.ª Dra. Maria Benedita Lima Pardo e a coorientadora Prof.ª Dra. Vera Lúcia Israel). No entanto, se 

qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, 

para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. 

 

Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu,_________________________________ li esse termo de consentimento e compreendi a 

natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação que recebi menciona os 

riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento 

sem justificar minha decisão.  

 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura do participante de pesquisa) 

Aracaju, ___ de_____________ de ______ 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

Rubricas: 

 Participante da Pesquisa _-

_____________________________________________ 

 Pesquisador Responsável____________________ 

 Orientador_____________ Orientado_________ 
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ANEXOS 
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ANEXO A – OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 

Capítulo I – Da Educação Ambiental 

 

Art. 5
o
 São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade. 
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ANEXO B – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA CONTEÚDOS DE MEIO 

AMBIENTE - PCN 

 

Critérios de avaliação 

• Observar as características do meio ambiente e identificar a existência de ciclos e fluxos na 

natureza.  

Espera-se que o aluno observe diferentes formas de vida e organização, a dinâmica e os fatos 

que se sucedem e conheça a existência dos processos de transformação e perpetuação da vida, 

dos processos de renovação dos recursos naturais e de reciclagem dos nutrientes. 

• Identificar as intervenções com as quais a sociedade local vem realizando transformações no 

ambiente, na paisagem, nos espaços em que habita ou cultiva. 

Espera-se que o aluno possa basicamente perceber a existência e a qualidade da interferência 

do homem na natureza a começar por sua própria realidade. Espera-se também que o aluno 

tenha elementos para criticar a qualidade dessa interferência, que reconheça valores (como o 

patrimônio histórico, por exemplo) e identifique necessidades de proteção, recuperação ou 

restrição para os empreendimentos. 

• Contribuir para a conservação e a manutenção do ambiente mais imediato em que vive. 

Espera-se que o aluno participe de atividades cotidianas de cuidado e respeito aos ambientes 

coletivos, como jogar lixo no cesto e não no chão, utilizar o banheiro de modo a mantê-lo 

limpo, manter a organização e valorizar os aspectos estéticos nas dependências da escola. 

• Identificar as substâncias de que são feitos os objetos ou materiais utilizados pelos alunos, 

bem como alguns dos processos de transformação por que passaram. 

Espera-se que o aluno reconheça a necessidade e a dependência que a humanidade tem dos 

recursos naturais, pela presença destes em tudo o que utiliza, bem como as diversas formas de 

trabalho e técnicas adotadas para converter aqueles recursos em materiais disponíveis (como 

madeira, farinha, barro, etc.) e em objetos de uso ou consumo (como a cadeira, o pão, a telha). 
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• Participar, pessoal e coletivamente, de atividades que envolvam tomadas de posição diante 

de situações relacionadas ao meio ambiente.  

Espera-se que o aluno tome parte, espontaneamente, de atividades (por exemplo, ajudar na 

limpeza da classe, no cultivo ou no trato de plantas, na solidariedade com colegas, na 

preparação de festas, etc.) e utilize procedimentos adequados que expressem na prática a 

valorização do meio ambiente. 


