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―Por trás do que lembro, 

ouvi de uma terra desertada, 

vaziada, não vazia, 

mais que seca, calcinada. 

De onde tudo fugia, 

onde só pedra é que ficava, 

pedras e poucos homens 

com raízes de pedra, ou de cabra. 

Lá o céu perdia as nuvens, 

derradeiras de suas aves; 

as árvores, a sombra, 

que nelas já não pousava. 

Tudo o que não fugia, 

gaviões, urubus, plantas bravas, 

a terra devastada 

ainda mais fundo devastava‖. 

(João Cabral de Melo Neto)  

 

http://pensador.uol.com.br/autor/joao_cabral_de_melo_neto/
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RESUMO 

 

A Educação Ambiental nos últimos trinta anos, tem se demonstrado como importante 

caminho para a adequação da relação homem e natureza. Nesse sentido, entender como 

homem concebe a Educação Ambiental é indispensável para entender como ele 

interage, interfere, transforma o meio ambiente e no caso dos docentes, como tal 

percepção interfere em suas práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, a presente 

investigação se desenvolveu dentro de uma perspectiva de inspiração fenomenológica, 

cujo viés empírico abordou as concepções, práticas pedagógicas e dificuldades do 

desenvolvimento da Educação Ambiental nos municípios que formam a Diretoria 

Regional de Educação Nove (DR9) no semiárido do Estado de Sergipe, a saber, Nossa 

Senhora da Glória,  Feira Nova,  Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé do São 

Francisco. Desse modo, o estudo passou então a responder uma questão central: Qual o 

lugar da Educação Ambiental na concepção e na prática dos professores que atuam na 

Rede Estadual no semiárido sergipano? Tendo como objetivos específicos: analisar a 

concepção dos docentes que trabalham na DR9 sobre Educação Ambiental; investigar 

as práticas docentes desenvolvidas pelos professores em Educação Ambiental a partir de 

suas narrativas; identificar, com base no relato dos professores, as dificuldades em 

trabalhar Educação Ambiental no âmbito da DR9; montar um perfil dos docentes que 

trabalham Educação Ambiental na Rede Estadual de Ensino em Sergipe, no âmbito da 

DR9. Para responder os referidos objetivos optou-se por fazer uma abordagem 

qualitativa através de entrevista estruturada com os docentes que desenvolvem a 

Educação Ambiental no âmbito do sertão sergipano. No entanto, o estudo utilizou 

também dados quantitativos adquiridos através de um questionário que se limitou a 

responder  a um dos objetivos do estudo, que é montar um perfil dos docentes que 

trabalham com Educação Ambiental na referida região. Através das análises dos 

conteúdos obtidos nas entrevistas e nos questionários, ficou evidenciado que o lugar da 

Educação Ambiental na concepção da maior parte dos professores que trabalham com 

Educação Ambiental no âmbito da DR9 está situado numa perspectiva conservacionista. 

No que se refere às práticas docentes desenvolvidas, a partir da interpretação das falas, 

nota-se que, de modo geral, estão concentradas nos seguintes aspectos: ênfase na prática 

de Educação Ambiental conservacionista, pautada a partir da preocupação com a 

problemática do lixo; na preocupação com a degradação da caatinga; na construção de 

projetos pedagógicos com temática ambiental. Por fim, os docentes sujeitos da pesquisa 

citaram  uma série de obstáculos que permeiam as suas práticas em Educação 

Ambiental no semiárido sergipano. A partir de suas falas, foi possível perceber que, de 

modo geral, os professores atribuem suas principais dificuldades à ausência de cursos de 

capacitação que desenvolvam a melhoria de suas práticas. Outras complicações 

apontadas foram a falta de material pedagógico específico no desenvolvimento de suas 

práticas e a falta de apoio pedagógico por parte dos gestores e das equipes pedagógicas 

das unidades de ensino para a o desenvolvimento de projetos com a temática ambiental. 

 

Palavras Chave: Educação Ambiental; Prática Docente; Percepção; Meio Ambiente; 

Semiárido. 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Environmental Education in the last thirty years, has been demonstrated as an important 

way for the appropriateness of the relationship between man and nature. In this sense, 

understanding how man conceives Environmental Education is essential to understand 

how it interacts, intervenes, transform the environment and in the case of teachers, as 

this perception interferes with their teaching. From this perspective, this research has 

developed from a perspective of phenomenological inspiration, which addressed the 

bias empirical conceptions, pedagogical practices and difficulties of the development of 

environmental education in the municipalities that make up the Regional Board of 

Education Nine (DR9) in the semiarid state of Sergipe, namely, Nossa Senhora da 

Glória, Feira Nova, Monte Alegre, Poco Redondo and Canindé do São Francisco. Thus, 

the study then went on to answer a central question: What is the role of Environmental 

Education in the conception and practice of teachers working in the semiarid of Sergipe 

State? Having specific objectives: to analyze the concept of teachers working in DR9 on 

Environmental Education; investigate teaching practices developed by teachers in 

Environmental Education from their narratives, to identify, based on reports from 

teachers, the difficulties in working in Environmental Education scope of DR9, build a 

profile of teachers who work in Environmental Education State Schools in Sergipe, 

under DR9. To meet these objectives it was decided to make a qualitative approach 

using a structured interview with teachers to develop environmental education in the 

hinterland of Sergipe. However, the study also used quantitative data acquired through a 

questionnaire that merely responding to one of the objectives of the study, which is to 

assemble a profile of teachers who work with environmental education in that region. 

Through the analysis of the contents obtained in interviews and questionnaires, it was 

evident that the place of environmental education in the design of most of the teachers 

who work with environmental education within the DR9 is situated in a conservation 

perspective. With regard to educational practices developed through the interpretation 

of the speeches, it is noted that, in general, are concentrated in the following aspects: 

emphasis on the conservationist practice of environmental education, guided from the 

concern with the issue of garbage; concern about the deterioration of the caatinga, 

construction of educational projects focusing on environmental issues. Finally, faculty 

research subjects cited a series of obstacles that permeate their practices in 

environmental education in the semiarid of Sergipe. From their speeches, it was 

revealed that, in general, teachers attribute their difficulties to the absence of main 

courses to develop skills to improve their practices. Other complications noted were the 

lack of teaching materials specific to the development of its practices and lack of 

educational support for managers and team teaching units for teaching the development 

of projects with environmental issues.   
 

 

 

Keywords: Environmental Education; Teaching Practice; Perception, Environment; 

Semiarid. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versa sobre as concepções e práticas em Educação 

Ambiental descritas pelos professores que atuam no âmbito do semiárido sergipano. Em 

tempo, a problemática tratada nesta pesquisa confunde-se com minha trajetória 

acadêmica e profissional. O curso de licenciatura em Geografia ampliou-me o 

significado de um conceito muito utilizado pelos geógrafos — o de formação do espaço 

geográfico, que pode ser entendido como a relação do ser humano com a natureza, 

sendo este agente modificador e transformador daquele espaço para atender suas 

necessidades (poucas vezes reais, muitas vezes forjadas). No entanto, movido pela 

ganância e apoiado num discurso de ―desenvolvimento‖ do modo de produção vigente, 

o homem vem causando problemas ambientais que estão se tornando cada vez mais 

incontornáveis. 

A relação do homem com o espaço natural é pensada desde a Antiguidade, com 

Aristóteles. O filósofo, no auge do seu pensamento, concebe a natureza como dotada de 

uma finalidade, um telos
1
. O ser humano seria parte dela, e a utilizaria na busca de 

realizar-se plenamente em sua vida e em suas atividades. Na contemporaneidade, há 

uma quantidade incomensurável de atividades, fazendo com que essa busca acarrete 

sérios problemas ambientais (MARCONDES, 2009). 

Os problemas ambientais, gerados através dos séculos, e que hoje representam 

um verdadeiro drama mundial, ocorreram por conta da negligência e da ganância das 

autoridades governamentais, e também pela pouca ou nenhuma informação do homem 

frente às necessidades e aos cuidados na sua relação com o meio ambiente. Tal enredo 

fez-me perceber a urgência da implantação imediata de ações educacionais que 

possibilitassem ao ser humano habitar a Terra de maneira sustentável.  

Neste contexto, passei então a buscar informações a respeito de minhas 

inquietações de cunho ambiental no que tange a relação homem x natureza. Dessa 

forma, na condição de docente que tem visão crítica do papel da educação e que busca a 

qualificação profissional a fim de melhorar suas práticas pedagógicas, optei por 

                                                           
1
 Aristóteles usava o termo causa final ou telos. Nesse sentido, desenvolveu a idéia de causa 

final que ele acreditava que era explicação determinante de todos os fenômenos. Sua ética 

afirmava que o Bem em si mesmo é o fim a que todo ser aspira, resultando na perfeição, na 

excelência, na arte ou na virtude. Todo ser dotado de razão aspira ao Bem como fim que possa 

ser justificado pela razão (MARCONDES, 2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade#As_quatro_causas_de_Arist.C3.B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade#As_quatro_causas_de_Arist.C3.B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade#As_quatro_causas_de_Arist.C3.B3teles
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especializar-me em Educação Ambiental. Devidamente habilitado, foi-me possível 

compreender de forma crítica, e ao mesmo tempo complexa, a crise ambiental que nos 

atinge de modo tão cruel na atualidade. Foi possível não só interpretar a crise em toda 

sua extensão, mas principalmente refletir sobre os conhecimentos teóricos adquiridos e 

inseri-los em minhas práticas pedagógicas.  

Nesse sentido, a Educação Ambiental assume um desafio, que no âmbito 

pedagógico e no ambiental, exige uma reflexão comprometida ―acerca dos códigos que 

moldam a racionalidade (sistema de pensamento, paradigmas etc.) e as suas propostas 

para ação‖ (MEIRA; CARIDE, 2004, p. 212).  

Nessa perspectiva de raciocínio, posiciono-me desde já e advirto que o processo 

de aprendizagem da Educação Ambiental deve ser contínuo e deve estabelecer meios 

que formatem um ser social consciente de seus deveres éticos e crítico no que se refere a 

perceber o cunho ideológico da relação homem x natureza — que muitas vezes se dá de 

forma promíscua, causando graves danos ao meio ambiente.  

A ação educacional, portanto, deve ser política e direcionada à integração do 

educando com o meio ambiente, de modo a torná-lo, ele próprio, parte integrante, 

responsável e dotado de consciência ética e crítica a fim de transformar a realidade 

socioambiental do mundo contemporâneo. Tal posicionamento vai de encontro ao 

pensamento de Sato e Passos (2005): ―[...] texto algum, inclusive da Educação 

Ambiental, pode ser neutro, por isso ele deve anunciar de onde vem, para onde vai e as 

razões de seus fundamentos, seu discurso necessariamente é denso de sentidos e inclui 

um contexto ético‖ (SATO; PASSOS, 2005, p. 219). 

O sentido de ―ética‖ neste contexto é o mesmo utilizado por Aristóteles em sua 

obra Ética a Nicômaco, quando utiliza o termo pela primeira vez, com objetivo de que 

seja empregado no estudo sobre os valores e os princípios que regem a ação humana, e 

considerando que ela é avaliada em relação a seus fins. É importante ressaltar que, nos 

dias atuais, esses fins podem ser extremamente nocivos à natureza (MARCONDES, 

2009). 

 Ainda para Aristóteles (2003), ―o homem é um ser naturalmente político‖ 

(ARISTÓTELES, 2003, p. 1), e se assim o é, a educação que o forma deve também ser 

política. Logo, a Educação Ambiental que tem por fundamento a formação de um ser 

ético e preocupado em atenuar problemas socioambientais tende a ser uma Educação 

Ambiental Política.  
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Nessa mesma linha de raciocínio, Reigota (2011) salienta a importância da 

Educação Ambiental Política para a sociedade, quando afirma que: 

 

 

A Educação Ambiental como Educação Ambiental Política está 

comprometida com a ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e 

da intervenção direta dos cidadãos e cidadãs na busca de soluções 

alternativas que permitam a convivência digna e voltada para o bem comum 

(REIGOTA, 2011, p. 13).  

 

 

Nesse sentido, o curso de especialização em Educação Ambiental deu-me 

embasamento teórico para a gerir minhas práticas pedagógicas enquanto docente. No 

semiárido sergipano, mais precisamente no município de Nossa Senhora da Glória, é 

onde desenvolvo minhas atividades de docência como professor efetivo da Rede 

Estadual de Educação de Sergipe, lecionando a disciplina Geografia em turmas do 

Ensino Médio no Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa. Essas práticas pautam-

se nas minhas inquietações no que diz respeito à ação do homem na transformação — 

no caso, a devastação do bioma caatinga — da paisagem do sertão.  

 Para elucidar a problemática anteriormente apresentada, é importante salientar 

que Sergipe tem 10.027 km² de área de caatinga, quase 50% de todo o território do 

Estado. Até o ano de 2008, 6.840 km² dessa vegetação foram desmatados; isto é: 

68,23% da cobertura vegetal do bioma, garantindo ao Estado o 2º lugar no ranking de 

desmatamento total acumulado da caatinga no Brasil, sendo superado apenas pelo 

Estado de Alagoas (MMA, 2008).  

 Além desse agravante, as áreas onde ocorre o desmatamento estão suscetíveis à 

desertificação. Em Sergipe, seis municípios do Alto Sertão do São Francisco correm 

esse risco: Poço Redondo, Canindé do São Francisco, Porto da Folha, Monte Alegre de 

Sergipe, Nossa Senhora da Glória e Gararu (SEMARH, 2011). Esta região abriga uma 

população estimada em 140.287 habitantes (IBGE, 2010), que também sofre 

frequentemente com períodos de seca.  

Destaca-se também na região a grande concentração de assentamentos da 

Reforma Agrária e a presença de organizações sociais. Há também populações 

tradicionais, caracterizadas pela resistência aos desafios históricos, climáticos, 

socioculturais e de subsistência. A intensa relação dos ribeirinhos com o São Francisco 

é fato também relevante. Ainda é importante ressaltar que fatos históricos marcaram a 

vida do sertanejo e da sertaneja deste território — o cangaço, a luta pela posse da terra, 
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a escassez de água e a ausência de políticas públicas consistentes pautadas para a 

inclusão social e a recuperação ambiental.  

Como é possível perceber, o semiárido sergipano, do ponto de vista social, 

político e ambiental, é uma região complexa, onde a presença da Educação Ambiental 

no ensino formal faz-se urgente. Nesse contexto, pelos motivos já elencados, e pelo fato 

de desenvolver ações em Educação Ambiental no exercício da minha atividade docente 

na região, minhas inquietações transformaram-se em questionamentos que me 

instigaram a desenvolver o presente trabalho.  

Os questionamentos são estes: Que tipo de Educação Ambiental é desenvolvida 

no Sertão Sergipano? Que concepções de Educação Ambiental têm os docentes que 

trabalham na região? Que práticas pedagógicas em Educação Ambiental são 

desenvolvidas no semiárido? Que dificuldades enfrentam os professores para 

desenvolver a EA na região? Surgidas a partir de minhas inquietações, essas questões 

nortearam o presente trabalho. 

Além disso, a Educação Ambiental está inserida nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), que norteiam as práticas pedagógicas da Educação Básica e que têm 

como objetivo orientar o planejamento escolar dos professores e as ações de 

reorganização do currículo, destinado a fazer dos alunos cidadãos dos novos tempos. No 

texto dos PCN, temos que:  

 

 
[...] a educação ambiental é algo essencialmente oposto ao adestramento ou à 

simples transmissão de conhecimentos científicos, constituindo-se num 

espaço de troca desses conhecimentos, de experiências, de sentimentos e 

energia. É preciso então lidar com algo que nem sempre é fácil, na escola: o 

prazer. Entre outras coisas, o envolvimento e as relações de poder entre os 

atores do processo educativo são modificados (BRASIL, 1997, p. 182).  

 

 

Nessa perspectiva, as práticas docentes em Educação Ambiental não podem 

estar condicionadas à mera transmissão de conhecimento. Deve clarificar os valores 

subjacentes perante os problemas ambientais: tomada de decisões em face de qualquer 

situação, no plano individual ou em grupo. Também deve ser precedida de uma postura 

pessoal de adquirir valores que delimitem e orientem o discente, visto que a Educação 

Ambiental não pode ser um processo neutro (MEIRA; CARIDE, 2004, p. 232).  

Portanto, a partir dos questionamentos que nortearam o trabalho, opto por 

elaborar a presente investigação dentro de uma perspectiva de inspiração 

fenomenológica, cujo viés empírico abordou formas, concepções e dificuldades do 
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desenvolvimento da Educação Ambiental nos municípios que formam a Diretoria 

Regional de Educação da região do semiárido do Estado de Sergipe, a saber: Nossa 

Senhora da Glória, além dos municípios de Feira Nova, Monte Alegre, Poço Redondo, 

Porto da Folha e Canindé do São Francisco.  

A inspiração na fenomenologia vem da necessidade de compreender o lugar que 

a Educação Ambiental ocupa nas concepções e práticas pedagógicas docentes. O termo 

―fenomenologia‖, do grego phainomenon, significa ―aquilo que se mostra a partir de si 

mesmo‖; logos quer dizer ―ciência ou estudo‖. Por conseguinte, fenomenologia é o 

estudo da ciência no sentido daquilo que emerge por ocasião de um evento, que pode ser 

percebido, é o estudo do fenômeno. Os fenômenos, neste caso, são as narrativas dos 

docentes acerca de suas concepções e práticas. Para compreender tais fenômenos, faz-se 

necessário captar sua essência. A essência é maneira de aparecer de um dado fenômeno 

(TRIVIÑOS, 2006). 

 Com efeito, o método de pesquisa com inspiração fenomenológica não tem 

princípios explicativos, teorias ou qualquer definição do fenômeno a priori. O 

pesquisador necessita se debruçar sobre esse fenômeno que está oculto, procurar 

compreendê-lo. Tudo se inicia através da interrogação do fenômeno; a partir dela, há 

um pensar sobre aquilo que se interroga. Dessa forma, o método fenomenológico não se 

restringe apenas à descrição dos fenômenos, compreende simultaneamente uma 

interpretação (hermenêutica: compreensão – interpretação – nova compreensão) para 

fazer aparecer os sentidos menos perceptíveis aos que o fenômeno tem de fundamental 

(SPOSITO, 2004). 

Os principais conceitos acerca de Educação Ambiental contemplados ao longo 

desta pesquisa, norteando e fundamentando as análises feitas, ancoram-se nas reflexões 

de Lima (2011), Reigota (1991), Loureiro (2006), Tozoni-Reis (2007); de Tuan (1980), 

Pelisari (2004), Carvalho (1998) e Reigota (1997) sobre a Percepção Ambiental; de 

Ramalho (2003), Nuñes (2003), Gauthier (2003), Araújo (2008), Enricone (2002) e 

Freire (1981), (2005), Carvalho (2003), Lobo (2001), Didonet (2001), Pino (2001) a 

respeito da prática docente.   

Em tempo, cabe aqui justificar o estudo em tela devido à sua compatibilidade 

com as políticas públicas em nível estadual concernentes à formação de professores em 

Educação Ambiental Formal. Desde 1981, quando foi criada a Política Nacional de 

Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) em todos os níveis de ensino, não houve por parte dos 

governantes uma atuação efetiva nesse sentido. A partir da concepção da necessidade de 
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adquirir conhecimento e consciência no que diz respeito ao meio ambiente, o educador 

ambiental se destaca como mediador e coordenador na implantação de ações 

pedagógicas voltadas para Educação Ambiental (BRASIL, 1992).  

Essas ações devem viabilizar a formação de responsabilidade individual e 

coletiva na escola, contribuindo e até mesmo promovendo a transformação e a 

construção de uma sociedade consciente e responsável pelo meio em que vive. Assim se 

pronunciam os PCN (2000) sobre a questão:  

 

Além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um 

investimento educativo contínuo e sistemático para que o professor se 

desenvolva como profissional de educação. O conteúdo e a metodologia para 

essa formação precisam ser revistos para que haja possibilidade de melhoria 

do ensino. A formação não pode ser tratada como um acúmulo de cursos e 

técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre a prática 

educativa. Investir no desenvolvimento profissional dos professores é 

também intervir em suas reais condições de trabalho (BRASIL, 2000, p. 30). 

 

 

Mais interessante ainda para problematizar a presente pesquisa é a importância 

de um estudo inédito de como está sendo desenvolvida à Educação Ambiental na região 

do semiárido sergipano. Nessa área, entre outros problemas climáticos e de falta d‘água, 

é possível apontar o uso degradante do bioma Caatinga, vegetação típica do local, cuja 

exploração de forma não sustentável pode acelerar os problemas climáticos e, por 

conseguinte, a escassez de água.   

Nesse sentido, a temática da Educação Ambiental surge como forma de 

minimização desses problemas, pois, sabe-se que a Educação Ambiental deve ser um 

processo contínuo. A isso se acrescenta que a sobrevivência dos habitantes do sertão 

sergipano ou de qualquer outro lugar depende da conscientização crítica das pessoas a 

respeito da necessidade de descobrir a melhor maneira de viver, tanto individualmente 

quanto coletivamente. Assim, podemos perceber que um dos fatores que contribuirão 

para a busca de um mundo melhor são a conscientização ecológica, ética e política, com 

o objetivo de transformar a realidade socioambiental da atualidade a partir da Educação 

Ambiental.  

Dessa forma, além de elucidar as concepções e práticas docentes em Educação 

Ambiental na Diretoria Regional de Educação Nove (DR9), este trabalho tentará 

identificar quais são seus aspectos positivos e negativos, possibilitando uma análise 

mais eficiente dos problemas enfrentados para implantação da mesma e de possíveis 

correções e/ou readaptações do que for necessário para a construção de uma escola 



24 
 

comprometida com uma educação de qualidade, em que esteja presente a Educação 

Ambiental.  

Nessa perspectiva, o estudo em questão tem como objetivo principal: descrever, 

a partir das concepções subjacentes, o entendimento e o lugar da Educação 

Ambiental nas práticas pedagógicas dos professores que atuam na Rede Pública 

Estadual no semiárido sergipano.  

Especificamente, objetivou-se:  

 Analisar a concepção dos docentes que trabalham na DR9 sobre Educação 

Ambiental;  

 Investigar as práticas docentes desenvolvidas pelos professores em Educação 

Ambiental a partir de suas narrativas;  

 Identificar, com base no relato dos professores, as dificuldades em trabalhar 

Educação Ambiental no âmbito da DR9.  

 Montar um perfil dos docentes que trabalham Educação Ambiental na Rede 

Estadual de Ensino em Sergipe, no âmbito da DR9.   

A partir da execução dos objetivos propostos, esta pesquisa responderá a uma 

questão central para o seu desenvolvimento: Qual o lugar da Educação Ambiental na 

concepção e na prática dos professores que atuam na Rede Estadual no semiárido 

sergipano? 

 A fim de atingir os objetivos indicados, faz-se necessário construir uma 

fundamentação teórica que dará sustentação às análise aqui feitas, e elucidará as 

questões da pesquisa. Para tanto, este estudo organizar-se-á da seguinte forma: 

1) EDUCAÇÃO E SUA DIMENSÃO AMBIENTAL: Este capítulo pretende, 

a princípio, trazer ponderações da importância da Educação na formação do indivíduo 

crítico e reflexivo, dando a ela consequentemente a sua dimensão ambiental. Para isso, 

também se busca traçar um paralelo entre a educação na realidade do atual modelo de 

produção vigente e o avanço dos problemas ambientais contemporâneos. A partir desse 

paralelo, será possível entender como os sujeitos concebem a EA e como é feita a 

formação de uma consciência ambiental através da Educação.   

2) ELEMENTOS TEÓRICOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO FORMAL, 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICA DOCENTE: Neste capítulo, são 

apresentadas discussões tratando de assuntos que regem a Educação Brasileira e 

consequentemente interfere no desenvolvimento da Educação Ambiental como prática 

pedagógica: currículo, PCN e Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Nele também são feitas 
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reflexões acerca da Educação Ambiental e da prática docente, embasando o 

entendimento sobre a prática pedagógica em Educação Ambiental na Rede Estadual de 

Ensino de Sergipe.    

3) METODOLOGIA: Esta etapa apresenta os passos metodológicos utilizados 

para realização da pesquisa: método utilizado, campo empírico, participantes da 

pesquisa, técnicas e instrumentos de coletas de dados.  

4) O LUGAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CONCEPÇÃO E NA 

PRÁTICA DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO NO SEMIÁRIDO SERGIPANO: Neste capítulo, é discutido como a 

Educação Ambiental é trabalhada na Rede Estadual de Ensino de Sergipe, além de 

serem apresentadas as análises dos questionários e das entrevistas, bem como os 

resultados encontrados a partir das narrativas dos docentes na região do semiárido 

sergipano. 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nesta etapa, aparecem os resultados da 

pesquisa, bem como possíveis sugestões. 

6) REFERÊNCIAS: Nesta parte, foram colocados todos os autores utilizados 

na construção do trabalho.  

A dimensão inédita deste estudo deve-se a certo pioneirismo temático, visto que 

nas primeiras aproximações com o assunto, buscou-se identificar como ele estava sendo 

abordado no meio acadêmico brasileiro. Foram levantados estudos que tivessem a 

Educação Ambiental como objeto nos bancos de dados da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no portal Domínio Público
2
 e em 

catálogos de programas de Pós-Graduação de diversas universidades brasileiras.  

No período entre novembro 2005 e novembro de 2010, foram observadas cerca 

de 41 teses, sendo uma de livre docência e quarenta teses acadêmicas, além de 246 

dissertações. As universidades públicas que dispunham dos cursos de mestrado e 

doutorado na área foram as que mais contribuíram para expandir a produção na área. 

Tiveram destaque: USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade de 

Campinas), UNESP (Universidade Estadual Paulista), UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro), UFRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e FURG 

(Universidade Federal do Rio Grande). Na Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

constatamos a presença de cinco dissertações no Prodema (Programa de Pós-Graduação 

                                                           
2
 ―www.dominiopublico.gov.br/ Portal possuidor de arquivos que já estão em domínio 

público em português e outras línguas 



26 
 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente) e quatro dissertações no NPGED (Núcleo de 

Pós-Graduação em Educação).   

No que diz respeito ao referencial teórico-metodológico, foi possível observar 

que, no conjunto da produção acadêmica brasileira em Educação Ambiental, há poucas 

referências explícitas em títulos de teses e dissertações. Predominam trabalhos que 

procuram analisar percepções, signos, significados, representações sociais, concepções e 

conceitos prévios de grupos específicos, mas nenhum que se refira a concepções e 

práticas em Educação Ambiental de professores em qualquer cidade do Nordeste 

brasileiro. Tal assertiva ratifica o ineditismo deste trabalho. Ainda nessa perspectiva, 

mas sem explicitar os conceitos e, portanto, a matriz teórico-metodológico adotada, 

foram encontrados diversas pesquisas que analisam falas, perspectivas, valores, crenças, 

visões, pensamentos e opiniões de grupos sociais.  

No que tange à metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho para 

responder seus objetivos geral e específicos, opta-se por fazer uma abordagem 

qualitativa com enfoque de inspiração fenomenológica, através de entrevista estruturada 

com os docentes que desenvolvem a Educação Ambiental no âmbito do sertão 

sergipano. Segundo Triviños (2006), a abordagem qualitativa surge em detrimento das 

abordagens quantitativas em pesquisas na área de educação, com intuito de facilitar o 

confronto de perspectivas diferentes de entender o real.  

No entanto, a presente pesquisa utilizou também dados quantitativos, coletados 

através de um questionário, já que um dos seus objetivos específicos é montar o perfil 

dos docentes da Rede Estadual de Ensino de Sergipe que atuam no semiárido sergipano 

e trabalham com Educação Ambiental. Ademais, segundo Triviños (2006), toda 

pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa, não havendo oposição 

entre as duas formas. O que ocorre, segundo o mesmo autor, é que toda investigação 

baseada na estatística acaba exclusivamente no dado estatístico. É importante salientar 

ainda que a coleta de dados deu-se também através de material bibliográfico — livros, 

artigos, teses, dissertações — usado para fundamentar o trabalho e aprofundar as 

análises acerca da problemática evidenciada.  

O universo da pesquisa é composto por quinze docentes que desenvolvem ações 

em Educação Ambiental no ensino formal da região através das unidades escolares 

listadas a seguir:  
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Quadro 01: Unidades de Ensino da DR9 

UNIDADE DE ENSINO MUNICÍPIO 

Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa Nossa Senhora da Glória 

Centro Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão 

de Castro 
Poço Redondo 

Colégio Estadual Cícero Bezerra Nossa Senhora da Glória 

Colégio Estadual Delmiro de Miranda Britto Canindé de São Francisco 

Escola Estadual Dom Juvêncio de Britto Canindé de São Francisco 

Escola Estadual José Inácio de Farias Monte Alegre de Sergipe 

Escola Estadual Prof.ª Evangelina Azevedo Nossa Senhora da Glória 

Fonte: DR9/SEED (2011). 

Através das análises dos conteúdos obtidos nas entrevistas e nos questionários, 

ficou evidenciado que o lugar da Educação Ambiental na concepção da maior parte dos 

professores que trabalham com Educação Ambiental no âmbito da DR9 está situado 

numa perspectiva conservacionista. De acordo com Lima (2011), a percepção 

conservacionista da Educação Ambiental  caracteriza-se como aquela em que prevalece 

a ideia de preservação dos recursos naturais como intactos, em que a distância do 

homem desses recursos faz-se necessária.  

No que se refere às práticas docentes desenvolvidas, a partir da interpretação das 

falas, nota-se que, de modo geral, estão concentradas nos seguintes aspectos: ênfase na 

prática de Educação Ambiental conservacionista, pautada a partir da preocupação com a 

problemática do lixo; preocupação com a degradação da caatinga; construção de 

projetos pedagógicos com temática ambiental.  

Por fim, os docentes sujeitos da pesquisa elencaram uma série de obstáculos que 

permeiam as suas práticas em Educação Ambiental no semiárido sergipano. A partir de 

suas falas, foi possível perceber que, de modo geral, os professores atribuem suas 

principais dificuldades à ausência de cursos de capacitação que desenvolvam a melhoria 

de suas práticas. Segundo eles, esses cursos deveriam ser oferecidos pelo poder público; 

neste caso, os responsáveis pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED), 

Diretoria Regional de Educação Nove (DR9). Outras complicações apontadas foram a 

falta de material pedagógico específico no desenvolvimento de suas práticas e a falta de 
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apoio pedagógico por parte dos gestores e das equipes pedagógicas das unidades de 

ensino para a o desenvolvimento de projetos com a temática ambiental. 
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1 A EDUCAÇÃO E SUA DIMENSÃO AMBIENTAL  

 

Ao iniciar as reflexões a partir do referencial teórico trabalhado no estudo, este 

capítulo pretende discutir, com ênfase na dimensão ambiental, a importância da 

Educação na formação do individuo ético, crítico e reflexivo. Para isso, importa traçar 

um paralelo entre a Educação na realidade do atual modelo de produção vigente e o 

avanço dos problemas ambientais contemporâneos. Esse paralelo será útil para entender 

como os sujeitos concebem a Educação Ambiental, e como esse entendimento reflete na 

formação de uma consciência ambiental através da Educação no semiárido sergipano.   

 

1.1 Aspectos Relativos à Educação 

 

Ao desvelar o conceito de Educação, faz-se necessário pensá-la desde a origem 

da sua etimologia. De acordo com a referida etimologia, ―educare, remeto-nos ao 

trabalho de criar, de alimentar, ou educare que implica conduzir para fora, em ação, 

cujo movimento se constitui de mão dupla, ou seja, em relação com o outro, em 

comunhão com o mundo [...]‖ (ROMÃO, 2008, p.19). Desse modo, podemos apreender 

que desde o seu cerne a Educação nos traz a menção de sua dimensão ambiental.  

 

Além disso, Brandão (2007) aponta para assertiva de que, 

 

Todos nós estamos envolvidos com a educação. Não há como escapar. Seja 

na escola, em casa, na rua ou na igreja, de um modo ou de muitos, todos nós 

envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para 

aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os 

dias misturamos a vida com a educação (BRANDÃO, 2007, p. 07). 

 

 

Tomando como referência a citação de Brandão (2007), podemos apreender que 

falar de Educação Ambiental pode até soar redundante na concepção dos mais leigos, 

pois não existe educação fora do meio ambiente, visto que ele é único. No entanto, ser 

―redundante‖, neste caso, é necessário, uma vez que é cada vez mais pungente chamar a 

atenção para a crise ambiental pela qual passamos atualmente. Para combatê-la, é 

necessária a formação de sujeitos éticos, críticos e reflexivos no que se refere a essa 

problemática ambiental.  

Luckesi (2011) argumenta que a educação é algo típico do ser humano. Segundo 

o autor,  
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[...] a educação é um tipo de atividade que se caracteriza fundamentalmente 

por uma preocupação, por uma finalidade a ser atingida. A educação dentro 

de uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesma, mas sim 

como um instrumento de manutenção ou transformação social (LUCKESI, 

2011, p. 45).  

 

  

É um processo que acontece com os sujeitos ao longo de toda vida, integrando o 

modo de viver dos grupos sociais dentro de um processo histórico. Romão (2008) 

ratifica a referida assertiva ao dizer que ―a educação é um tema e debate cada vez mais 

frequente nas mais diferentes organizações sociais‖(ROMÃO, 2008, p. 153). Dessa 

forma, não pode restringir-se à mera transmissão de conhecimentos como saberes 

estanques e que, portanto, estariam fadados ao imobilismo. Ao contrário, há de se ter 

muito claro que todo e qualquer conhecimento é transformável, na medida em que 

depende da própria alteração de quem os conceba ou revele.  

Dentro desse raciocínio, Luckesi (2011), de forma mais abrangente, agrupa os 

sentidos da educação a partir de seu caráter redentor, reprodutivista e transformador, da 

seguinte maneira:  

a) Como redentora — É uma instância social voltada para a formação da 

personalidade dos indivíduos, para o desenvolvimento de suas habilidades e para a 

veiculação de valores éticos necessários à convivência social. Como redentora da 

sociedade, deve, portanto, reforçar laços sociais, promover a coesão social e garantir a 

integração de todos os indivíduos no corpo social; 

b) Como reprodutora da sociedade — A segunda tendência afirma que a 

Educação faz, integralmente, parte da sociedade e a reproduz. Diversa da perspectiva 

anterior, aborda a Educação como uma instância dentro da sociedade e exclusivamente 

ao seu serviço. Não a redime de suas mazelas, mas a reproduz no seu modelo vigente, 

perpetuando-a, se possível for. A Educação é entendida como um elemento da própria 

sociedade, determinada por seus condicionantes econômicos, sociais e políticos; 

portanto, a serviço dessa mesma sociedade e de seus condicionantes; 

c) Como transformadora da sociedade — Compreende a Educação como 

mediadora de um projeto social. Ou seja, por si, ela nem redime nem reproduz a 

sociedade, mas serve de meio, ao lado de outros meios, para realizar um projeto de 

sociedade; projeto que pode ser conservador ou transformador. No caso, essa tendência 

não coloca a Educação a serviço da conservação. Pretende demonstrar que é possível 
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compreendê-la dentro da sociedade, com seus determinantes e condicionantes, mas com 

a possibilidade de trabalhar pela sua democratização (LUCKESI, 2011, p. 52-68). 

Com efeito, essas três tendências filosóficas apresentadas por Luckesi (2011) 

giram em torno de formas de agir, no contexto da prática pedagógica. Cabe ao docente, 

portanto, identificar que tendência orientará seu trabalho. 

Nesse sentido, Brandão (2007) já deixava claro que ―[...] a educação ajuda a 

pensar tipos de homens. Ela ajuda a criá-los, fazendo passar de uns para os outros o 

saber que os legitima. A educação continua no homem o trabalho da natureza de fazê-lo 

evoluir, de torná-lo mais humano‖ (BRANDÃO, 2007, p. 11) . Portanto, a Educação 

serve a cada indivíduo na proporção em que serve ao todo. É simples imaginar o todo 

sem o sujeito: nada. Não há qualquer possibilidade de se constituir o todo sem cada uma 

das partes que o possam construir. Ao fazer parte do construto do conhecimento, o 

indivíduo se liberta de uma condição menor, diferencia-se dos outros animais, não pela 

força bruta, mas pelo esmero do conhecimento adquirido. 

Se, ao contrário dos outros animais, o homem permanece em constante estado de 

aprendizado, é porque o saber completo é inatingível e, no entanto, vivemos para 

alimentá-lo ainda mais. Isso, de fato, é mobilidade. Em sua obra Sobre a Pedagogia, 

Kant (1999) observa:  

 

 
[...] o homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. 

Ele é aquilo que a educação dele faz. Note-se que ele só pode receber tal 

educação de outros homens, os quais a receberam igualmente de outros. 

Portanto, a falta de disciplina e de instrução em certos homens os torna 

mestres ruins de seus educandos [...] mas, assim como, por um lado, a 

educação ensina alguma coisa aos homens e, por outro lado, não faz mais que 

desenvolver nele certas qualidades, não se pode saber até onde nos levariam 

as nossas disposições naturais (KANT, 1999, p.15).  

 

 

Segundo o autor, pode-se deduzir que existem gradações de preguiça e covardia. 

Um mestre ruim deixa de amealhar conhecimento e insiste em transmitir conteúdos que 

não mais atendem às exigências socioculturais de um dado momento histórico. Ele o faz 

por preguiça ou em função da negligência de que foi vítima? O conhecimento é 

transformável e transmissível, quaisquer obstáculos o colocam em risco e àqueles que 

dele se sirvam. 

Por outro lado, a realização do conhecimento não pode sucumbir à interposição 

de obstáculos. Todo conhecimento é, antes de tudo, uma ideia, e uma ideia só é 

realizável se considerada à superfície dos fatos. Kant, a respeito disso, adverte que ―em 
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primeiro lugar, basta que a nossa ideia seja autêntica; em segundo lugar, que os 

obstáculos não sejam absolutamente impossíveis de superar‖ (ibidem, p. 17). A 

negligência seria, grosso modo, intransponível, uma vez que, como ato pretérito, seria 

irrecorrível. Seus efeitos, porém, são absolutamente contornáveis, desde que nos 

convençamos da necessidade de retomar a busca pelo conhecimento. 

Na condição de indivíduos aprendizes, parece correto afirmar que este 

aprendizado sirva de conduto às ideias acrescidas nas relações. Estas devem, 

necessariamente, estar atreladas à ética e à prospecção da realidade como sintoma dos 

avanços ou percalços produzidos pela atividade humana. De qualquer forma, o debate 

hoje instaurado já sinaliza para a possibilidade de transformações mais fundamentadas; 

a ausência deste aponta para o imobilismo, que, por sua vez, é sintoma de uma 

tendência pautada por totalitarismos intelectuais que em nada contribuem com uma 

sociedade se pretende justa e produtiva.  

Nessa ótica, atrelar conceitos éticos à Educação faz com que ela passe a ganhar 

contornos de uma dimensão ambiental. A referida dimensão pode ser notada fazendo 

um contraponto com o pensamento de Aristóteles, precursor do termo ―ética‖ nas 

relações humanas. Nele pode-se apreender que a ética na Educação é importante 

enquanto racionalidade prática que leva o ser humano a tomar decisões corretas e 

avaliar o que lhe traz felicidade, levando uma vida virtuosa. Essa vida virtuosa nada 

mais é do que a moderação ou equilíbrio em nossa forma de agir; ou seja, para o 

pensamento aristotélico, o saber técnico ou instrumental por meio do qual o ser humano 

intervém na natureza (meio ambiente) deve ser subordinado à decisão racional e ao 

saber prudencial (MARCONDES, 2009).  

Tal assertiva pode ser identificada na obra de Aristóteles quando este afirma:  

 
A virtude pode ser encarada sob dois pontos de vista: enquanto resultado da 

inteligência e enquanto produto dos costumes. No primeiro caso ela pode, na 

maior parte das vezes ser ensinada, sendo pode-se dizer, suscetível de 

geração e de crescimento; por esse motivo necessita de tempo e de 

experiência; mas no segundo caso, nasce da ethos (costume, hábito), daí se 

deriva seu nome de ética. Isso nos permite perceber claramente que nenhuma 

virtude moral existe em nós enquanto produto imediato da natureza porque 

nada que provém da natureza pode ser alterado pelos costumes 

(ARISTÓTELES, 2003, p. 4).  

 

 

Rousseau (1995), respondendo sobre o que entende por homem virtuoso, 

descreve: ―é aquele que sabe dominar suas feições, pois então segue sua razão, sua 
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consciência, faz seu dever, mantém-se dentro da ordem e nada o pode afastar dela‖ 

(ROUSSEAU, 1995, p. 6). Tal concepção filosófica tem importância fundamental para 

dar sustentação à ideia de que a Educação se viabiliza pelo respeito à força da natureza. 

Hermann (2009), na direção de Rousseau, salienta que podemos apreender que a 

dimensão ambiental do papel da Educação no desenvolvimento do homem virtuoso 

deve ser pautada na hipótese de uma Educação moral como Educação negativa, ou seja, 

que não assinala nem a verdade nem a virtude, mas protege o homem do erro e do vicio 

oriundos do exterior. Isso só será possível diante de um projeto político baseado no 

princípio da cidadania que rompe com as desigualdades sociais e pensa numa nova 

sociabilidade ancorada na vontade geral. Ainda para reforçar o conceito de formação do 

sujeito virtuoso, Rousseau defende a que a natureza não pode constituir-se num 

universo mecânico que se torna objeto de importância intelectual, numa antecipação da 

visão objetificadora da natureza (HERMANN, 2009).  

Nesse sentido, Tozoni-Reis (2007) adverte que, para a Educação formar sujeitos 

éticos, é necessário que ela seja sobretudo política. Isso significa construir, pela 

participação radical dos sujeitos envolvidos, as qualidades e capacidades necessárias à 

ação transformadora da sociedade.  

A autora salienta ainda que atualmente o debate gira em torno da 

institucionalização dessa ação política através da Educação, pois, apenas dessa forma, o 

viés redentor, reprodutor ou transformador das relações sociais poderá atingir todas as 

camadas da sociedade.  

Partindo-se da premissa de que é fundamental aplicar uma Educação política 

capaz de irradiar-se sobre a sociedade, há de se ter em mente a perspectiva dos 

elementos que se ocultam nos conteúdos ministrados em sala de aula. Reigota (2011) 

observa que o conteúdo programático dos livros didáticos transmite o conhecimento de 

forma pronta, como se fosse ―único e verdadeiro‖.  

De acordo com essa abordagem, tem-se que a Educação pode perder sua 

principal motivação — despertar o senso crítico, aguçar a criticidade do indivíduo 

acerca dos problemas ambientais contemporâneos. Numa análise mais profunda, pode-

se concluir que, quando o educando recebe determinada informação, cujo conteúdo 

pode ser irradiado por toda a sociedade que o circunscreva, ele passa a exercer uma 

função muito importante dentro desta sociedade; ele também passa a ser um agente 

irradiador.  
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No entanto, para que isso possa ocorrer, a prática escolar deve ter uma relação 

mais próxima com a sociedade, fazendo que com haja intervenção e transformação 

social, possibilitando perceber e investigar os problemas para então desenvolver ações 

que conduzam à conquista do desenvolvimento humano. Para tal efeito, devem ser 

priorizadas atividades na área da Educação que tenham como resultado a construção de 

novos conhecimentos, a reconstrução de um novo pensamento ético e a participação 

social voltados para as necessidades sociais emergentes de seu meio, dentre elas a 

degradação do meio ambiente. 

Isso não quer dizer que se deve prescindir das atividades curriculares ou 

sistematizadas; pelo contrário: a Educação escolar, através de atividades sistematizadas, 

pode e deve conscientizar os alunos acerca da importância do desenvolvimento de ações 

que visem atitudes éticas e sadias de conservação ambiental e respeito à natureza, 

levando-os a se tornarem cidadãos conscientes, reflexivos e comprometidos com o 

futuro do planeta.  

Entendendo o ato de educar como processo ininterrupto de constante superação e 

desdobramentos, não podemos nos abster e devemos confirmar que as práticas 

reflexivas são de fato decisivas para as mudanças e para o alcance de novos conceitos e 

modos de atuação na sociedade e no meio ambiente. Partimos do pressuposto de que a 

reflexão é uma habilidade essencialmente humana, não sendo possível então confundi-la 

com informações técnicas e ações antecipadamente determinadas, ainda que pareçam 

dinamizadas pelos modismos ou mesmo pelo conservadorismo muitas vezes presente na 

Educação (GUIMARÃES, 2010). 

Partindo dessa assertiva, do dimensionamento ambiental da Educação, e para 

seguir este viés de formação de um sujeito ético, crítico e reflexivo, ela precisa ter uma 

abordagem integradora, crítica e transformadora. Para dar dimensão a tal afirmativa, 

Loureiro (2006) dá sentido à Educação quando a conceitua como   

 

―[...] uma prática cujo fim é o aprimoramento humano naquilo que pode ser 

aprendido e recriado a partir de diferentes saberes existentes em uma cultura, 

de acordo com as necessidades e exigências de uma sociedade. Atua, 

portanto, na vida humana sobre dois sentidos: 1) desenvolvimento e produção 

social, inclusive dos meios instrumentais e tecnológicos de atuação no 

ambiente; 2) construção e reconstrução dos valores sociais‖ (LOUREIRO, 

2006 apud LOUREIRO et al., p. 59).    

 

 

Tal reflexão nos leva a perceber que, a partir da vivência de uma crise ambiental 

sem precedentes, evidenciada pelo esgotamento das relações entre sociedade e meio 



35 
 

ambiente; a Educação passa a ser um instrumento para criar valores éticos, saberes, 

sensibilidades e atitudes frente ao enfrentamento dessa crise. Educar tem, portanto, a 

finalidade de promover uma intervenção política e cultural de alcance global para 

reverter o problema, transformando a sociedade socioambientalmente (LIMA, 2011).  

 

1.2 A Educação e Suas Relações com a Realidade Capitalista/Globalizada  

Tomando como referência a contenda trazida a respeito do papel da Educação na 

formação do sujeito ético, crítico e reflexivo, continuam as ponderações acerca do tema, 

destacando o fato de que toda e qualquer menção que se faça à questão educacional 

contemporânea deve ser feita em contraponto às diretrizes políticas que as instituam. A 

depender do regime, a política educacional adquirirá novas conformações e diretrizes. 

Sob tutela capitalista, a Educação tem como principal premissa o desenvolvimento de 

profissionais gabaritados e, portanto, aptos a exercerem as funções basilares do sistema. 

Não obstante, a orientação democrática não se afasta deste intento, sendo, aliás, 

fundamental para a humanização dos meios que regem o citado regime.   

Nesse sentido, a questão socioambiental é, sem dúvida, das mais complexas, 

pois envolve mecanismos que operam o funcionamento da sociedade moderna. Lima 

(1999) descreve o quadro da seguinte maneira:   

 

  
A questão ambiental, neste sentido, define, justamente, o conjunto de 

contradições resultantes das interações internas ao sistema social e deste com 

o meio envolvente. São situações marcadas pelo conflito, esgotamento e 

destrutividade que se expressam nos limites materiais ao crescimento 

econômico exponencial; na expansão urbana e demográfica; na tendência ao 

esgotamento de recursos naturais e energéticos não renováveis; no 

crescimento acentuado das desigualdades socioeconômicas intra e 

internacionais, que alimentam e tornam crônicos os processos de exclusão 

social; no avanço do desemprego estrutural; na perda da biodiversidade e na 

contaminação crescente dos ecossistemas terrestres, entre outros. São todas 

realidades que comprometem a qualidade da vida humana em particular e 

ameaçam a continuidade da vida global do planeta. (LIMA, 1999, p. 135).    

 

 

 

Tais observações, a priori, parecem invalidar ou descaracterizar quaisquer ações 

educativas no sentido de resgatar os meios relacionais devidos para com o meio 

ambiente. Primeiro, porque aquele ―conjunto de contradições‖ reportado pelo autor atua 

numa outra esfera de poder contra a qual nada poderiam os instrumentos educacionais; 
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segundo, porque a dependência não permitiria mais retorno. Como bem se denota, o 

problema seria muito maior.  

Mesmo considerando que existe certo interesse pelas questões ambientais, há de 

se reconhecer a falta de informação e conhecimento dos problemas ambientais. Logo, a 

Educação Ambiental que tenha por objetivo conscientizar, desenvolver criticidade e 

sensibilizar as pessoas sobre problemas (e possíveis soluções) existentes em sua 

comunidade, buscando transformá-las em indivíduos éticos que participem de decisões 

coletivas, exercendo desse modo o direito à cidadania, torna-se instrumento 

indispensável no processo de compreensão e de divulgação do desenvolvimento 

sustentável.  

A sensibilização do indivíduo é um primeiro (e, muitas vezes, definitivo) passo 

do indivíduo no sentido de responsabilizar-se por si mesmo e pelo semelhante. É 

importante ressaltar que não há nesta afirmativa nenhum apelo de ordem religiosa; ao 

contrário, trata-se de uma constatação intelectual que ancora o sujeito aos princípios da 

aceitação do outro. Freire (1996) discorria sobre o compromisso do indivíduo para com 

a ação; no entendimento do educador, não haveria que se definir uma conduta através de 

sua compreensão imaterial, mas em razão da atitude em relação a ela, pois só uma ação 

é capaz de produzir uma reação.  

Neste aspecto, quanto mais experiências tenha o indivíduo, tanto mais articulado 

será. Obviamente, Freire se refere a experiências de fato, ou seja, a situações nas quais o 

sujeito operou algum tipo de intermediação cultural que tenha resultado num 

conhecimento adquirido e transmitido, pois conhecimento retido é saber inútil.  

Na concepção autor, crítica e esperança não são elementos antagônicos, mas sim 

dialogam constantemente numa espécie de simbiose. Sempre que o sujeito ou o grupo 

elabora uma crítica, desconstrói a possibilidade de uma não projeção, quer dizer, uma 

não esperança que o imobilizaria no sentido mesmo da ignorância e alienação. A crítica 

é, no contexto da pedagogia autônoma, a antessala da própria esperança, pois é ela 

quem articula os elementos necessários para a transformação social.  

Scocuglia (1999) sobre o pensamento de Paulo Freire, observa que "o 

substancial avanço das suas posições político-pedagógicas faz com que suas ideias e sua 

prática sejam referências marcantes no campo da educação contemporânea" 

(SCOCUGLIA, 1999, p. 27). Em seu entendimento, Freire, de fato, introduz uma 

perspectiva revolucionária à Educação, e não apenas no sentido do seu conseguimento, 

mas principalmente no que diz respeito à sua própria composição.  
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Na perspectiva freireana, não se trata mais (ou apenas) de como ministrar os 

conteúdos educacionais, mas fundamentalmente de direcionar tais conteúdos de forma 

prática e produtiva. O aprendizado não pode restringir-se à assimilação de uma 

simbologia historicamente imobilizada, mas sim deve valer-se de tais símbolos de modo 

a aplicá-los sobre a realidade cotidiano. Desse modo, o conhecimento se configura 

como algo que irradia para além da sala de aula, transmitido pelo próprio educando em 

suas práticas diárias. 

Convém alertar, contudo, que a ―escola continua sendo essencialmente uma 

organização burocrática, normalizadora e disciplinadora, cuja principal função [...] é a 

socialização da força de trabalho‖ (GENTILI; SILVA, 2010, p. 109). É indubitável que, 

nas últimas décadas, num contexto globalizado, a escola vem se transformando num 

ambiente mais receptivo do ponto de vista democrático, e que o pensamento ali 

praticado se expande por áreas antes discriminadas ou ignoradas, entre elas o próprio 

Direito Ambiental.  

Em termos mais específicos, a Educação Ambiental deve expandir-se para além 

da escola e chegar à comunidade; para tanto, é possível citar a ação do professor em sala 

de aula e o desenvolvimento de atividades extracurriculares, através da organização de 

atividades que envolvam leituras, pesquisas, debates, dentre outras. Com isso, os alunos 

terão maiores possibilidades de compreender alguns dos problemas que afetam a 

comunidade onde vivem; poderão refletir e criticar as ações que desrespeitam o meio 

ambiente e, muitas vezes, destroem um patrimônio que é de todos (MARTINS, 2004).  

Partindo da premissa de que é fundamental aplicar uma Educação capaz de 

irradiar-se sobre a sociedade, há de se ter em mente a perspectiva dos elementos que se 

ocultam nos conteúdos ministrados. A reflexão que se instaura, portanto, advém da 

criticidade possibilitada, pois também tem possibilitado um debate muito mais amplo. 

Ao atuar para além dos conteúdos programáticos, o educador descortina para toda a 

sociedade os saberes que não se revelariam habitualmente.  

Tal comprometimento seria uma decorrência natural que se estenderia para além 

da prática educacional. Conforme Giroux (1997), quando o indivíduo assimila os 

conteúdos programáticos e também os pratica como forma consciente de intervenção 

social, ele não mais se restringe a esta ou aquela atividade ou segmento. Quando, por 

exemplo, ele exerce uma atividade profissional, também desempenha uma atividade 

intelectual, pois seu espírito crítico não mais lhe permite agir mecanicamente.  
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Funções como a docência pressupõem uma atividade intelectual que ocorre 

paralela e simultaneamente a um conjunto de crenças, valores, atitudes e projetos que, 

necessariamente, são se configuram como ideologias estanques, de modo que é 

fundamental a existência de um diálogo constante. A troca de informações através deste 

diálogo permitirá que o comprometimento seja cada vez mais ramificado, no que diz 

respeito aos inúmeros conhecimentos possíveis.  

Freire (1996) defende que a Educação sempre foi um mecanismo de conquista, 

e, a depender de seus protagonistas, esta não estaria restrita apenas à perspectiva da 

liberdade, mas ao contrário, sinalizaria com a mais contundente operação alienista. O 

conceituado pensador certamente pautou sua produção intelectual pela conquista da 

liberdade. Em momento algum da sua trajetória como educador manifestou interesse em 

aproximar-se de estatutos cerceadores comuns aos regimes que se tornam pretensamente 

autossuficientes e, portanto, autoritários. Em suma, o aprendizado para o meio ambiente 

deve, antes de tudo, privilegiar a liberdade, condicionante basilar da cidadania, que, por 

sua vez, formata-se como componente indispensável no engajamento social do 

indivíduo. 

Conforme pode-se depreender, a escola, na sua condição natural e orgânica, 

configura-se como ambiente propício à aquisição do conhecimento, devendo, portanto, 

manter-se (e, para tanto, o esforço de uns poucos é enorme) como ―refúgio do 

pensamento crítico e da reflexão‖ (TRIGUEIRO, 2005, p. 263).  

O estímulo ao pensamento crítico dá-se não apenas pela exposição do educando 

às diversas fontes de conhecimento, mas também pela ação; ou seja, pelo gesto, pela 

atitude, pelo contato com a realidade mais e mais degradada a cada dia. Segundo 

Trigueiro (2005), o espaço escolar funciona como um imenso laboratório de ideias, 

onde:  

 

[...] o conhecimento e a criatividade deveriam ser aplicados com ênfase na 

construção de um mundo mais ético, justo e sustentável. Um espaço 

protegido das demandas imediatistas do mercado, que muitas vezes relegam à 

escola a função de formar consumidores comportados e novos quadros 

profissionais perfeitamente ajustados ao velho paradigma. [...] Uma escola 

assim ofereceria a devida resistência ao que poderíamos chamar de 

movimento de manada, uma autêntica marcha da insensatez que inspirou o 

atual modelo de desenvolvimento, responsável pela destruição sistemática e 

sem precedentes dos recursos naturais não-renováveis do planeta 

(TRIGUEIRO, 2005, p. 263). 

 

Ademais, a escola tradicional atua como mantenedora de uma sistemática, não 

raro, predatória, já que não disciplina seus discentes de modo a privilegiar a 
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sustentabilidade. Cabe à escola incentivar ações que não se restrinjam à dinâmica 

interna (intramuros), e promover a ideia da transformação a partir da experiência de 

vida dos próprios envolvidos no processo do conhecimento. Tanto os alunos como os 

educadores têm históricos capazes de promover um aprendizado bastante significativo a 

partir das vivências experimentadas.  

Na medida em que se formam indivíduos cada vez mais comprometidos com a 

questão da sustentabilidade, mais se oportuniza a implantação de um cenário 

organizacional que tenha o mesmo comprometimento. A curto e médio prazo, o 

conhecimento ambiental destes indivíduos terá migrado para o ambiente organizacional, 

tornando-o naturalmente responsável, considerando-se o fato que as organizações são 

formadas por pessoas, e que são elas as responsáveis pelos princípios que pautarão a 

atividade destas organizações. 

A Educação não está mais restrita à sala de aula ou à ação do educador. Hoje, 

dada a superabundância dos meios de comunicação, a informação chega por todos os 

lados e, muitas vezes, multifacetada pelas diversas interpretações e abordagens 

ideológicas. O mundo que se apresenta aos educandos, por exemplo, de nível 

fundamental, principalmente àqueles que estão iniciando sua jornada educacional, não é 

mais o mundo perfeito dos contos de fadas, tampouco o idealizado pelo didatismo da 

alfabetização; há de se considerar a informação que chega através da televisão e, mais 

recentemente, da avalanche que vem através da internet.  

A importância de cuidar do jardim ou de separar o lixo cuidadosamente, atitude 

observada já na Educação Infantil, por exemplo, marca ponto positivo na formação do 

indivíduo, porém é necessário que se vá além das medidas pontuais. O contexto atual 

não permite mais projeções em longo prazo, de modo que tais implementos 

educacionais soam meramente ―romantizados‖ caso fiquem somente na perspectiva 

pontual e individual. É preciso ampliar as discussões e vislumbrar ações coletivas que, 

inclusive, extrapolem os limites da escola. Entretanto, nem tudo é irresoluto em si 

mesmo. 

Capazes de convergir pela história a ponto de absoluta dependência tecnológica, 

obviamente, a hipótese de reconduzir-se a uma trajetória satisfatória, também se faria 

possível. Neste aspecto, Lima (1999) observa que ―a questão ambiental, por outro lado, 

agrega à realidade contemporânea um caráter inovador: por sua capacidade de 

relacionar realidades até então, aparentemente desligadas; de mostrar a universalidade‖ 

(LIMA, 1999, p. 135).  
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Tal perspectiva foi suficiente para que muitos profissionais, das mais diversas 

áreas, passassem a buscar alternativas que mantivessem a sociedade moderna 

funcionando e em sintonia com o meio ambiente. Assim, desatrelar-se de quaisquer 

condicionantes meramente românticas e formatar bases efetivamente pedagógicas 

constituir-se-ia um primeiro e importante passo para desenvolver a consciência 

ambiental.  

 

1.3 Problemas Ambientais Contemporâneos e Evolução da Consciência Ambiental.  

 

A humanidade vive hoje uma situação sequer imaginada em seu pior pesadelo. 

Há uma evidente deterioração ambiental, cujo final talvez seja apenas imaginado por 

algum roteirista cinematográfico, destes que tendem às tragédias. Mais cedo ou mais 

tarde, o planeta Terra se tornará inabitável. Entretanto, tanto cedo quanto tarde, ainda 

será daqui a muito tempo, desde que as políticas ambientais sejam, de fato, 

implementadas. 

Tais políticas, contudo, não serão aplicadas à realidade tão somente por, de 

súbito, avassalar-se sobre os governos a tese da preservação. É preciso uma ampla 

conscientização que se materialize na forma de atitude. Conscientizar-se, porém, 

vincula-se num primeiro momento ao próprio conceito que se tenha de meio ambiente. 

Reigota (1997) cita alguns importantes teóricos e as definições por eles atribuídas a 

meio ambiente: 

 

[...] o que circunda um organismo, incluindo as plantas e os animais, com os 

quais ele interage (RICKLES, 1973); [...] o meio ambiente se compõe de dois 

aspectos: a) meio ambiente abiótico, físico e químico e b) meio ambiente 

biótico (DUVIGNEAUD, 1984); [...] o conjunto de fatores bióticos (os seres 

vivos) ou abióticos (físico-químicos) do habitat suscetíveis de terem efeitos 

diretos ou indiretos sobre os seres vivos e, compreende-se, sobre o homem 

(TOUFFET, 1988); [...] o que circunda um indivíduo ou um grupo. A noção 

de meio ambiente engloba, ao mesmo tempo o meio ambiente cósmico, 

geográfico, físico e o meio ambiente social, com suas instituições, sua 

cultura, seus valores. Esse conjunto constitui um sistema de forças que exerce 

sobre o indivíduo e nas quais ele reage de forma particular, segundo os seus 

interesses e suas capacidades (SILLIAMY, 1980). 

(REIGOTA, 1997, p. 77) 

 

 

Conforme observado, os conceitos atribuídos ao meio ambiente estão 

relacionados a um processo em que se inscrevem, conjuntamente, homem e natureza. 

Ademais, só na estrita observância dessa conjunção é que o tema encontra sentido.  
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Neste aspecto, afirmar que o conceito de ―natural‖ é uma reflexão social parece 

indicar que, à medida que a Humanidade transforme seu próprio pensamento acerca da 

natureza, e mais, sobre a natureza das coisas, o conceito possa também ingressar numa 

dimensão, por assim dizer, mais orgânica. Em outras palavras, somente a partir de uma 

profunda mudança conceitual que atribua à preservação ambiental uma ―naturalidade‖ 

— tal qual conferida ao ato de respirar, por exemplo — é que se reagirá mais 

positivamente à conjunção homem-natureza (GIDDENS, 1996). 

A ausência de uma reação positiva, ou ainda temerária, tem aporte na própria 

configuração socioeconômica tão fortemente praticada, especialmente a partir da 

Revolução Industrial. De lá para cá, a Humanidade assistiu à derrocada ambiental, 

imaginando, quiçá, a infinitude dos recursos naturais, e só muito recentemente passou a 

protagonizar uma conduta mais combativa em relação à degradação ambiental.     

Os inúmeros problemas ambientais hoje vivenciados são consequência direta de 

uma política econômica voraz que criou uma sistemática de consumo responsável pelo 

indivíduo ―viciado‖ (grifo nosso) em compras. O aquecimento global é resultado de 

uma industrialização desenfreada e, por conseguinte, de uma urbanização só pensada no 

mundo ficcional, mas que infelizmente se revela às nossas vistas.    

Há um exemplo que ilustra adequadamente a dimensão do problema: O 

aquecimento climático faz os ecossistemas migrarem, ou seja, uma determinada 

situação climática comum a certa região migra para outra, enquanto a sua própria recebe 

outras condições ambientais. Isso lhes causa a perda de numerosas espécies, pois nem 

todas avançam para as novas áreas com a mesma velocidade.  

 

Distâncias que durante a última glaciação eram vencidas em centenas ou 

mesmo em milhares de anos, agora têm que ser transpostas em apenas 30, 40 

ou 50 anos. Segundo o Prof. Eneas Salatti, um aumento médio de 

temperatura de 2ºC será suficiente para fazer o clima da região de São Paulo 

se deslocar para Buenos Aires. Ocorre que uma árvore, para citar um 

exemplo, produz frutos e sementes que a fauna leva a alguns quilômetros 

mais adiante. Ali as sementes germinam e somente uns 6 ou 10, às vezes 20 

ou 30 anos mais tarde, novos frutos e sementes são formados. Nessa "marcha 

rápida", muitas espécies vegetais e os seus seguidores animais não 

sobrevivem e morrem. Haveria uma extinção maciça da biodiversidade 

(NOGUEIRA-NETO, 1994). 

 

 

 

O encadeamento dos problemas ambientais é, seguramente, lógico. Como no 

exemplo citado por Nogueira-Neto (1994) — o clima paulistano migrando para Buenos 

Aires —, uma situação muito mais drástica já é notada hoje: o derretimentos das calotas 
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polares. Imensos icebergs à deriva, descolados das geleiras polares, são frequentemente 

observados, o que caracteriza um quadro bastante impactante. Com o derretimento, há o 

aumento dramático do nível dos oceanos, colocando em risco populações e 

ecossistemas. 

Nos grandes centros urbanos, os problemas são os mais variados e vão desde a 

poluição à complexa problemática dos resíduos sólidos. O lixo é um dos principais 

causadores de impacto ambiental na atualidade e surge no momento em que os homens 

começam a se agrupar e a viver em cidades. A quantidade de pessoas em um mesmo 

local levou à produção demasiada de resíduos sólidos, causando uma problemática 

ambiental de difícil solução.   

Nesse contexto, a concepção de uma sociedade humana autossustentável é 

relativamente recente. Contudo, desde a Revolução Industrial, mais destacadamente a 

partir da segunda metade do século XIX, a degradação ambiental ganhou maior ênfase 

nos meios acadêmicos. Fatores como o crescimento populacional desorganizado e o 

comportamento social, político e econômico pautado por valores neoliberais levaram o 

planeta a uma situação extremamente delicada.  

Durante a ordem mundial bipolar, a questão ambiental era considerada 

secundária. Somente os movimentos ecológicos e alguns cientistas alertavam a 

humanidade sobre os riscos de catástrofes ambientais. Mas a grande preocupação dos 

governos, em especial das grandes potências mundiais, era com a Guerra Fria, com a 

oposição entre o capitalismo e o socialismo.  

Carvalho (1991) observa o debate ecológico dos anos 1970 como uma disputa de 

forças em busca de afirmar uma determinada interpretação do problema ambiental, e 

apresenta o discurso ecológico oficial — aquele produzido pelos organismos 

governamentais nacionais ou internacionais — como um esforço para instituir, 

mundialmente, uma interpretação da crise ecológica que se torne ―a verdade‖, o 

consenso mundial sobre o assunto. 

Em 1975, a Unesco, seguindo as recomendações da Conferência de Estocolmo, 

promove o Encontro de Belgrado, na Iugoslávia, onde foram estabelecidos alguns 

princípios básicos para um programa de Educação Ambiental. Dois anos depois, em 

1977, novamente a Unesco e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente  

(PNUMA) promovem, em Tbilisi, Geórgia, ex-URSS, a primeira Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Este encontro tem sido considerado um 

dos eventos decisivos nos rumos que a questão ambiental vem tomando, sobretudo 
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porque figura como marco conceitual no novo campo. Nesta Conferência, foram 

elaborados objetivos, princípios, estratégias e recomendações para a Educação 

Ambiental (DIAS, 1994). 

Já antes do final dos anos 1980, percebia-se que os problemas ecológicos 

começavam a preocupar as autoridades soviéticas, norte-americanas e outras, mas sem 

ganharem muito destaque. Houve, em 1972, na Suécia, a Primeira Conferência Mundial 

sobre o Meio Ambiente, promovida pela ONU e com a participação de dezenas de 

Estados. Naquele momento, a questão ambiental começava a se tornar um problema 

oficial e internacional. 

Só a partir dos anos 1990, a questão do meio ambiente e a preocupação com o 

futuro do homem e do planeta tornam-se essenciais nas discussões internacionais, nas 

preocupações dos Estados e, principalmente, dos grandes centros mundiais de poder.  

A Segunda Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, a ECO-92, ou RIO-

92, realizada no Brasil vinte anos após sua primeira edição, contou com maior 

quantidade e qualidade de participantes (quase cem Estados-Nações). Os governos 

substituíram os técnicos sem poder de decisão enviados anteriormente por políticos e 

cientistas de alta expressão em seus países. 

Isso se deve ao fato de que a Segunda Conferência foi realizada após o fim da 

Guerra Fria, quando o desaparecimento da ―ameaça comunista‖ veio colocar a questão 

ambiental como um dos mais importantes riscos à estabilidade mundial na Nova Ordem. 

Além disso, os governos perceberam a seriedade das ameaças de catástrofes ecológicas 

e a necessidade de enfrenta-las. Começou-se a ter consciência de que preservar um meio 

ambiente sadio é condição indispensável para garantir um futuro tranquilo para as novas 

gerações.  

Nessas conferências, a problemática ambiental suscitaram várias controvérsias e 

oposições. Os países ricos voltaram suas atenções para queimadas e os desmatamentos 

nas florestas tropicais, particularmente na Floresta Amazônica, a maior de todas. Já os 

países pobres, em particular os que têm grandes reservas florestais, viam com 

naturalidade a utilização de seus recursos com o objetivo de se desenvolverem 

economicamente. 

De acordo com Araújo e Neto (1999), no cenário da Nova Ordem Mundial, as 

questões se tornam cada vez mais mundiais e cada vez menos estritamente locais. 

Destaca-se, entre essas questões de interesse global, o meio ambiente e a consciência de 

que a destruição ambiental não traz consequências apenas a um determinado 
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ecossistema de um país ou de um continente, mas sim para todos os que moram no que 

se convencionou denominar de "Aldeia Global". 

O termo ―questão ambiental‖ torna-se realmente difundido a partir da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo, no ano de 1972. 

Os países desenvolvidos apresentaram as implicações da questão ambiental para a 

questão socioeconômica e propuseram também maior participação do cidadão, 

demonstrando a necessidade de implantar a Educação Ambiental para uma maior 

consciência ecológica (ARAÚJO; NETO, 1999).  

Contudo, depois de várias discussões, alguns pontos foram concordados, como a 

elaboração da Agenda 21, na qual, segundo Poloni (1996), ―foram estabelecidas as 

metas e as estratégias para o equacionamento dos grandes problemas ecológicos e para 

o desenvolvimento harmonioso das sociedades no próximo século. [...] Esses são os 

grandes desafios da humanidade na busca de uma ordem ambiental planetária que 

supere as divergências entre países e blocos de nações‖ (POLONI, 1996, p. 2).  

Em que pesem tais iniciativas, o fato é que, mesmo comprometidos com uma 

mudança no gerenciamento dos recursos naturais — o que necessariamente passa por 

uma transformação de base, ou seja, na própria estrutura educacional como meio capaz 

de formar novos indivíduos —, o sistema capitalista continua operacionalizando as 

questões vitais da Educação e, por conseguinte, de toda a dinâmica social, política e 

ambiental.   

Nessa perspectiva, compreender a problemática ambiental como mera questão 

ecológica significa cair na armadilha do reducionismo, como se o problema estivesse 

posto numa ordem de linearidade do processo interativo humano com a natureza, como 

se bastasse ao ser humano reaprender a ler o livro da natureza para saber como interagir 

de forma ―ecologicamente correta‖. Nada mais equivocado e ingênuo do que tal ideia, 

que, ademais, resulta no entendimento de que a questão ambiental é uma de ordem 

meramente ética. Imagina-se que a natureza humana seja espírito puro, descolada das 

relações sociais, e que a racionalidade econômica e a instrumental sejam 

invariavelmente dissolvidas pela consciência ecológica (LAYRARGUES, 2004). 

O autor afirma ainda que se trata, fundamentalmente, do estabelecimento de 

regras de convívio social que regulem o acesso à natureza e seu uso, e que distribuam 

benefícios e prejuízos da geração de riquezas, tendo a sustentabilidade como eixo, ou 

seja, a manutenção das condições ambientais em situação tal que as gerações futuras 

possam desfrutar de um cenário melhor, ou na pior das hipóteses, igual ao que a geração 



45 
 

atual herdou dos nossos antepassados. Daí emerge a concepção da questão ambiental 

como uma questão também de justiça distributiva, terreno onde as ideologias políticas 

disputam legitimidade política, muito além do campo da ética. É preciso deixar claro 

que a ética, apesar de fundamental para a instauração de um novo ethos que permita a 

socialização humana ampliada à natureza, relativizando o absolutismo da ética 

antropocêntrica, é limitada, porque é da natureza humana existir uma diversidade de 

interesses que não se reduzem a um ethos unidimensional, seja ele de que natureza for. 

Nesse sentido, a ética necessita estar acompanhada da política, assim como a paz, para 

ser conquistada, necessita da justiça (LAYRARGUES, 2004). 

Na teoria econômica clássica, a ideia de sustentabilidade se relacionava com a 

expansão de setores considerados modernos, representados pela indústria e pelos 

serviços que englobassem os setores mais tradicionais, como a agricultura. Este sistema 

seria garantido por uma crescente participação das poupanças voluntárias na renda 

nacional. Com a expansão dos movimentos ambientalistas, tratou-se de definir 

desenvolvimento sustentável como a interação de crescimento econômico e conservação 

da natureza. 

Conforme apontam Burbules e Torres (2004), a Educação, de forma geral, 

precisa potencializar sua dinâmica política, e isso só é possível resgatando-se um tipo de 

pensamento (ou sentimento) nacionalista. Segundo os autores, ―[...] do ponto de vista 

político, alguns contextos nacionais irão organizar a educação em torno de uma 

concepção revitalizada de nacionalismo e lealdade do cidadão‖ (BURBULES; 

TORRES, 2004, p. 20). 

A globalização, portanto, concorre ao sucesso sempre que próxima à realidade 

palpável, ou seja, sempre que afeita às determinações do próprio indivíduo em relação 

àquilo que Burbules e Torres (ibidem) chamam ―de crença nos direitos humanos‖.  

Deste modo, partindo da noção básica de desenvolvimento, qual seja "a 

combinação da expansão econômica persistente (crescimento) com a ampla difusão dos 

benefícios deste crescimento entre a população" (GOMES, 1995, p. 75), é possível 

formular uma definição moderna e atual que combina desenvolvimento e 

sustentabilidade ecológica. Assim, desenvolvimento sustentável pressupõe a expansão 

econômica permanente, com melhorias nos indicadores sociais e a preservação 

ambiental, humanizando, portanto, os princípios que pautam as ações globalizantes. 

A visão neoliberal aponta para uma ―incapacidade estrutural do Estado para 

administrar as políticas sociais‖ (GENTILI, 1998, p. 17), de modo a afastar-se de 
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questões centrais, entre elas, educação, economia e meio ambiente. Curiosamente, o 

neoliberalismo é apontado por pensadores contemporâneos como sendo o grande 

responsável pela crise ambiental e pela desproporção entre a qualidade do ensino hoje 

oferecida pelo Estado e pela iniciativa privada. Não nos esqueçamos de que os centros 

nervosos de todo e qualquer setor da sociedade são geridos pelo Estado. 

Tais considerações, para o pensamento neoliberal, são vazias. Segundo sua ótica, 

―[...] a crise de produtividade da escola não sintetiza outra coisa senão a crise do 

centralismo e da burocratização próprias de todo Estado interventor‖ (GENTILI, 1998, 

p. 17). Há de admitir que o Estado, por vezes, perde-se nos labirintos burocráticos e na 

falta de perspectiva gerada pela sensação de conforto gerada pela estabilidade. No 

entanto, não será por isso que o neoliberalismo será historicamente inocentado pela 

série de infortúnios sociais, ambientais e econômicos que vem causando ao longo das 

últimas seis décadas.   

Na ótica de Sachs (1986), o desenvolvimento sustentável é um mecanismo 

―endógeno e dependente de suas próprias forças, e que tem por objetivo a harmonização 

social e econômica‖ (SACHS, 1986, p. 23); ou seja, ele não prescinde do pensamento 

deste ou daquele setor, desta ou daquela orientação política ou filosófica. Sachs (1986) 

adverte que tal modelo deve ser administrado de modo a assegurar tanto a essa como as 

gerações futuras a possibilidade de desenvolvimento.  

Leff (2000) assinala que  

 

[...] a crise ambiental leva-nos a interrogar o conhecimento do mundo, [...] 

corporifica um questionamento da natureza e do ser no mundo, com base na 

flecha do tempo e na entropia vistas como leis da matéria e da vida, com base 

na morte vista como lei limite na cultura que constitui a ordem simbólica do 

poder e do saber. [...] A complexidade ambiental inaugura uma nova reflexão 

sobre a natureza do ser, do saber e do conhecer, sobre a hibridização de 

conhecimentos na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade; sobre o 

diálogo de saberes e a inserção da subjetividade, dos valores e dos interesses 

nas tomadas de decisão e nas estratégias de apropriação da natureza (LEFF, 

2000, p.38). 

 

 

Os reflexos desse processo podem ser observados nas múltiplas faces das crises 

social e ambiental, e têm gerado reações sociais, em escala mundial, e despertado a 

formação de consciência e sensibilidade novas em torno das questões ambientais. 

Além do conhecido enfrentamento direto entre as classes, em seus processos de 
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concentração e centralização dos meios produtivos, o sistema capitalista desenvolve 

também contradições político-ideológicas que levam ao despertar de identidades 

regionais que, após terem sido mantidas encobertas em mais amplos sistemas nacionais 

ou federativos, reivindicam autonomia, visibilidade e, sobretudo, uma diferente posição 

no mercado internacional e na geopolítica mundial.  

Nesse sentido ,a questão ambiental é um processo contínuo de reformulação. É 

algo maior do que leigamente se conhece sobre o tema "Meio Ambiente". O atual 

momento histórico aponta, sem dúvida, para a importância da reflexão a respeito das 

sociedades industriais contemporâneas e seus impactos sobre o meio ambiente nos 

diversos círculos sociais, abrangendo também a Educação.   

 

1.4 Conceitos de Educação Ambiental 

 
O conceito dinâmico de natureza, que busca a ordem, permite a Rousseau 

renovar as bases da educação e teve ressonância também para a Educação 

Ambiental, sobretudo pela defesa do sentimento íntimo da vida, que conduz o 

respeito à natureza. De sua teoria não se deduzem objetificações em forma de 

saberes e intervenções técnicas, que ameaçam e violam a natureza e, 

portanto, criam condições para que ela se revolte e se torne ameaçadora. Ao 

contrário, o homem está ―junto com‖ e ―na‖ natureza e mantém para com ela 

um sentimento subjetivo, que lhe permite preservá-la ao mesmo tempo em 

que faz um distanciamento para construir sua liberdade (HERMANN 2009, 

p. 101). 

 

 

 

Refletir acerca da citação acima, que analisa a obra de Rousseau, nos faz 

perceber que sua sensibilidade antecipa boa parte dos pressupostos que fundamentarão a 

Educação Ambiental, ou seja, dela abstraímos a ideia de que a preservação da vida se 

faz necessária e depende das mudanças de nossas relações da natureza com nós mesmos 

e com os outros. Nessa perspectiva, Rousseau nos faz entender que a razão deve ser 

educada pelos sentimentos, e anuncia para o mundo os malefícios do egoísmo, 

impregnado na mentalidade exploradora no modo de produção vigente, que altera nossa 

relação com a natureza (HERMANN, 2009).   

Nesse contexto capitalista/globalizado, a Educação Ambiental surge como uma 

alternativa de manter o equilíbrio natural. Todavia, ganhou novas dimensões como 

contraponto à crise ecológica estabelecida ao final da Segunda Guerra Mundial, quando 

os países do chamado ―mundo desenvolvido‖ iniciaram uma intensa expansão 

econômica, formando o padrão desindustrialização e consumo.  
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Carneiro (2000) sintetiza a retrospectiva da Educação Ambiental no contexto 

ambientalista, apresentando três momentos. O primeiro, do último decênio do século 

XIX a meados do século XX, caracterizou-se pelo gradativo cuidado com a proteção da 

natureza por parte de sociedades e instituições científico-culturais e, por fim, por ações 

ambientalistas. O segundo, nas décadas de 1950 e 1960, foi definido por uma aguda 

emergência de representações e percepções de crise ambiental, as quais se 

concretizaram em movimentos de conscientização pública, por meio de denúncias sobre 

a gravidade dos problemas e com reflexos na área educacional. O terceiro momento, dos 

anos 1970 até o presente, foi marcado pela institucionalização sociopolítica dos 

movimentos ecológico-ambientalistas, bem como da Educação Ambiental, e pela 

elaboração de projetos de desenvolvimento sustentável, em vista da busca de solução 

aos problemas já detectados (CARNEIRO, 2000, p. 21). 

A Educação Ambiental estabeleceria então suas diretrizes em um período 

defendido por alguns teóricos como ―pós-modernidade‖, a partir de uma visão holística, 

integrada, interdisciplinar e inclusiva como alternativa eficaz para a contenção dos 

danos planetários. Então, em concordância com Reigota (2011), ―a Educação Ambiental 

deve ser entendida como educação política, no sentido de que ela reivindica os cidadãos 

para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações 

sociais e com a natureza‘‘(REIGOTA, 2011, p.24).  

Dentre os inúmeros eventos e encontros que caracterizam a Educação 

Ambiental, podem ser apontados como principais a Conferência de Estocolmo, em 

1972, que apresentou como finalidade da EA:   

 

[...] formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente 

e problemas com ele relacionados, e que possua os conhecimentos, as 

capacidades, as atitudes, a motivação e o compromisso para colaborar 

individual e coletivamente na resolução de problemas atuais e na prevenção 

de problemas futuros(DIAS, 1994, p. 78).  

 

 

 

Já a formulação de princípios básicos para um Programa Mundial de Educação 

Ambiental foi realizada em 1975, em Belgrado, por meio da Carta de Belgrado, que 

preconizou uma nova ética planetária para diminuir a pobreza, o analfabetismo, a fome, 

a poluição, a exploração e a dominação humana. 

Na Conferência de Tbilisi, em 1977, definiram-se objetivos, funções, estratégias, 

características, princípios e recomendações para a EA, que deveria ser desenvolvida na 
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educação formal e informal, sobre bases interdisciplinares, e voltada para os problemas 

ambientais do cotidiano. A Educação Ambiental foi assim definida, conforme 

reproduzem os PCN:  

 

Na Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi (na 

CEI, Geórgia), definiram-se os objetivos da Educação Ambiental e o ensino 

formal foi indicado como um dos eixos fundamentais para conseguir atingi-

los. Nessa conferência definiu-se a Educação Ambiental como ―uma 

dimensão dada ao conteúdo‖ e à prática da educação, orientada para a 

resolução dos problemas concretos do meio ambiente por intermédio de 

enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada 

indivíduo e da coletividade (BRASIL MEC, 1998:229). 

 

 

 

Em Moscou, em 1987, a EA foi definida com base na mudança de 

comportamento e nos campos afetivos e cognitivos. Apontou-se um plano de ação para 

a década de 1990, como desenvolvimento de um modelo curricular, de novos recursos 

instrucionais, capacitação de docentes em EA, melhora da qualidade de mensagens 

ambientais transmitidas pela mídia, capacitação de especialistas mediante pesquisa, 

dentre outras medidas não menos importantes.  

Para a Unesco, a Educação Ambiental é um processo permanente, em que 

indivíduos e comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 

características como: conhecimentos, habilidades, experiências, valores e determinação, 

que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para 

os problemas ambientais, presentes e futuros (DIAS, 1994). 

Outro importante evento aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, onde o conceito 

de EA foi definido pela Comissão Interministerial na preparação da ECO-92:  

 

A Educação Ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões 

socioeconômica, política, cultural e histórica, não podendo se basear em 

pautas rígidas e de aplicação universal, devendo considerar as condições e 

estágios de cada país, região e comunidade, sob uma perspectiva histórica. 

Assim sendo, a Educação Ambiental deve permitir a compreensão da 

natureza complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre 

os diversos elementos que conformam o ambiente, com vistas a utilizar 

racionalmente os recursos do meio na satisfação material e espiritual da 

sociedade, no presente e no futuro (BRASIL. 1992, p. 01). 

 

 

 

Nessa perspectiva, Araújo (2004) afirma que os debates ocorridos nessas 

conferências e reuniões que versam sobre Educação Ambiental convergem para a 
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assertiva de evolução desse pensamento, pois provem de um conceito mais basilar, o 

conservacionista, associado à origem do movimento ambientalista ao conceito mais 

político que envolve o homem como agente de transformação social, desenvolvendo 

uma educação que propicie o sujeito pensar o ambiente de maneira crítica. Dessa 

maneira, seriam adotadas atitudes éticas, visando à transformação da sociedade, 

buscando atenuar os problemas oriundos da relação homem/natureza, desenvolvendo o 

bem-estar da sociedade.  

Dessa forma, Lima (2011), indica que as referidas classificações apontam para 

três princípios:  

a) Conservacionista: Enfatiza a proteção ao mundo natural, do qual o ser 

humano não faz parte, além de ser tido como destruidor e vilão de uma ordem 

equilibrada e harmônica — o que caracteriza uma visão romântica e contemplativa. Há, 

portanto, uma oposição entre ambiente e ser humano. Questões sociais, políticas e 

culturais praticamente não são abordadas, pois são apresentados os problemas 

ambientais mais aparentes, desprezando-se as causas mais profundas dos mesmos. Tal 

concepção, que tem por finalidade apenas preservar os recursos naturais intocados para 

as gerações futuras, torna-se reducionista do meio ambiente e de toda a problemática 

ecológica da atualidade.  

b) Cultural: Abarca um conjunto de expressões centradas na defesa do 

renovamento ético-valorativo na relação entre indivíduos, sociedade e meio ambiente. 

Nesse sentido, contempla a ideia de renovação das relações do homem consigo mesmo, 

com a sociedade e com o meio ambiente.  

c) Política ou socioambiental: Apresenta a complexidade da relação ser 

humano/natureza, pautada por questões sociais, políticas, históricas, culturais. 

Questiona o modelo econômico vigente e apresenta a necessidade do fortalecimento da 

sociedade civil na busca coletiva de transformações sociais, a partir de uma práxis 

transformadora. Nessa perspectiva, compreender a relação homem/natureza em todas as 

nuances política, social e ideológica é condição sine qua non para o entendimento 

socioambiental de Educação Ambiental (LIMA, 2011, p. 164-184). .  

A referida convergência de princípios influencia todos os conceitos de Educação 

Ambiental que repercutem no Brasil. Sendo assim, segundo entendimento do Ministério 
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do Meio Ambiente, a Educação Ambiental faz parte de um processo permanente, em 

que indivíduos e comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 

conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos a 

agir — individual e coletivamente — a fim de resolver problemas ambientais presentes 

e futuros, a partir de pressupostos do conservacionismo. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente define a Educação Ambiental como um 

processo de formação e informação, orientadas para o desenvolvimento da consciência 

critica sobre as questões ambientais e de atividades que levem à participação das 

comunidades na preservação do equilíbrio ambiental.  

A Lei Federal nº. 9.795, de 1999, define a Educação Ambiental como:  

O processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores 

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

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 20). 

 

 

 

REIGOTA (1997) aponta que, felizmente, tem-se tornado senso comum entre os 

educadores ambientalistas brasileiros o pensamento de que Educação Ambiental é uma 

educação política que visa à construção da cidadania. Quando uma ideia complexa e 

radical se torna senso comum, corre sério risco de tornar-se mais um clichê ou um 

slogan repetido aleatoriamente por muitas pessoas, perdendo sua veracidade e 

autenticidade. Ou seja: essa ideia torna-se vazia de significados aglutinadores e 

transformadores do cotidiano. 

A concepção de EA a partir desses princípios enfrenta os totalitarismos e 

autoritarismos, políticos e científicos, tendo como utopia a possibilidade de uma 

sociedade democrática, com justiça social, ética e ecologia sustentável. 

A Educação Ambiental apresenta um tempo-espaço que evidencia, sob a marca 

da contradição, a imperiosidade do diálogo do homem com a natureza em toda a sua 

extensão e em toda a sua dinâmica. Nesse sentido, o universo de sujeitos mencionado 

não é aquele que, numa concepção ingênua, poderia ser assumido como um real 

indiviso, mas sim como algo que guarda em si a possibilidade ontológica da 

diversidade. Aliás, é o que funda epistemológica e politicamente tanto as pesquisas 

quanto as militâncias institucionalizadas (a exemplo das ONGs) em torno da 

completude da natureza em qualquer espaço no atual tempo histórico (CARVALHO, 

2001). 
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Numa análise mais profunda, pode-se perceber que a Educação por si só, no 

sentido estrito do termo, carrega em si a questão ambiental, as atitudes e os valores 

necessários à preservação da vida. A Educação Ambiental é parte desse conceito 

complexo, que emerge das demandas de preservação do atual momento histórico, e que, 

por isso, tende a desaparecer. Alguns pensadores imaginam que ela não abarque tudo o 

que necessitaria e pode se tornar inviável; outros ainda defendem uma nova postura, 

chamada de ―ecopedagogia‖. Não se pode negar, no entanto, que a Educação Ambiental 

é uma importante realidade do nosso tempo (LIMA, 2011). 

À luz de diferentes visões sobre Educação Ambiental, pode-se perceber que, 

sobretudo, a EA é um processo contínuo de reflexão ética e ação do ser humano no 

ambiente, com o ambiente e para o ambiente, promovido pela prática educativa, coletiva 

ou individualmente construída. A Educação Ambiental é um ramo da Educação que 

marca a história e redefine os rumos da humanidade e do planeta, resgatando valores de 

cidadania para o respeito dos seres humanos com seus semelhantes e com os diferentes 

seres da biodiversidade terrestre (LIMA, 2011).  

 

1.4.1  Percepção Ambiental  

Numa pesquisa que se distingue por seu viés de inspiração fenomenológica, o 

estudo da percepção, destacadamente a ambiental, é de extrema importância para 

entender o sentido dos fenômenos estudados. Portanto, conhecer como os indivíduos — 

por conseguinte, os docentes objetos deste estudo — percebem o meio onde vivem 

torna-se determinante para entender suas práticas — neste grupo específico, também as 

práticas pedagógicas. Nesse sentido, o método fenomenológico nos conscientiza de que 

todo conhecimento é social (SATO; PASSOS, 2005). 

De acordo com Reigota (1997), a forma como alguém entende e concebe a 

Educação Ambiental está associada a como esse alguém percebe o meio ambiente onde 

vive. Desse modo, identificar como a sociedade ou determinado grupo de pessoas 

concebe a EA é determinante para entender como percebem, interagem e interferem no 

meio ambiente. No caso mais especifico dos professores, também como sua percepção 

auxilia no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas.  

O que viria então a ser ―percepção ambiental‖?  

De acordo com Pelissari, Fernandes et al. (2004):  
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Percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de 

consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente 

que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. Cada 

indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o 

ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí decorrentes são 

resultado das percepções (individuais e coletivas), dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada pessoa. Desta forma, o estudo da 

percepção ambiental é de fundamental importância para que possamos 

compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas 

(PELISSARI, V. B., FERNANDES, R. S. et al. 2004, p 1.).  

 

 

 

A Geografia Humanística foi a precursora nos estudos da percepção ambiental. 

O geógrafo Yi-fu Tuan consolida essa perspectiva de estudos ao lançar sua obra 

Topofilia (1980). Para Tuan, essa é uma forma de fazer Geografia, não priorizando um 

conhecimento objetivo/teórico, mas enfatizando um conhecimento a partir das 

representações, atividades e valores do ser humano. Partindo dessa assertiva, a 

Geografia passa então a buscar a compreensão do mundo a partir das relações das 

pessoas com o meio ambiente, de seu comportamento com o meio em que vivem, de 

seus sentimentos e de suas concepções a respeito dos espaços e lugares (TUAN, 1980). 

O autor concebe a percepção como sendo tanto a resposta dos sentidos aos 

estímulos externos quanto a atividade proposital, na qual certos fenômenos são 

claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. O 

estudo da percepção auxilia o homem na autocompreensão que norteia as soluções para 

os problemas ambientais que, fundamentalmente, são problemas humanos.  

Carvalho (1998) salienta que entender como os professores concebem a EA e 

pensam sobre o meio ambiente é uma importante estratégia para direcionar ações e 

propostas de formação continuada de docentes em Educação Ambiental.  

Ademais, ao entender com exatidão a eficácia dos fatores responsáveis pela 

percepção humana, é possível compreender a preferência ambiental de uma pessoa. No 

entanto, no nível de atitudes e preferências de grupo, e necessário conhecer a história 

cultural e a experiência de um grupo no contexto do ambiente físico. Em nenhum dos 

casos é possível distinguir nitidamente entre os fatores culturais e o papel do meio 

ambiente físico, uma vez que os conceitos ―cultura‖ e ―meio ambiente‖ se superpõem 

do mesmo modo que os conceitos ―homem‖ e ―natureza‖ (TUAN, 1980). 

Nessa ótica, podemos estabelecer que a Educação Ambiental é um fazer 

pedagógico de grande valia na mudança de valores éticos e atitudes no que tange à 

relação homem/natureza. Logo, um trabalho em EA torna-se mais eficiente se for feito 
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com base no levantamento da formas de percepção que a sociedade tem sobre o meio 

ambiente e sobre a Educação Ambiental.   

 

1.5 Educação Ambiental no Semiárido: Limites e Possibilidades  

Faz-se mister, a priori, caracterizar a região biogeograficamente para melhor 

entendimento dos nexos e relações que permeiam este trabalho (Mapa 1). 

As particularidades de um país de dimensões continentais como o Brasil são 

extremamente complexas, pois contemplam diferenças físicas, sociais, culturais, 

econômicas e políticas. Em meio a esse emaranhado de peculiaridades, encontra-se o 

semiárido no Nordeste brasileiro, abrangendo os estados de Sergipe, Bahia, Minas 

Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas e Pernambuco, ocupando uma 

área de 969. 589 km² e abrigando cerca de 20 milhões de habitantes, que correspondem 

a 12,6% da população brasileira (MMA, 2008). 

A região semiárida nordestina é fundamentalmente caracterizada pela ocorrência 

do bioma da caatinga, que constitui o sertão. O sertão nordestino apresenta clima seco e 

quente, com chuvas que se concentram no verão e no outono. A região sofre a 

influência direta de várias massas de ar que, de certa forma, interferem na formação do 

seu clima. Porém, essas massas adentram o interior do Nordeste com pouca energia, 

tornando extremamente variáveis não apenas os volumes das precipitações caídas, mas 

principalmente os intervalos entre as chuvas (MMA, 2008). 

No semiárido, chove pouco — as precipitações variam entre 500 e 800 mm, 

havendo, no entanto, bolsões significativos de 400 mm —, e as chuvas são mal 

distribuídas no tempo, sendo uma verdadeira ―loteria‖ a ocorrência de chuvas sucessivas 

em pequenos intervalos. Portanto, o que realmente caracteriza uma seca não é o baixo 

volume de chuvas caídas, mas sim sua distribuição no tempo. O clima do Nordeste 

também sofre a influência de outros fenômenos, tais como o El Niño. Ele interfere 

principalmente no bloqueio das frentes frias vindas do Sul do país, impedindo a 

instabilidade condicional na região e a formação do dipolo térmico atlântico, 

caracterizado pelas variações de temperaturas do Oceano Atlântico. Tais variações são 

favoráveis às chuvas no Nordeste, quando a temperatura do Atlântico Sul está mais 

elevada do que aquela do Atlântico Norte (IBGE, 2010) 
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Mapa 1: Delimitação do Semiárido do nordeste brasileiro 

 

       Fonte: IBGE, 2010 

 

A proximidade da linha do Equador é outro fator natural que tem influência 

marcante nas características climáticas do Nordeste. As baixas latitudes condicionam a 

região a temperaturas elevadas (média de 26° C), número também elevado de horas de 

sol por ano (cerca de 3.000) e índices acentuados de evapotranspiração, devido à 

incidência perpendicular dos raios solares sobre a superfície do solo (o semiárido 

evapotranspira, em média, cerca de 2.000 mm/ano, e, em algumas regiões, a 

evapotranspiração pode atingir cerca de 7 mm/dia) (IBGE, 2010). 

Trazendo essa dimensão geográfica da escala macro para a realidade sergipana, 

constatamos que, de um total de 75 municípios, Sergipe tem 29 deles oficialmente 

incluídos no semiárido. Atualmente o semiárido ocupa uma área de 11.175,6 km², ou 

seja, mais de 50% de todo o Estado (22.000 km²). A população urbana da região 

semiárida sergipana corresponde a 208.908 habitantes; e a rural, a 187.491 habitantes, 

totalizando 396.399 residentes em todo o semiárido sergipano; ou seja, 22% da 
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população de todo o Estado, que é de aproximadamente 2 milhões de habitantes 

(SEMARH, 2011).   

Em 3 de janeiro de 2007, na Lei Complementar nº 125, o governo federal, 

através do Ministério do Meio Ambiente (MMA)
3
, alterou a classificação do municípios 

que compõem o semiárido brasileiro (JUNIOR, 2007). De acordo com este autor, para 

essa nova delimitação, o Grupo de Trabalho Interministerial utilizou três critérios 

técnicos sobrepostos:   

 

I - Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros (isoieta 

de 800 mm);  

II - Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; 

e  

III - Risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 

e 1990 (JUNIOR, 2007, p. 5). 

 

 

 

Esses três critérios foram aplicados consistentemente a todos os municípios que 

pertencem à antiga classificação do semiárido. Após a mudança, a área classificada 

oficialmente como semiárido brasileiro teve acréscimo de 8,66%, aumentando de 

892.309 km
2
 para 982.563 km

2
. Minas Gerais foi o Estado com maior número de 

inclusões na nova lista, com mais 45 municípios, somando-se aos 40 municípios 

anteriores. O Espírito Santo não teve nenhum município com área considerada 

semiárida, por nenhum dos critérios utilizados (JUNIOR, 2007). 

Sergipe também teve acréscimo no número de municípios. Hoje os seguintes 

municípios fazem parte oficialmente do semiárido sergipano: Amparo de São Francisco, 

Aquidabã, Canhoba, Canindé de São Francisco, Carira, Cedro de São João, Cumbe, 

Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Macambira, Monte Alegre de 

Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, 

Nossa Senhora de Lourdes, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da 

                                                           
3 A última atualização da área do semiárido foi realizada em 10 de março de 2005, por meio do 

Portaria do Ministro da Integração Nacional. Essa atualização teve como base as conclusões do 

Grupo de Trabalho Interministerial para delimitação do novo semiárido brasileiro, instituído 

pela Portaria Interministerial n.º 6, de 29 de março de 2004, assinada pelos ministros da 

Integração Nacional, Ciro Gomes, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Do Grupo de Trabalho 

Interministerial, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional (JUNIOR, 2007). 
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Folha, Propriá, Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Simão Dias, Telha, Tobias Barreto 

(SEMARH, 2011). 

A paisagem do sertão é extremamente castigada por suas características 

geográficas naturais de clima quente e seco, escassez de água por longos períodos 

(secas), com poucas chuvas, elevadas temperaturas durando todo ano, vegetação do tipo 

caatinga, solo pedregoso e pobre. Tais características dificultam o desenvolvimento da 

agricultura comercial, fazendo o sertanejo desenvolver a pecuária e agricultura de 

subsistência de caráter familiar (sem fins comerciais e para consumo no interno) em 

pequenas propriedades.  

Além das adversidades naturais, o semiárido é palco de graves problemas 

políticos, econômicos e sociais dignos de países ditos extremamente subdesenvolvidos 

como: elevadas taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil, fome, subnutrição, 

miséria, concentração de terra, baixos salários etc.  

A complexidade da relação adversidades naturais x problemas sociais faz da 

região sertaneja uma verdadeira área de repulsa de pessoas. A dicotomia dessa relação 

também intensifica o desmatamento do bioma caatinga e o uso de práticas de cultivo, 

adubação e irrigação inadequadas. Isso faz com que haja desgaste do solo, já 

naturalmente empobrecido, e degradação dos recursos hídricos, acelerando o processo 

de desertificação que já atinge 55% da região. De acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2008), cerca de 181.000 km² do semiárido brasileiro encontra-se em 

processo de desertificação.   

Questões políticas agravam ainda mais o problema ambiental desta região que 

sempre foi explorada através do que se convencionou chamar de Indústria da Seca. As 

atividades econômicas locais giram em torno principalmente da pecuária e da 

agricultura familiar, somadas a algumas políticas governamentais assistencialistas 

destinadas a amenizar os problemas causados pela severidade climática. No entanto, 

essas políticas de combate à seca ficam restritas a pequenos grupos políticos que se 

utilizam do poder econômico e do autoritarismo para excluir o sertanejo do acesso a 

água e terra, tornando-os cada vez mais dependentes desses pequenos grupos para ter 

acesso a essas políticas assistencialistas de combate à escassez de água. 

Diante da gravidade da problemática exposta, torna-se imprescindível atenuar as 

divergências da relação homem x natureza, pois o sertanejo não se sente parte ―do‖ e 

―no‖ semiárido. Ademais, é necessário que o nordestino aprenda a entender o meio onde 

está inserido e conviver com ele, para assim amenizar ou extinguir problemas, dentre 
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eles os ambientais. Nesse sentido, a Educação Ambiental no ensino formal surge como 

uma das possibilidades para gerir o problema e permitir que o nordestino continue em 

seu lugar de origem, convivendo, entendendo e respeitando o meio em que vive .    

Para fundamentar tal afirmação, é conveniente retomar um conceito de EA já 

utilizado nesse texto: ―a educação ambiental deve ser entendida como educação política, 

no sentido de que ela reivindica os cidadãos para exigir justiça social, cidadania 

nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza‖ 

(REIGOTA 2011, p. 24). 

Essa concepção de EA corrobora as formulações estabelecidas na Conferência 

de Tbilisi (1977), que estabeleceu os pressupostos que deram fundamentação à EA a ser 

trabalhada no ensino formal. De acordo com o documento, ela deve ter ser: dinâmica 

interativa, transformadora, participativa, abrangente, globalizadora, permanente e 

principalmente contextualizadora.  

Partindo desse pressuposto, concebemos uma Educação contextualizadora como 

um instrumento importante para facilitar a convivência do homem no semiárido. Tal 

assertiva pode ser evidenciada nas colocações de Mattos (2004), quando salienta a 

importância de uma Educação nessa perspectiva:   

  

 
A Educação contextualizadora para o semiárido deve buscar propiciar uma 

reflexão no e sobre o universo escolar que viabilize um novo diálogo sobre a 

relação sociedade x natureza; que propicie o resgate entre o conhecimento e 

saberes tradicionais tecendo junto o fio de um novo paradigma para aprender, 

reaprender a viver e conviver no semiárido; que crie e recrie novos 

significados que possam contribuir com a melhoria na qualidade de ensino e 

do sistema educacional e propicie o reconhecimento da identidade/destino 

comum do homem tanto a nível local/regional, como planetário (MATTOS, 

2004, p. 21).  

 

Logo, a Educação assume um papel socioambiental de convite à ação, não 

devendo rejeitar os conteúdos tradicionais das disciplinas, mas sobretudo reconsiderá-

los ou requalificá-los. É importante ensinar nas escolas do semiárido brasileiro não só 

conteúdos como globalização, centros urbanos, ciclo do café, computadores, floresta 

amazônica etc., mas também ensinar sobre caatinga, cisterna, cacimba, água, carro de 

boi, umbu, roça, etc. Com isso, tem-se o intuito de desenvolver uma Educação voltada 

para a convivência ―com‖ e ―no‖ semiárido, num sentido mais amplo e, a partir daí, ter 

uma melhor convivência com o mundo e com sua complexidade. No entanto, esse é um 

trabalho que envolve toda a sociedade organizada, desde a classe política, os 
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educadores, até os pequenos produtores rurais, a fim de dar um novo patamar ao ensino 

e construir um novo referencial de Educação para as escolas do local.   

Nessa perspectiva, a prática pedagógica e a ação docente devem ser repensadas, 

reinventadas, reavaliadas, pois há a necessidade pungente de orientar a Educação para 

um contexto social e para uma realidade ecológica e cultural. Ademais, o processo 

agora gira mais em torno do aprender do que do ensinar; isso porque aprender sobre o 

ambiente não perpassa por um ato simples de vontade e razão. Lidar com o ambiente 

requer uma nova pedagogia, que consiste num processo dialógico que supera a pura 

racionalidade construída sobre um possível consenso de sentidos e verdades (MATTOS, 

2004).  

Desse modo, a Educação Ambiental, direcionada à sustentabilidade e a 

transformação da realidade sócioambiental, pode ser considerada um instrumento 

potencializador de ações educativas que promovem intervenções sociais, mudando a 

forma de conceber e apreender a realidade para nela atuar, visando transformá-la. 

Assim, são provocadas mudanças no panorama que se estende por toda região sertaneja. 

No entanto, é preciso que haja também forte mobilização dos atores sociais envolvidos 

numa ação coletiva que vise à mudança de paradigma vigente para adequar uma 

educação contextualizada com a realidade local.  
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2 ELEMENTOS TEÓRICOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO FORMAL, 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICA DOCENTE 

 

Neste capítulo, são apresentadas discussões tratando de assuntos referentes à 

educação formal, que regem a Educação Brasileira e consequentemente interferem no 

desenvolvimento da Educação Ambiental como prática pedagógica. São estes: 

currículo, PCN, LDB. Nele também são feitas reflexões acerca de Educação Ambiental 

e prática docente, trazendo a esta pesquisa embasamento teórico para entender a prática 

pedagógica em Educação Ambiental na Rede Estadual de Ensino de Sergipe.  

2.1 Educação e Currículo: reflexos na Educação Ambiental  

Em linhas gerais, o currículo educacional é um receituário formal dos 

conhecimentos a serem ministrados num determinado período. Nas palavras de 

Ramalho; Nuñes; Ghauthier (2003), o currículo pode ser compreendido como ―o 

percurso que leva à aquisição de conhecimentos que possam fazer do indivíduo, a ele 

submetido, um profissional que domina sua área‖ (RAMALHO; NUÑES; GHAUTIER, 

2003, p. 42). Contudo, se há algumas décadas o ensino de Português, Matemática, 

Ciências, História, Geografia etc., enfim, disciplinas historicamente indispensáveis, 

bastavam para a formação do indivíduo, hoje, além de se permitirem abordagens multi e 

transdisciplinares, o currículo busca privilegiar conteúdos que, para além da exigência 

contemporânea, inscrevem-se como articulares do próprio futuro social e político. É o 

caso, por exemplo, das práticas relacionadas à tecnologia ou à pesquisa biológica.  

De Alba (apud RAMALHO; NUÑES; GHAUTIER, 2003, p. 134), observa que 

―o processo de determinação curricular consiste na definição dos aspectos centrais e 

estruturantes de um currículo, gerado e desenvolvido no âmbito social amplo, articulado 

a projetos sociopolíticos‖. Como se vê, o encontro entre o pensar educativo e o fazer 

social dá-se naquilo que se poderia chamar contexto cultural. 

Antes até da formalização deste contexto cultural há a necessidade de instaurar-

se tal cultura, sob pena de criar-se um ambiente artificialmente formal. Ramalho, Nuñes 

e Ghautier (2003) apontam no sentido de uma cultura educacional na atualidade pautada 

pela globalização excludente, geradora, por conseguinte, do aumento da desigualdade 

social. Logo, o que se intui para a elaboração de uma dinâmica profissional estabelece 

as premissas de novas concepções disciplinares. Para os autores:  
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O desenho curricular passa a ser um eixo articulador da formação curricular, 

que abre espaço, de forma sistematizada, à reflexão, à crítica, à pesquisa, 

elementos indispensáveis para a formação de competências profissionais e 

para a autonomia profissional, construída nos projetos coletivos e individuais 

de desenvolvimento profissional. Esses elementos da formação têm caráter 

transversal e devem ser trabalhados pelas disciplinas e núcleos de disciplinas 

como um processo de integração contínua, de caráter transversal 

(RAMALHO, NUÑES e GHAUTIER, 2003, p. 136). 

 

 

Por um ―processo de integração contínua, de caráter transversal‖ entenda-se uma 

sistemática capaz de atender às expectativas da própria formação do indivíduo em sua 

trajetória como educando, aprendiz e cidadão. A própria descrição acedida pelo Parecer 

CNE/CP9/2001, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, inscreve com objetividade o conceito de continuidade 

e de transversalidade, ao alertar sobre a superficialidade com a qual se tratam os 

conteúdos, impedindo-os que dialoguem com a produção contínua do conhecimento 

(ARAÚJO, apud ARAÚJO; SOARES; ANDRADE, 2008). 

A formação do professor, não pode ser encarada como a constituição de um ser 

mecânico, programável; mas sim de um indivíduo emocional, transformável e apto a 

conduzir sua própria Educação. Trata-se de um fundamento metodológico que, segundo 

Araújo (2008, p. 16), ―pode ser traduzido pela ação-reflexão e que aponta a resolução de 

situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas‖. 

A ação-reflexão como fundamento curricular não é um artifício pedagógico 

desprovido de natureza ontológica, pelo contrário, é uma ação maior no sentido de fazer 

do indivíduo um ser capaz de conhecer-se e projetar-se para conhecer o outro. Em 

sociedades multiculturais como a brasileira, é imprescindível que o indivíduo saiba de si 

e do outro aqueles conteúdos tão necessários à própria identificação dos protagonistas 

da cultura.  

Canem (1997) assevera que 

  
[...] a formação de professores em uma perspectiva de diálogo das diferenças 

justifica-se na medida em que a escola brasileira atua em uma sociedade 

multicultural, em que a diversidade de um universo sociocultural de grande 

parte da população é ignorada em práticas pedagógico-curriculares 

homogeneizadoras (CANEM, 1997, p. 477). 
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Em outras palavras, é preciso edificar-se um professor, mestre, problematizador 

capaz de compreender as diferenças culturais, justamente para perfazer no ambiente 

educacional uma conduta igualitária. Não há reconhecimento da igualdade sem a 

identificação da diferença. Do mesmo modo, não há como solucionar um problema sem 

que se formule um enunciado compreensível. 

Por oportuno, transcreva-se:  

 
 [...] a estrutura curricular define-se como o conjunto de conteúdos culturais 

(competências, saberes, procedimentos, atitudes, valores, crenças, hábitos, 

etc.) que emergem de um determinado modelo formativo, articulado a uma 

forma de atuar e de pensar de uma profissão específica. Isto leva a pensar em 

uma estrutura flexível, ousada, crítica, criativa e comprometida com a 

formação plena do futuro profissional. A estrutura curricular não é um 

sistema fechado, mas sim um sistema aberto que se desenvolve como uma 

espiral, num movimento dialético mediado por diferentes experiências de 

inovação que aperfeiçoam a dinâmica atual e futura do desenvolvimento da 

profissão (RAMALHO; NUÑES; GHAUTIER, 2003, p. 137-138). 

 

2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996) estabelece 

como um de seus princípios a ―liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber‖. Tal postulado é coerente com o Artigo 22 da 

mesma LDB, onde se afirma que os estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio 

têm a finalidade primordial de assegurar aos seus educandos os conhecimentos básicos 

para o exercício da cidadania, fornecendo-lhes os recursos e serviços necessários à sua 

qualificação profissional na sociedade, tendo em vista a continuidade de seus estudos 

(PINO, 2001). 

Surgida no contexto de reequilíbrio de forças sociais e econômicas — que, a 

partir da Constituição Federal de 1988, delineiam novas perspectivas para a Educação 

no Brasil —, a LDB também se configura como instrumento precedido por grande 

mobilização intelectual. No entanto, cumpre-se observar que tal mobilização deu-se 

mais de forma setorializada do que propriamente conjunta. Considerando-se o fato 

histórico de as leis tenderem a representar determinados interesses, a LDB findou por 

privilegiar uma gama considerável destes mesmos interesses, mesmo porque, no âmbito 

das transformações desencadeadas pelo processo de redemocratização, dar-se-ia 

organicamente toda e qualquer proposta de cunho libertário (PINO, 2001). 
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Muito embora gerada em meio a uma profunda transformação social e política, a 

LDB, originalmente proposta pelo Deputado Octávio Elísio, ainda no ano constitucional 

de 1988, tramitou de forma conturbada pelo Congresso até ser promulgada em 1996, 

como Lei nº 9.394 (LOBO; DIDONET, 2001). 

Entre as principais inovações do documento, Lobo; Didonet (2001) destaca: 1) a 

gestão democrática do ensino público; 2) a progressividade da autonomia pedagógica, 

administrativa e da gestão financeira; 3) a nova composição dos níveis escolares; 4) a 

consolidação de oportunidades educacionais apropriadas, asseguradas gratuitamente 

pelos sistemas de ensino; 5) o desenvolvimento conjunto da educação profissional com 

o ensino regular; (6) o oferecimento da educação especial preferencialmente na rede 

regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais.  

    

2.3 Parâmetros Curriculares Nacionais como Referência para o Ensino Regular 

Os PCN surgem em 1997, destinados ao ensino da 1ª à 4ª série (hoje 1º/4º ano). 

Em 1998, passou a atuar sobre as demais séries do Ensino Fundamental. Como a 

própria nomenclatura indica, os PCN se articulam em função do arranjo dos conteúdos a 

serem ministrados a cada nova etapa de ensino. São, de fato, referências que se adaptam 

à realidade das escolas e, por conseguinte, dos alunos ali matriculados. São os 

professores os grandes responsáveis por tal adaptação, de modo que há implícito à 

própria organização escolar, um comprometimento muito grande destes profissionais 

com o processo educativo. Assim, os PCN não só orientam o planejamento escolar, 

como também coordenam ações de organização curricular, desenhando a forma como a 

estrutura educativa dispor-se-á em relação à comunidade.  

Os objetivos fundamentais dos PCNs, estruturados nas mais diversificadas áreas 

de conhecimento, não são facilmente executados. Desse modo, eles foram elaborados 

com o intuito de que os alunos ao estarem terminando o ensino fundamental sejam 

capazes minimamente de:  

1) Compreender a cidadania como participação social e política;  

2) Posicionar-se de maneira crítica e responsável em diferentes situações 

sociais, utilizando-se do diálogo;  

3) Conhecer características fundamentais do Brasil em suas diferentes 

dimensões;  

4) Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio cultural brasileiro;  
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5) Percebe-se integralmente do meio ambiente e agente transformador do 

mesmo, podendo contribuir para sua melhoria;  

6) Desenvolver senso de confiança e autocrítica;  

7) Contribuir para o conhecimento e valorização do próprio corpo, através da 

adoção de hábitos saudáveis;  

8) Utilizar diferentes linguagens como meio de produzir e expressar suas ideias;  

9) Saber utilizar as diferentes fontes de informação e os recursos tecnológicos 

necessários para adquirir e construir conhecimentos, e por fim;  

10)  Questionar a realidade, formulando problemas e buscando resolvê-los, 

utilizando o pensamento lógico a criatividade, a intuição e a capacidade de 

análise crítica (BRASIL, 2010, p. 107).   

Diante de todos esses objetivos expostos, os PCNs não apontam as maneiras 

para que a escola os alcance junto aos alunos, muito menos instrumentos para que a 

escola possa cobrar das autoridades competentes medidas necessárias para garantir a sua 

concretização. Porém, o mesmo reconhece que as disciplinas clássicas das diversas 

áreas do saber e cientificamente aceitas, por si mesmas, não são suficientes para 

responder aos seus desafios. A solução é a criação de um conjunto de temas 

denominados transversais, ―nome justificado em razão de estes temas perpassarem todo 

o conjunto de disciplinas que conhecemos sem se configurarem como 

tais‖(CARVALHO, 2003, p. 90).  

Com relação a ensino e aprendizagem, os temas transversais não são exatamente 

exigências contemporâneas, mas certamente são dinâmicas sociais cada vez mais 

complexas e afeitas às diversas áreas de conhecimento. Segundo os PCN (1998), os 

temas transversais são: ética; pluralidade cultural; meio ambiente; saúde, orientação 

sexual; trabalho; consumo; temas localizados que sejam de interesse comum. 

Por serem de natureza social, requerem como conteúdo que são, tanto a 

interdisciplinaridade como a transversalidade. Interdisciplinaridade no sentido de 

romper com o dogma da especialidade absoluta, ou seja, de romper com a ideia de que 

uma dada disciplina é única e intocável e que não depende de nenhuma outra para 

ajuizar-se como capaz de transmitir seus conteúdos.  

Transversalidade no sentido de que um tema específico constitui-se como 

nuclear e periférico ao mesmo tempo; ou seja, algo que, em tese, seja apenas uma 

modalidade dentro de uma disciplina, pode expandir-se a ponto de se tornar uma 

plataforma de onde derivem outras transversalidades. 
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Nessa perspectiva, o caráter crítico da proposta transversal em relação ao 

currículo do tipo disciplinar, se revela através de sua preocupação de que a prática 

docente expresse a perspectiva política, social e cultural de nossa sociedade. Desse 

modo, os temas contemplados nas diferentes áreas não podem configurar um 

aprendizado a parte e valorizando a compreensão total de cada tema; a transversalidade 

entende que em função da extensão, profundidade e complexidade desses temas, deve se 

estabelecer um novo diálogo em sala de aula – ―onde juntos professores e alunos são 

incentivados a discutirem e se posicionarem sobre os mesmos –, como para a 

valorização dos saberes extraclasse e suas possíveis interelações com o currículo formal 

da escola‖ (CARVALHO, 2003, p. 92).  

Já na justificativa dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no seu tomo sobre 

Meio Ambiente e Saúde, é possível destacar a complexidade do tema ―Meio Ambiente‖. 

Um dos seus subtítulos pergunta: crise ambiental ou crise civilizatória? Numa análise 

mais profunda, pode-se concluir que uma crise ambiental, em si mesma, configura um 

evento de grandeza transformadora que extrapola a consciência que se tenha de uma 

crise.  

Um conceito bastante usual para crise atrela-se à ideia de renovação, um vez que 

aquela é resultado de um período mais ou menos duradouro em meio a eventos 

tumultuosos e transformadores. Assim, o ser humano, por intermédio da comunidade 

científica, seria capaz de encontrar soluções para os problemas, como se tais 

dificuldades fossem, elas próprias, motivação para o progresso civilizatório (BRASIL,  

1997). Ter-se-ia, por este viés, a convicção de que a crise contemporânea é de caráter 

civilizatório. Para os PCN:  

 

[...] a forma clássica criada pela ciência ocidental para estudar a realidade, 

subdividindo-a em aspectos a serem analisados por diferentes áreas do 

conhecimento, não é suficiente para a compreensão dos fenômenos 

ambientais. A complexidade da natureza exige uma abordagem sistêmica 

para o seu estudo, isto é, um trabalho de síntese, com os diversos 

componentes vistos como um todo partes de um sistema maior, bem como 

em suas correlações e interações com os demais componentes e seus aspectos 

(BRASIL, 1997, p. 22).  

 

 

 

Se hoje o todo ambiental é compreendido a partir das inúmeras intervenções que 

lhe foram imputadas, somente uma profunda revisão de consciência poderá estabelecer 

novos ditames de relação. Esta deve, segundo os PCN, ―formar cidadãos conscientes, 
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aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido 

com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global‖ (BRASIL, 

1997, p. 29).  

Acredita-se que a formação do indivíduo está condicionada a células sociais bem 

definidas historicamente: família e escola. É preciso salientar que, ao reportar-se à 

família e à escola como ―células sociais bem definidas‖, há um contexto regional que 

precisa ser priorizado na análise das relações humanas com o meio ambiente. Muito 

embora a escola possa (e deva) guardar ritos comportamentais, é também seu dever 

atender as matizes culturais com as quais estiver lidando, de modo a não descaracterizar 

ou aculturar determinados agrupamentos. 

Os PCN delineiam um indicativo de como a escola deve se comportar em 

relação ao indivíduo confrontado a tal dinâmica:   

 
De fato, quando se trata de decidir e agir com relação à qualidade de vida das 

pessoas, é fundamental trabalhar a partir da visão que cada grupo social tem 

do significado do termo ―meio ambiente‖ e, principalmente, de como cada 

grupo percebe o seu ambiente e os ambientes mais abrangentes em que está 

inserido. São fundamentais, na formação de opiniões e no estabelecimento de 

atitudes individuais, as representações coletivas dos grupos sociais aos quais 

os indivíduos pertencem. Essas representações sociais são dinâmicas [...] daí 

a importância de se identificar qual representação social cada parcela da 

sociedade tem do meio ambiente, para se trabalhar tanto com os alunos como 

nas relações escola-comunidade (BRASIL, 1997, p. 31). 

 
 

 

Mais até que o significado do termo ―meio ambiente‖, os diferentes 

agrupamentos sociais têm concepções orgânicas distintas deste meio; enquanto uns não 

se dão conta da finitude dos recursos naturais, outros permeiam a própria trajetória em 

função da preservação destes recursos. Apesar de os PCN se constituírem como um 

instrumento didático e, como tal, não se permitir a divagações de ordem filosófica, é 

fato que muitas populações têm no meio ambiente — mesmo que por este se guardem 

valores de natureza sociocultural — a sua forma de expressar a própria vida.  

Vale ressaltar que os PCN, embora seja referência para a Educação, não 

constituem modelos, mas sim apontamentos; o que, em termos educacionais, talvez não 

se formalize como um método muito seguro, visto que se constituem como balizamento 

dos ensinos Fundamental e Médio. Mesmo que tal postulado não seja mero exercício de 

retórica, convém transcrever a ponderação feita pro Mello (2004):  
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[...] é questionável, o caráter da não obrigatoriedade e da autonomia presentes 

no documento. A preocupação em caracterizar currículo básico como 

parâmetros curriculares, ao que parece, correspondem à descentralização das 

responsabilidades na implantação do currículo, delegando aos governos 

estaduais e a cada estabelecimento de ensino o papel de conduzir esse 

processo (MELLO, 2004, p. 5). 

  

 

  

Como já reportado, é imprescindível que o Estado, no caso em questão, através 

dos instrumentos normativos ou curriculares, tenha sensibilidade suficiente para gerir os 

nuances culturais de um país como o Brasil. Contudo, isso não pode significar 

desestruturar responsabilidades por conta da pretensa estruturação de uma democracia 

sociomercantilizada.  

Em tempo, os PCNs apresentam o tema meio ambiente sob duas perspectivas: a 

priori busca-se traçar um perfil histórico resumido das grandes conferências e reuniões 

mundiais sobre o tema, onde a Educação Ambiental é apontada como fundamental para 

promover novos pontos de vista e deflagrar novas posturas ante a crise ambiental 

estabelecida. Posteriormente, é discutida a pedagogia da Educação Ambiental em 

termos de conteúdo, critérios de avaliação, práticas e orientações didáticas 

fundamentadas de acordo com a primeira parte (CARVALHO, 2003).  

 Essas sugestões teórico-práticas são inspiradas nos textos e documentos das 

conferências sobre a temática ambiental já trabalhadas anteriormente neste trabalho. 

Desse modo, a Educação Ambiental segundo os PCNs assume uma proposta 

revolucionária e que se trabalhada de maneira adequada desenvolve ―as mudanças de 

comportamento pessoal e atitudes e valores que podem ter forte consequências sociais‖ 

(BRASIL, 1998, p.27). Sendo assim, fica evidenciada no discurso trazidos pelo PCNs, a 

necessidade de se educar os cidadãos comprometidos com uma ambiente saudável para 

as atuais e gerações futuras.  

É importante lembrar que as mudanças de valores e atitudes individuais que 

pregam os PCNs são importantes e louváveis. Mas essa é de longe uma prática 

educativa comprometida com a quebra de paradigma do modo de produção vigente. Ou 

seja, é notória a ausência de um esclarecimento mais explicito de que sem a mudança 

real no quadro de miserabilidade social, na falta de vontade política, no capitalismo 

desumanizado e globalizado, no consumismo desenfreado e no individualismo, a 

Educação Ambiental pautadas nesse viés não faz milagres (CARVALHO, 2003). 
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2.4 Educação Ambiental Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente  

 

A Educação Ambiental está cada vez mais presente em todos os setores da 

sociedade e, cada vez mais, se constitui como disciplina de fato. Ocorre, contudo, que 

os mesmos debates que conscientizam também geram conflitos conceituais. Se, por um 

lado, muitos veem a EA como um novo paradigma educacional, por outro, muitos a têm 

no âmbito dos preceitos meramente conservacionistas.  

Parece que uma forma bastante eficiente de lidar com a Educação Ambiental é 

atribuir-lhe caráter institucional. A ideia de instituição prevê coletividade em torno de 

objetivos comuns. Trata-se mesmo de uma ordem sócio-organizacional que caracteriza 

e dimensiona um projeto comum. Como instituição, a EA dilata sua ação, pois atua 

diretamente no comportamento do indivíduo, inculcando-lhe novos hábitos e 

pensamentos, instaurando uma cultura ambiental (CARVALHO, 2003).  

Para tanto, um conceito providencial é proposto por Dias (1992):  

 
[...] dimensão dada ao conteúdo e à prática da Educação, orientada para a 

resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques 

interdisciplinares, e de uma participação ativa e responsável de cada 

indivíduo e da coletividade (DIAS, 1992 apud SANCHEZ, 2003, p. 48). 

 

 

A respeito da institucionalização da Educação Ambiental, Enriquez (apud 

SANCHEZ, 2003) assevera:  

Mediante a utilização dos avanços da ciência e da tecnologia, a educação 

deve desempenhar uma função capital com vistas a criar uma consciência e a 

melhor compreensão dos problemas que afetam o meio ambiente. Essa 

educação há de fomentar a elaboração de comportamentos positivos de 

conduta com respeito ao meio ambiente e à utilização dos seus recursos pelas 

nações (ENRIQUEZ, 1994 apud SANCHEZ, 2003, p. 57). 

 

Tais considerações ocorrem em razão da intricada rede de relações que 

permeiam as atividades na sociedade humana. Se, por um lado, as relações se 

estabelecem como única forma possível de comunicação e construção social; por outro, 

estabelece divergências e contrapontos que servem como obstáculo ao progresso. 

Por ocasião da palestra proferida pelo professor Luiz Marcelo de Carvalho, cujo 

título foi Temática Ambiental e o Processo Educativo, Cardoso (2008) aponta as 
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diferentes interpretações acerca da crise ambiental ainda nas décadas de 1960 e 1970. 

Segundo o autor, ―alguns autores centraram suas explicações para a crise em aspectos 

pontuais da organização social; outros, por sua vez, viram o sistema social de produção, 

isto é, o sistema econômico, como a principal alavanca da crise‖ (CARDOSO, 2008, p. 

63). Muito embora hoje o fenômeno tenha abrangência muito maior e interpretações 

cada vez mais complexas, o fato é que ambos os pontos de vista mostraram-se 

coerentes.   

 

2.5 Educação Ambiental e Prática Docente  

 

Em linhas gerais, a prática docente é um indicativo e um sintoma de uma 

condição sociopolítica, com desdobramentos econômicos e culturais. O docente é 

formado, via de regra, para transmitir um conhecimento específico das mais diversas 

áreas do saber e muitas vezes voltadas para a formação do mercado de trabalho, 

reproduzindo, dessa forma, os postulados modo de produção vigente. Tal aporte é 

histórico e uma mudança de abordagem implica numa transformação de paradigmas que 

busque a formação do aluno do ponto de vista reflexivo, crítico e criativo. A formação 

profissional é necessária e importante, mas não se pode negar que o aluno deve estar 

preparado para empreender a transformação da realidade de nossa sociedade. A 

Educação Ambiental, certamente, tem muito a contribuir nesse sentido.  

Desse modo, a Educação Ambiental é sobretudo uma atitude, uma 

transformação comportamental que, para estabelecer-se, precisa arraigar uma nova 

fundamentação cultural. Tal transformação só é possível mediante ações radicais que, 

não raro, estão relacionadas à submissão de uma cultura a outra, ou a uma profunda 

reflexão crítica capaz de revalorizar itens atitudinais. Neste caso, o caminho 

transformador é o processo educativo.  

Para que isso seja possível, a práxis pedagógica deve estar respaldada a partir da 

teoria de Freire (2005), que a concebe como uma reflexão e ação do homem sobre o 

mundo para transformá-lo de modo que a realidade desmistificada criticamente por 

docentes e discentes. No entanto, é preciso ressaltar que a escola não é a única 

responsável por essa transformação social, mas sem ela, é muito difícil que alguma 

transformação aconteça.  
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Para tanto, faz-se necessário que a escola também seja reflexiva. De acordo com 

Alarcão (2011), a escola ―é uma comunidade educativa, um grupo social constituído por 

alunos, professores e funcionários e fortes ligações à comunidade envolvente através 

dos pais e dos representantes do pode local‖ (ALARCÃO, 2011, p. 47). Desse modo, 

para que a escola se torne reflexiva, é necessário que ela se organize para criar 

condições de reflexibilidade coletiva, sendo possível desenvolver no educando uma 

visão crítica da realidade, atuando na mesma e contribuindo para sua transformação.  

Nesse sentido, a ideia de reflexão da práxis docente proposta por Freire (2005), 

na qual se constrói o conhecimento a partir do pensamento sobre sua prática, torna-se 

perfeitamente transponível para comunidade educativa que é a escola. 

Nennàssar (apud ENRICONE, 2002, p. 44) observa também que o processo 

educativo só é de fato transformador se for inovador. Dentro desta particularidade, 

destaca: ―[...] inovar porque a qualidade de vida está em perigo. Viver de outro modo é 

um anseio generalizado‖ (NENNÀSSAR apud ENRICONE, 2002, p. 44). Tal alinhavo 

corrobora com a ideia de fundamentação cultural anteriormente citada, e adquire ainda 

mais corpulência quando a sociedade se depara com a iminência de um colapso 

ambiental.  

Para um melhor dimensionamento da questão, Guattari (apud ENRICONE, 

2002, p. 44) destaca a existência de três instâncias primordiais de reflexão ambiental: ―a 

biosférica ou do meio ambiente, a das relações sociais e a da subjetividade Humana‖. 

Além de deflagrarem em si mesmas uma série de eventos transformadores, essas 

instâncias devem emanar um diálogo capaz de converter a atitude humana num evento 

maior, pois transformado sob a promessa de uma reinvenção das relações com o meio 

ambiente, com o semelhante e consigo mesmo. 

Não existem facilidades na composição deste processo e, segundo Enricone 

(2002), ―a escola deveria modificar o conhecimento cotidiano, no sentido de torná-lo 

mais complexo, buscando as articulações e as interdependências entre os 

conhecimentos, propondo uma visão mais crítica do mundo‖ (ENRICONE, 2002, p. 

47). 

Neste ponto, cabe indagar: como conseguir esta visão crítica, como obter 

subsídios capazes de constituir um olhar perscrutador? Paulo Freire, com a naturalidade 

que sempre lhe foi inerente, afirmava que o homem era um ser de relações, e justamente 

por assim sê-lo, guardaria em si a determinação crítica da transformação.  
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O homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no mundo não 

haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Mas como pode 

objetivar-se, pode também distinguir entre um eu e um não eu. Isto o torna 

um ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de projetarem-se nos outros; de 

transcender. Pode distinguir órbitas existenciais distintas de si mesmo. Estas 

relações não se dão apenas com os outros, mas se dão no mundo, com o 

mundo e pelo mundo (FREIRE, 1981, p. 30). 

 

 

 

Ora, se há relação há de haver reflexão. A ausência da reflexão paralisa as ações, 

imobiliza o indivíduo, impedindo-o de atuar como fonte de transformação cultural. A 

Educação deve extrair-lhe esse eu reflexivo e apresentá-lo às inúmeras possibilidades e 

problemas constituídos na sociedade. 

A Educação Ambiental deve valer-se de tal postulado, no sentido de 

revolucionar a postura do indivíduo em relação à complexidade e emergência dos temas 

atuais, assumindo dessa forma, seu caráter crítico transformador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

3 MÉTODO 

 

3.1 Abordagem Metodológica  

 

A metodologia é a parte da investigação científica que indica detalhadamente os 

processos adotados para a sua consecução. Ela apresenta critérios que delineiam a 

pesquisa, objetivando o esclarecimento do todo e o melhor desenvolvimento do tema 

abordado. Dessa forma, é possível afirmar que os aspectos metodológicos definem, 

explicitamente, onde, quando e como os dados foram coletados, a quantidade e as 

características dos elementos envolvidos e os métodos e materiais utilizados para a 

coleta dos dados (GIL, 1999).  

É natural que existam diferentes tipos de pesquisa, umas mais simples, chamadas 

de ―puras‖; outras de aplicação mais prática, em que o pesquisador busca soluções para 

problemas concretos, chamadas de ―aplicadas‖. As pesquisas em Educação, mais 

especificamente em Educação Ambiental, diferenciam-se justamente pela práxis que 

inspiram e por sua relevância no cenário mundial contemporâneo.  

Ao elaborar qualquer trabalho de caráter científico, é importante estabelecer uma 

linha metodológica de raciocínio como base para a análise teórica. Ou seja, é de 

fundamental importância estabelecer o método a ser utilizado, pois ―são justamente o 

método e a técnica que caracterizam o trabalho ou o estudo como científico ou não‖ 

(TRIVIÑOS, 2006, p. 55).  

Esta pesquisa, portanto, será feita a partir de um enfoque de inspiração 

fenomenológica sobre concepções e práticas docentes em Educação Ambiental dos 

professores da Rede Estadual de Ensino de Sergipe que trabalham na Diretoria Regional 

de Educação 9 (DR9), pretendendo dessa forma alcançar os seguintes objetivos:   

 Analisar a concepção dos docentes que trabalham na DR9 sobre 

Educação Ambiental;  

  Investigar as práticas docentes desenvolvidas pelos professores 

em Educação Ambiental a partir de suas narrativas;  

  Identificar, com base no relato desses professores, as dificuldades 

em trabalhar a Educação Ambiental na DR9;  
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 Montar um perfil dos docentes que trabalham Educação 

Ambiental na Rede Pública Estadual de Ensino em Sergipe no âmbito da 

diretoria regional de Educação Nove.   

Sato e Passos (2005) afirmam que ―é essencial em um recorte fenomenológico 

fornecer aos leitores e destinatários de que lugar e por quais caminhos se viu o que se 

viu‖(SATO; PASSOS, p. 220). Nesse sentido, para atingir os objetivos anteriormente 

expostos a partir de um enfoque fenomenológico, optou-se pela abordagem qualitativa. 

 De acordo com Triviños (2006), a abordagem qualitativa surge em detrimento 

das abordagens quantitativas em pesquisas na área de Educação com intuito de facilitar 

o confronto de perspectivas diferentes de entender o real. Frente à atitude tradicional 

positivista de aplicar aos estudos das ciências humanas os mesmos princípios 

metodológicos das ciências naturais, começou-se a elaborar programas de tendências 

qualitativas para avaliar e propor alternativas metodológicas para a pesquisa em 

Educação.  

Ainda segundo o mesmo autor, as posições qualitativas baseiam-se 

especialmente na fenomenologia e no marxismo. Por isso, distinguimos dois tipos de 

enfoque na pesquisa qualitativa, que correspondem a concepções específicas de 

compreender e analisar a realidade:  

a) Os enfoques subjetivistas-compreensivistas, que privilegiam aspectos 

conscienciais, subjetivos, dos atores (percepção, processos de conscientização, de 

compreensão do contexto cultural, da realidade a-histórica, de relevância dos fenômenos 

pelos significados que eles têm para os sujeitos);  

b) Os enfoques críticos-participativos, com visão histórico-estrutural-dialética da 

realidade social, que parte da necessidade de conhecer a realidade para transformá-la em 

processos contextuais e dinâmicos (TRIVIÑOS, 2006, p. 117).  

Convém ressaltar que o termo ―pesquisa qualitativa‖ assume diferentes 

significados no campo das Ciências Sociais, pois compreende um conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar os fenômenos 

do mundo social; então trata-se de reduzir as distâncias entre indicador e indicado, entre 

teoria e dados, entre contexto e ação (MAANEN apud NEVES, 1996).  

De acordo com Neves (1996), apesar de os estudos qualitativos serem feitos no 

local de origem dos dados, não impedem o pesquisador de usar a lógica do empirismo 

científico (adequada aos fenômenos claramente definidos), mas partem da suposição de 



74 
 

que seja mais apropriado empregar a perspectiva de análise fenomenológica, quando se 

trato de fenômenos singulares e dotados de certo grau de ambiguidade.  

Porém, a presente pesquisa utilizará também dados quantitativos, uma vez que 

um de seus objetivos específicos é montar um perfil dos docentes da Rede Estadual de 

Ensino de Sergipe que trabalham com Educação Ambiental na Diretoria Regional de 

Educação 9 (DR9).  

 Nesse sentido, segundo Triviños (2006), toda pesquisa pode ser, ao mesmo 

tempo, quantitativa e qualitativa, não havendo oposição entre as mesmas. O que ocorre, 

segundo o mesmo autor, é a investigação baseada em estatística, via de regra, limita-se 

aos dados obtidos. Dificilmente o pesquisador aproveita as informações para alcançar 

uma interpretação mais ampla de seu objeto, estabelecendo que existe entre os 

fenômenos uma relação estatisticamente significativa. Vale ressaltar também que a 

coleta de dados para esta pesquisa pautou-se na análise de material bibliográfico como 

livros, artigos, teses e dissertações que tratam da temática. 

Por conseguinte, este tópico discorrerá acerca dos aspectos metodológicos do 

estudo — sua caracterização; questões de pesquisa e hipótese; variáveis operacionais; 

universo, instrumento de coleta e forma de tratamento dos dados.  

 

3.2 Caracterização do Estudo  

 

Para Gil (1999), uma pesquisa pode ser classificada como: descritiva, 

exploratória ou explicativa. É considerada descritiva quando o pesquisador observa, 

registra canaliza e correlacionam as variáveis. Pode ser exploratória quando o objetivo 

principal é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias baseados em 

formulação de problemas mais precisos, pesquisáveis para estudos posteriores. Por fim, 

é explicativa, quando o pesquisador tem a preocupação de identificar fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência das variáveis.  

Já Triviños (2006) classifica as pesquisas como: exploratória, descritiva ou 

causal. É exploratória quando se a noção do problema pesquisado e vaga, então é 

preciso conhecer de maneira mais profunda o assunto para estabelecer melhor a 

problemática da pesquisa, através da elaboração de questões e do desenvolvimento ou 

criação de hipóteses explicativas para os fatos e fenômenos a serem estudados.  

É descritiva quando apresenta objetivos bem definidos. Diferentemente do que 
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ocorre nas pesquisas exploratórias, a elaboração das questões de pesquisa pressupõe 

profundo conhecimento do problema a ser estudado. O pesquisador precisa saber 

exatamente o que pretende, ou seja, quem ou o que deseja medir, quando e onde o fará, 

como o fará e por que deverá fazê-lo. A pesquisa descritiva pode estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza. Ela não pode explicar os fenômenos que descreve, 

embora possa servir de base para tal explicação (GIL, 1999).  

Grande parte dos estudos realizados em Educação é de natureza descritiva. O 

foco dessas pesquisas geralmente reside no desejo de conhecer a comunidade, seus 

traços característicos, seus agentes, seus problemas, sua escola, seus professores, sua 

educação, sua preparação para o trabalho, seus valores, os problemas de analfabetismo, 

a desnutrição, as reformas curriculares, os métodos de ensino etc. O estudo descritivo 

pretende descrever com exatidão fatos e fenômenos de determinada realidade 

(TRIVIÑOS, 2006). 

Sendo assim, diante das visões dos autores mencionados, optou-se nesta 

pesquisa por uma investigação definida como exploratória e descritiva. Exploratória por 

estabelecer parâmetros capazes de permitir verificar como é desenvolvida a Educação 

Ambiental junto às escolas da DR9, a partir de uma categorização que evidenciasse 

concepções e práticas em Educação Ambiental dos docentes que trabalham no 

semiárido sergipano. Descritiva, por expor características de uma determinada 

população, a saber, docentes alocados na DR9, órgão do Governo do Estado de Sergipe, 

subordinado à Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED). Essa Diretoria tem 

como sede a cidade de Nossa Senhora da Glória, e abrange os municípios de Feira 

Nova, Monte Alegre, Poço Redondo, Porto da Folha e Canindé do São Francisco, 

conforme pode-se observar no mapa da página seguinte (Mapa 2). 

Os municípios que compõem a DR9 estão localizados no território do Alto 

Sertão Sergipano, compreendido no bioma caatinga, que, por sua vez, apresentam 

características de clima semiárido, onde a escassez de água e a presença de vegetação 

xerófita (plantas adaptadas à aridez) é predominante. O território apresenta área total de 

4.900.666 km², com população total de aproximadamente 137. 926 habitantes (IBGE, 

2010).  
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Mapa 2: Municípios que compõem a Diretoria Regional de Educação 9 (DR9) 

 
Fonte: Atlas Geográfico de Sergipe, 2010  

Adaptação: Wagner da Cruz Silva 

 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos da Coleta de Dados  

 

A princípio, o estudo pautou-se na coleta ou no levantamento de dados para a 

obtenção de informações, a fim de identificar os sujeitos da pesquisa junto aos técnicos 

da DR9. Depois de identificados os sujeitos, as informações foram coletadas através de 

entrevista estruturada e não disfarçada, dentro da proposta de Triviños (2006), através 



77 
 

de questões abertas, como também foi aplicado um questionário. Com isso, objetivou-se 

conhecer sobre os sujeitos: concepções, prática docente, opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, dificuldades, expectativas, situações vivenciadas etc.  

 De acordo com Leite (2008), o questionário é uma das formas mais 

utilizadas de coleta de dados, pois possibilita mensurar com legitimidade aquilo que se 

deseja. Além disso, todo questionário que se propõe assegurar a uniformidade da 

avaliação de uma situação para outra deve ser obrigatoriamente de natureza impessoal. 

Dessa forma, os questionários passam a cumprir duas funções a que se propõe: 

―descrever características e medir determinadas variáveis de grupo social‖, bem como 

descrever ―variáveis individuais‖.  

O questionário foi aplicado com a intenção de responder a um dos objetivos 

específicos do estudo: montar um perfil dos professores que trabalham com Educação 

Ambiental na DR9. Através dele, buscou-se conhecer características dos sujeitos da 

pesquisa com dados objetivos da descrição dos mesmos.  

Para atingir o objetivo proposto, a elaboração do questionário (ver Apêndice A) 

contou com perguntas classificadas de acordo com os pressupostos de Leite (2008). 

Para este autor, as perguntas de um questionário devem ser classificadas quanto à forma 

e ao objetivo: 

  Quanto à forma, as perguntas em geral são classificadas em três 

categorias:  

a) Perguntas abertas: permitem ao informante responder livremente, 

usando linguagem própria;  

b) Perguntas fechadas: o informante escolhe uma resposta entre duas 

opções: sim ou não;  

c) Perguntas de múltipla escolha: perguntas fechadas, mas que 

apresentam um série de possíveis respostas.  

  Quando ao objetivo, podem ser:  

a) Perguntas de fato: dizem respeito a questões concretas, referem-se 

a dados objetivos: idade, sexo, profissão, religião;  

b) Perguntas de ação: referem-se a atividades ou decisões tomadas 

pelo indivíduo; 

c) Perguntas de ou sobre intenção: tentam averiguar o procedimento 

do indivíduo em determinadas circunstâncias;   

d) Perguntas de opinião: representam a parte básica da pesquisa;  



78 
 

e) Perguntas-índice ou Perguntas-teste: são utilizadas questões que 

suscitam medo, quando formuladas diretamente.   

Nesse sentido, as questões que constam no questionário aplicado para esta 

pesquisa foram elaboradas fazendo-se uma junção das categorias anteriormente 

elencadas. No entanto, saliento que no que tange as questões classificadas quanto ao 

objetivo, foram utilizadas apenas perguntas de fato, visto que o uso das outras categorias 

não era oportuno no momento.  

Ainda para Leite (2008), ―o questionário é um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas sem a 

presença do entrevistador‖ (LEITE, 2008, p. 112). Portanto, o questionário foi entregue 

no dia anterior à entrevista e recolhido no momento em que esta era realizada, de modo 

a dar ao entrevistado tempo hábil para respondê-lo.  

Antes de serem aplicados definitivamente, os questionários passaram por um 

pré-teste com um voluntário, com o intuito de aprimorá-lo e aumentar sua validez. O 

pré-teste serve também para verificar se ele apresenta três importantes elementos numa 

pesquisa: 1) fidedignidade – qualquer pessoa que o aplique obterá os mesmo 

resultados?; 2) validade – os dados colhidos são necessários à pesquisa?; 3) 

operacionalidade – o vocabulário é acessível e o significado é claro? (LEITE, 2008).  

Feita a aplicação dos questionários, passou-se para a segunda etapa da coleta de 

dados: as entrevistas que aconteceram no mês de agosto de 2011.  

Leite (2008) diz que podemos conceituar entrevista como:  

 
Uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica, proporcionando 

ao entrevistador, verbalmente a informação necessária. Esta é, aliás, uma das 

principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa utilizadas 

nas ciências sociais. Ela desempenha importante papel não apenas nas 

atividades científicas como em muitas outras atividades humanas (LEITE, 

2008, p. 102). 

 

  

 

O utilizador da pesquisa qualitativa que considera a participação do sujeito como 

um dos artifícios de seu fazer científico tende a apoiar-se em métodos e técnicas que 

reúnem características essenciais, que ressaltam sua implicação e da pessoa que fornece 

informação. Dessa forma, a entrevista é um dos instrumentos decisivos para estudar os 

produtos em que está interessado o investigador qualitativo, transformando-se, assim, 
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num meio importante para que o estudioso atinja os objetivos propostos ao iniciar a 

pesquisa (TRIVIÑOS, 2006).  

Há uma vantagem da entrevista sobre as outras técnicas de coleta de dados: ela 

permite a captação imediata e corrente da informação desejada. Oferece também maior 

oportunidade para avaliar atitudes naquilo que é dito e como é dito: registro de reações, 

gestos, sentidos etc. Constitui-se, portanto, importante instrumento para avaliar a 

essência dos fenômenos numa pesquisa qualitativa de caráter fenomenológico.  

A entrevista tem como principal objetivo a obtenção de informações do 

entrevistado sobre determinado tipo de assunto ou problema; há vários tipos, de acordo 

com o propósito do entrevistador. Esta pesquisa utiliza-se de entrevista padronizada ou 

estruturada, cujo roteiro é previamente determinado segundo um formulário elaborado,  

realizada preferencialmente com pessoas selecionadas de acordo com planejamento 

prévio (LEITE, 2008).   

Conforme dito anteriormente, a entrevista relativa a esta pesquisa foi elaborada 

com vistas a responder aos seus objetivos previamente estabelecidos (ver Apêndice B). 

Antes da sua efetivação, foi realizado um teste com um professor voluntário, a fim de 

analisar a eficácia das perguntas, bem como sua sequência e relevância. A partir dessa 

análise, seria possível estabelecer critérios para que as questões respondessem aos 

objetivos propostos.  

Ajustes foram feitos após o teste; em seguida, num primeiro contato, foram 

marcadas as entrevistas com os professores nas respectivas unidades de ensino das quais 

fazem parte. No segundo contato, buscou-se apoio da equipe diretiva de escola no 

sentido de disponibilizar local apropriado onde a entrevista pudesse ser realizada, 

obtendo sucesso em todas elas. Neste momento, foi novamente explicada à importância 

da pesquisa, bem como a importância de cada sujeito para obter êxito no trabalho. Foi 

informado que o áudio da entrevista seria gravado, assim como haveria um termo de 

consentimento. Além disso, salientou-se que a identidade de cada docente envolvido na 

pesquisa seria mantida em anonimato.   

Cada entrevista durou em média meia hora, considerando a ressalva de Triviños 

(2006) de que ―uma entrevista que se prolongue muito além dos trinta minutos se torna 

repetitiva e se empobrece consideravelmente‖ (TRIVIÑOS, 2006, p. 147). Feitas as 

entrevistas, foram transcritas e revisadas para possíveis correções e/ou 

complementações nas falas dos sujeitos da pesquisa, todavia sem adequá-las à norma 
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urbana de prestígio, tendo em vista preservar a originalidade de seus registros 

linguísticos.  

Para que o nome dos entrevistados fosse preservado, utilizaram-se as seguintes 

abreviações para identificá-los no texto: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, 

E12, E13, E14, E15. A escolha obedeceu à ordem das entrevistas ocorridas. 

Como técnica de coleta de dados, a entrevista pode apresentar também 

desvantagens, porém, entre as diversas existentes para este fim, é a que apresenta maior 

flexibilidade. Uma de suas limitações a serem consideradas é que o entrevistador torna-

se a única fonte de motivação adequada e constante (LEITE, 2008).  

 

3.4 População da Pesquisa    

 

Gil (1999) afirma que universo e população constituem um conjunto definido de 

elementos que apresentam determinadas características. Amostra é o subconjunto desse 

universo ou população que tem características comuns.  

Já Triviños (2006) classifica população ou universo como conjunto de elementos 

com características relevantes para o estudo. A população amostral ou amostra é uma 

parte do universo escolhida segundo algum critério de representatividade.  

O universo desta investigação foi composto por profissionais docentes que 

desenvolvem ações em Educação Ambiental na DR9, órgão do Governo do Estado de 

Sergipe, subordinado à Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED), 

compreendendo os municípios de Nossa Senhora da Glória (sede), Feira Nova, Monte 

Alegre, Poço Redondo, Porto da Folha e Canindé do São Francisco.   

A partir de levantamento feito na DR9, constatou-se a existência de treze escolas 

de nível Fundamental e Médio, totalizando 439 professores lotados nos municípios que 

compõem essa Diretoria. No entanto, trabalhar com todo o quadro de docentes seria 

extremamente complexo, daí a conveniência de utilizar qualquer parte da população da 

pesquisa como amostra, seguindo orientações de Leite (2008):  

 

 
É quase impossível obter informações de todos os indivíduos ou elementos 

que formam o grupo pesquisado, seja porque o número de elementos é 

demasiado grande, os custos são muitos elevados e o tempo pode tornar-se 

longo, atuando como agente de distorção. Essa e outras razões obrigam o 

pesquisador a trabalhar como apenas uma parte dos elementos, representante 

do todo pesquisado, que compõe o grupo a ser estudado (LEITE, 2008, p. 

121). 
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Nesse mesmo levantamento, constatou-se também que, nas treze escolas de 

Ensino Fundamental e Médio da DR9, a Educação Ambiental é desenvolvida das  

seguintes maneiras: 1) por meio de projetos direcionados a toda comunidade escolar; 2)  

com ações pontuais, orientadas por alguns professor, através de atividades limitadas 

unicamente às turmas em que leciona; 3) contempladas nas disciplinas, em aulas 

expositivas sobre temas que tratam da degradação do meio ambiente. A tabela na página 

seguinte (Quadro 2) auxilia na melhor compreensão do que foi constatado. 

A partir da análise dos dados coletados na DR9, foram adotados os seguintes 

critérios para delimitação da amostra a ser analisada na pesquisa:  

 Ser professor efetivo da Rede Estadual de Ensino do Estado de Sergipe, 

visto que a instabilidade empregatícia dos docentes contratados pode interferir 

na consecução do desenvolvimento de suas práticas em Educação Ambiental;  

 Residir nos municípios que compõem a diretoria, pois, ao lidar com 

percepção, é importante a vivência cotidiana no local onde se pretende analisar 

os fenômenos. Ademais, o referido critério coaduna com Sato e Passos (2005), 

que, ao tratar do método com inspiração fenomenológica em Educação 

Ambiental, reafirmam que ―só uma vivência cotidiana, extensa e intensa permite 

uma significatividade do que possa vir a ser dito‖ (SATO; PASSOS, 2005, p. 

224). 

 Desenvolver ações de Educação Ambiental em sala de aula, de pelo 

menos uma das formas apontadas pela Diretoria Regional — seja por projetos 

relacionados à temática, por ações pontuais desenvolvidas de forma isolada 

pelos docentes ou em aulas expositivas (ver Quadro 2).  

Quadro 2: Como a Educação AmbientalA está inserida no currículo da DR9 

UNIDADES 

COMO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESTÁ INSERIDA NO 

CURRÍCULO ESCOLAR DA DR9 

POR MEIO DE 

PROJETOS 

COM AÇÕES 

PONTUAIS 

CONTEMPLADAS NAS 

DISCIPLINAS 

C. E. Maria Montessori NÃO NÃO SIM 

E. E. Prof ª. Evangelina 

Azevedo SIM SIM SIM 

C. E. Manoel Messias 

Feitosa SIM SIM SIM 

E. Estadual Padre Leon 

Gregório NÃO NÃO SIM 

C. Estadual Cícero 

Bezerra SIM SIM SIM 

C. Estadual 28 de 

Janeiro SIM SIM SIM 

E. Estadual Inácio de SIM SIM SIM 
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Farias 

C. E. Antônio Almeida 

de Oliveira NÃO NÃO SIM 

E. E. Durval Rodrigues 

Rosa NÃO NÃO SIM 

C. E. de Educação 

Profissional Dom José 

Brandão de Castro SIM SIM SIM 

C. E. Professora Josefa 

Marques NÃO NÃO SIM 

E. E. Dom Juvêncio de 

Britto SIM SIM SIM 

C. E. Delmiro Miranda 

de Britto SIM SIM SIM 

Fonte: DR9/SEED (2011).  

 

De acordo com os resultados exibidos no quadro anterior, constatou-se que 

quinze professores se encaixam nos critérios estabelecidos para os estudos desta 

pesquisa. Trata-se de uma amostra intencional; o que coaduna com os ideais de Leite 

(2008). Segundo ele, a amostragem intencional é aquela em que a seleção dos elementos 

da população depende do julgamento do pesquisador no campo. O pesquisador 

procurará obter uma amostra que seja similar à população sob algum aspecto, o que faz 

com que se escolham casos considerados típicos e que sejam satisfatórios para a 

necessidade da pesquisa. Faz-se necessária a ressalva que, neste trabalho, foi excluído o 

município de Feira Nova, apesar de compor a DR9, área de nosso estudo, por não 

atender aos critérios metodológicos aqui adotados.  

As seguintes unidades escolares foram selecionadas para o desenvolvimento 

desta pesquisa: 1) Colégio Estadual Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória – SE; 2) 

Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, Nossa Senhora da Glória – SE; Escola 

Estadual Professora Evangelina Azevedo, Nossa Senhora da Glória – SE; 4) Colégio 

Estadual José Inácio de Farias, Monte Alegre – SE; 5) Colégio Estadual de Educação 

Profissional Dom José Brandão de Castro, Poço Redondo – SE; 6) Colégio Estadual 

Delmiro de Miranda Britto, Canindé do São Francisco – SE; 7) Colégio Estadual Dom 

Juvêncio de Brito, Canindé do São Francisco – SE.  

1) Colégio Estadual Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória – SE: Situado na 

Rua Senador Leite Neto, s/n; número de alunos em 2011: 1.275; número de docentes 

em 2011: 35. Esta unidade de ensino desenvolve atividades nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. Oferece Ensino Fundamental maior – 6º ao 9º ano (577 alunos), 

Ensino Médio (397 alunos); Educação de Jovens e Adultos – EJA (241 alunos) e Ensino 

Normal (67 alunos) (SEED, 2011). 
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Foto 1: Colégio Estadual Cícero Bezerra  

 

      Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.  

 

2) Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, Nossa Senhora da Glória – SE: 

Situado na Avenida 26 de Setembro, 500, CEP 49680-000; número de alunos em 2011: 

664; número de docentes em 2011: 30. Oferta o Ensino Médio. No período diurno, 

funciona na modalidade ensino integral, atendendo alunos de todos os municípios que 

compõem a DR9. No turno matutino, ocorrem as aulas no formato tradicional 

(exposição oral); no vespertino, são realizadas oficinas temáticas, atendendo às 

diretrizes curriculares do Ensino Médio inovador4, propostas pela SEED, em 

                                                           
4 O Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, instituído pela Portaria nº 971, de 9 de 

outubro de 2009, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, como 

estratégia do Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio. O 

objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares 

inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e 

buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo 

mais dinâmico, atendendo também às expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às 

demandas da sociedade contemporânea. Os projetos de reestruturação curricular possibilitam 

o desenvolvimento de atividades integradoras que articulam as dimensões do trabalho, da 

ciência, da cultura e da tecnologia, contemplando as diversas áreas do conhecimento a partir 

de 8 macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa; Cultura 

Corporal; Cultura e Artes; Comunicação e Uso de Mídias; Cultura Digital; Participação 

Estudantil e Leitura e Letramento (SEED, 2011). 



84 
 

consonância com o Ministério da Educação (MEC). No noturno, a escola também 

oferece o Ensino Médio regular (SEED, 2011).  

 

Foto 2: Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011   

3) Escola Estadual Professora Evangelina Azevedo, Nossa Senhora da Glória – 

SE: Localizada na Rua Pedro Alves Feitosa, 191, CEP 49680-000; número de alunos 

em 2011: 240; número de docentes em 2011: 8. Oferece Ensino Fundamental Menor – 

1º ao 5º ano, no período diurno (SEED, 2011). 

Foto 3 – Escola Estadual Professora Evangelina Azevedo 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.  
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4) Colégio Estadual José Inácio de Farias, Monte Alegre – SE: Localizado na 

Praça Dom Pedro II, s/n, CEP 49690-000; número de Alunos em 2011: 827; número de 

docentes em 2011: 25. Oferece Ensino Fundamental Maior – 6º ao 9º ano (526 alunos) 

nos turnos matutino e vespertino, e Educação de Jovens e Adultos (301 alunos) no turno 

noturno (SEED, 2011). 

      Foto 4: Colégio Estadual José Inácio de Farias 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011  

  

5) Colégio Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro, 

Poço Redondo – SE: Situado na Rodovia SE 206, Km 05, CEP 49810-000; número de 

alunos em 2011: 230; número de docentes: 15. Oferece o Ensino Médio (43 alunos) e 

Cursos Técnicos de nível médio em Agropecuária e Agroindústria5 (187 alunos) (SEED, 

2011). 

                                                           
5
 Turmas formadas por filhos de assentados, acampados, agricultores familiares, posseiros, 

indígenas, quilombolas e ribeirinhos do Alto Sertão terão prioridade em 90% das vagas no 

processo seletivo, para isso devem comprovar fazer parte destes grupos, e então ficarão 10% 

para os outros candidatos (SEED, 2011).  

 

http://www.oitopassos.com/2012/01/17/cursos-tecnicos-do-dom-jose-brandao-de-castro-2012/
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      Foto 5: Colégio Estadual Dom José Brandão de Castro  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011  

 

Colégio Estadual Delmiro de Miranda Britto, Canindé do São Francisco – SE: 

Situado na Rua do Batalhão, 63, CEP 49820-000; número de alunos em 2011: 829; 

número de docentes em 2011: 30. Oferece Ensino Fundamental Maior – 6º ao 9º ano 

(232 alunos), Ensino Médio (569 alunos) e Ensino Normal (28 alunos). Funciona nos 

três turnos (SEED, 2011).  
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Foto 6: Colégio Estadual Delmiro de Miranda Britto  

 
      Fonte: Dados da Pesquisa, 2011  

 

 

7) Colégio Estadual Dom Juvêncio de Brito, Canindé do São Francisco – SE: 

Situado na Rua Delfina Fernandes dos Santos, 83, CEP 49820-000; número de alunos 

em 2011: 1.128; número de docentes em 2011: 35. Oferece Ensino Fundamental Maior 

– 6º ao 9º ano (539 alunos) e Ensino Médio (272 alunos) nos três turnos; e Educação de 

Jovens e Adultos – EJA (317 alunos) apenas no período noturno.  
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Foto 7: Colégio Estadual Dom Juvêncio de Brito 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2011  

 

 

3.5 Tratamento e Análise dos Dados  

 

Os dados apurados na investigação serão mensurados e analisados a partir de 

inspiração na Fenomenologia. O termo ―fenomenologia‖, do grego phainomenon, 

significa ―aquilo que se mostra a partir de si mesmo‖, e logos quer dizer ―ciência ou 

estudo‖. Por conseguinte, fenomenologia é o estudo da ciência no sentido daquilo que 

emerge por ocasião de um evento, que pode ser percebido, é o estudo do fenômeno 

(TRIVIÑOS, 2006).  

O conhecimento nasce em contexto específico e sua disseminação nem sempre é 

fiel à matriz de origem. Por inúmeras razões, ele pode ser descaracterizado, o que não 

significa dizer que será melhor ou pior, mas sim que sofrerá inserções ou perderá 

conteúdos à medida que se expor à sistemática social e política. A antropologia de 

Merleau-Ponty explica tal dinâmica através da Fenomenologia.  

Para uma melhor compreensão do postulado de Merleau-Ponty acerca da 

sistemática social e política como mecanismo transformador do conhecimento, faz-se 
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necessário entender a própria Fenomenologia. O conceito do Método Fenomenológico 

foi desenvolvido por Edmund Husserl (1859/1938) e tem por premissa a compreensão 

do dado em si, ou seja, do objeto postado diante da consciência. Na concepção de 

Husserl(1859/1938), o dado ou objeto é o próprio fenômeno. Tal objetividade é mais 

bem descrita nas palavras de Bochenski (1968): 

 

O método fenomenológico não é dedutivo nem empírico. Consiste em 

mostrar o que é dado e em esclarecer este dado. Não explica mediante leis 

nem deduz a partir de princípios, mas considera imediatamente o que está 

perante a consciência, o objeto. Consequentemente, tem uma tendência 

orientada totalmente para o objetivo. Interessa-lhe imediatamente não o 

conceito subjetivo, nem uma atividade do sujeito (se bem que esta atividade 

possa igualmente tornar-se objeto da investigação), mas aquilo que é sabido, 

posto em dúvida, amado, odiado, etc. Mesmo nos casos em que se trata de 

uma representação pura, é preciso distinguir entre o imaginar e o imaginado: 

quando, por exemplo, nos representamos um centauro, este centauro é um 

objeto que importa distinguir cuidadosamente de nossos atos psíquicos. De 

igual modo, o tom musical dó, o número 2, a figura círculo, etc., são objetos, 

não atos psíquicos. Contudo, Husserl rejeita o platonismo: este só seria 

verdadeiro no caso de cada objeto ser uma realidade. Husserl qualifica-se a si 

próprio de ―positivista‖, enquanto funda o saber sobre o dado (BOCHENSKI, 

1968, p. 56, grifo do autor). 

 

 

Nesse sentido, a Fenomenologia não se orienta para fatos, sejam externos ou 

internos, e sim para a realidade da consciência, para os objetos enquanto intencionados 

por e na consciência, isto é, para as essências ideais: ―As essências ideais são 

fenômenos, isto é, aquilo que se manifesta imediatamente na consciência, alcançado por 

uma intuição antes de toda reflexão ou juízo‖ (TRIVIÑOS, 2006 p. 43).   

Husserl (apud Dartigues, 1992, p.48) entende que se deve fugir do espetáculo da 

essência intencional da consciência, que é mais primitiva e vicia o indivíduo no agir por 

conta de um estímulo. O pensamento se funda sobre o ser, emancipando-o e tornando 

sua existência menos tediosa e sem respostas automáticas e estereotipadas. O 

investigado e o investigador têm que se tornar a mesma pessoa que irá além da 

obediência aos estímulos e de sua condição de ser completo.  

Para Merleau-Ponty (1999) pode-se definir a Fenomenologia como: 

 
O estudo das essências. [...] A essência da percepção, a essência da 

consciência [...] Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as 

essências na existência, e não pensa que se possa compreender o homem e o 

mundo de outra maneira senão a partir de sua ―facticidade‖. [...] É a tentativa 

de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, e sem nenhuma 

deferência à sua gênese psicológica e às explicações causais que o cientista, o 

historiador ou o sociólogo dela possam fornecer (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p.1-2). 
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Logo, a Fenomenologia antes foi um movimento e passou a ser uma doutrina ou 

um sistema que pretende revelar o mistério do mundo e da razão. Pode-se dizer que ela 

funda-se a si mesma. Todos os seus conhecimentos ―apoiam-se em um ‗solo‘ de 

postulados e, finalmente, em nossa comunicação com o mundo como primeiro 

estabelecimento da racionalidade‖ (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 10). 

Nessa linha de raciocínio, diversos autores renomados salientam que fazer 

Fenomenologia não se restringe a adotar um método, mas sim quer dizer paramentar-se 

de princípios formais dirigidos ao fenômeno. Assim, partindo desse pressuposto, pode-

se depreender que não existe um método, mas sim uma atitude fenomenológica. 

Masini (2008) defende que a referida atitude ―é a abertura do ser humano para 

compreender o que se mostra, no sentido de estar livre para perceber o que se mostra e 

não preso a conceitos ou predefinições‖. O método fenomenológico, portanto, tem por 

objetivo trazer à tona o fenômeno e desvendá-lo para além da aparência. Isso se faz 

necessário porque eles não são facilmente perceptíveis (MASINI, 2008).  

Sato e Passos (2005) corroboram as reflexões aferidas quando dizem que  

 
 
a expressão conceitual fenomenológica deixa transparecer um forma singular 

de tratar os dados, uma metodologia, um estilo no que se refere à coleta 

deles, modo de organização, de hierarquização, de exame, que expõe uma 

postura atitudinal qualificativa que emana do pesquisador em comunhão com 

os sujeitos pesquisados (SATO; PASSOS, 2005, p. 220).  

 

 

A Fenomenologia, nesse sentido, muda seu eixo, não se contentando com a 

descrição do que se dá ao olhar, mas como algo a se compreender. Há que se 

compreender também, no eixo fenomenológico, as interações dos seres no presente, 

passado e futuro. O ser é tido como ―projeto‖. Dilacera-se o homem para arrancar dele a 

si mesmo subdividido. O homem não está mais no tempo, ele agora é o tempo. Tem-se 

que compreender cada ser estudado a partir dele mesmo (DARTIGUES, 1992).  

O ser que permanece estável não tem outro objetivo senão sua própria 

permanência, nele não há projeto e possibilidades de transformar-se ou aprimorar-se em 

outro ser mais evoluído. O ser instável é movido para o futuro, ele vive se projetando e 

tem consciência disto. Segundo Sartre (apud DARTIGUES, 1992), ele surge e depois se 

define; no começo não é nada, mas depois se define e é responsável pelo que chegar a 

ser. Ele tem um sentido e um fim a priori. O homem se responsabiliza por suas escolhas 
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quando reconhece que escolhe usando sua liberdade e assim estabelece seus valores 

(DARTIGUES, 1992).  

Nessa ótica, Masini (2008) concebe o viés fenomenológico na pesquisa como:  

 

 
Parte da compreensão de nosso viver, não das definições ou conceitos, da 

compreensão que orienta a atenção para aquilo que vai se investigar. Ao 

percebemos novas características do fenômeno, ou ao encontramos no outro 

interpretações, ou compreensões diferentes, surge para nós uma nova 

interpretação que levará a outra compreensão (MASINI, 2008, p. 63).   

 

 

Merleau-Ponty (1999) assinala que a mais importante contribuição da 

fenomenologia é ter associado o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em seu 

conceito do mundo e da racionalidade, superando assim a predominante perspectiva 

reducionista evidente nas ciências tradicionais. 

A intencionalidade não é apenas designativa do objeto, mas é nela e por ela que 

se forma o mesmo objeto, pois sem ela não seria possível à síntese luminosa que 

proporciona o objeto pensado. É a ação da intencionalidade que põe o homem em 

contato com o objeto (HUSSERL, s/d).  

A intencionalidade da consciência, segundo Moreira (2004), é entendida como o 

norte da consciência para entender o mundo, ideia fundamental da Fenomenologia. 

Consequentemente, toda ação humana tem um significado, um fundamento. 

No caso específico da Educação Ambiental, o método fenomenológico atua 

sobre o dado — ou o objeto, como se queira —, tal como ele é vivenciado, ou ainda, 

identificado pelo observador. Por esse prisma, é possível trabalhar a ideia, ou ideal, de 

construir-se uma cultura ambiental a partir do objeto tal como se apresenta. Segundo a 

Fenomenologia, de nada adiantaria ao observador trabalhar a subjetivação da situação 

apresentada, buscando-lhe aspectos concernentes a uma configuração pretérita.  

Ao encarar a Educação como fenômeno, a Fenomenologia procura atingir sua 

essência, para investigar e interpretar o processo educativo, buscar seu sentido, atribuir-

lhe significados e intervir na prática pedagógica, na sala de aula e fora da escola. Na 

Educação Ambiental, procura-se descrever os significados de experiências de vida, 

explorar a estrutura da consciência humana, buscar a essência dos fenômenos, utilizar 

elementos baseados nas concepções, práticas, memória, imagens, significações e 

vivências (subjetividade) para reconstituir o mundo, e romper com a dicotomia entre 

sujeito e objeto, com os modelos da ciência positivista.  

javascript:mostrarGlossario(67)
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Uma possibilidade é trabalhar com a percepção ambiental — resposta dos 

sentidos aos estímulos externos e atitude proposital de registrar certos fenômenos 

enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. As percepções e os 

valores, respostas dos seres humanos ao seu meio ambiente físico, permitem-lhes 

compreender a si mesmos. Uma longa série de percepções, de experiências, leva à 

formação de posturas culturais, de atitudes. Estas, conceitualizadas, estruturadas, levam 

a uma visão de mundo (TUAN, 1980).  

Desta forma, os dados coletados na investigação foram tratados exatamente a 

partir do conteúdo expresso pelos investigados, sem inferir-lhes quaisquer 

interpretações de natureza subjetiva.    
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4 ANÁLISES E RESULTADOS – O LUGAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

CONCEPÇÃO E PRÁTICA DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA REDE 

PÚBLICA NO SEMIÁRIDO SERGIPANO 

 

4.1 Apresentação  

 

O debate do campo empírico da pesquisa estruturou-se, a princípio, na análise 

dos questionários aplicados com o intuito de responder a um dos objetivos específicos 

deste trabalho — traçar o perfil dos docentes da Rede Estadual de Ensino que 

desenvolvem práticas de Educação Ambiental no semiárido sergipano. As entrevistas 

com esses profissionais procuraram responder aos demais objetivos do trabalho e 

consequentemente à sua questão central.  

 

4.2 Análises dos Questionários  

 

Os questionários foram aplicados entre os meses de julho e agosto de 2011, e 

contou com nove perguntas, sendo duas fechadas; quatro com opções de múltipla 

escolha e três perguntas de fato. A distribuição dos questionários com os sujeitos da 

pesquisa respeitou o critério metodológico do trabalho e levou em consideração, como 

foi dito anteriormente, os professores que trabalham com projetos de Educação 

Ambiental na Diretoria Regional de Educação 9. Dessa maneira, não houve distribuição 

uniforme nessa seleção das instituições de ensino pesquisadas, ficando assim 

distribuídas:  

 

 Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa (Nossa Senhora da 

Glória – SE: 2 questionários;  

 Colégio Estadual Cícero Bezerra (Nossa Senhora da Glória – 

SE): 2 questionários;  

 Colégio Estadual Professora Evangelina Azevedo (Nossa Senhora 

da Glória – SE): 3;  

Escola Estadual José Inácio de Farias (Monte Alegre – SE): 2 

questionários; 

 Centro Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de 

Castro (Poço Redondo – SE): 2 questionários;  
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 Escola Estadual Dom Juvêncio de Brito (Canindé do São 

Francisco – SE): 2 questionários;  

 Escola Estadual Delmiro de Miranda Britto (Canindé do São 

Francisco – SE): 2 questionários. 

 

Tabela 1: IDADE 

Alternativas Frequência Percentual 

   

Até 25 anos 0 0% 

26-30 anos 0 0% 

31-35 anos 6 40% 

36-40 anos 

 

41-50 anos 

2 

7 

13% 

47% 

Total 15 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Gráfico 1: Idade 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Ao iniciar a composição do perfil dos professores, questionou-se a respeito da 

idade. Pode-se verificar no Gráfico 1 uma constatação inusitada: nela não há professores 

com menos de 30 anos que desenvolvam a Educação Ambiental no semiárido. 

Avaliamos como inusitada pelo fato de que a temática ambiental em sala de aula 

costuma ser considerada por leigos um assunto propenso a ser desenvolvido por 
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docentes mais jovens, geralmente mais abertos a trabalhar transversalmente com o tema 

e mudar sua prática pedagógica com mais facilidade.  

Decerto esse raciocínio está imbuído de preconceito, visto que 87% dos docentes 

que trabalham com projetos de Educação Ambiental têm entre 31 a 40 anos, e os outros 

13% têm mais de 41 anos. São professores maduros, sensíveis à necessidade de 

trabalhar com temática importante, numa região que carece de cuidados no que tange à  

degradação do meio ambiente. 

 
Tabela 2: GÊNERO 

Alternativas Frequência Percentual 

   

Masculino 05 33% 

Feminino 10 67% 

Total 15 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011  

 

Gráfico 2: Gênero 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

No que se refere ao gênero dos docentes, observa-se que a maioria — cerca de 

67%  — são do sexo feminino e 33% são do sexo masculino. Tal característica nos 

revela a sensibilidade e percepção feminina acerca dos problemas ambientais que 

afligem o sertanejo e interferem na sua relação com o meio.  
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Tabela 3: GRAU DE INSTRUÇÃO 

Alternativas Frequência  Percentual 

   

Ensino Médio 0 0% 

Superior Completo 15 100% 

Superior Incompleto 0 0% 

Total  15 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

   

Gráfico 3: Grau de Instrução 

  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

   

Quando questionados sobre seu grau de instrução, temos que 100% deles 

possuem nível superior completo. Muitos concluíram os cursos superiores de forma 

tradicional; todavia, é importante ressaltar que boa parte deles concluiu o ensino 

superior através do PQD (Programa de Qualificação Docente), modalidade em que as 

aulas davam-se nos finais de semana.  

O PQD entrou em vigor em 1997, e foi uma parceria entre a Universidade 

Federal de Sergipe e a Secretária de Estado da Educação de Sergipe (SEED), com o 

intuito de promover formação continuada de nível superior aos professores da Rede, 

tanto na capital como no interior do Estado. O Programa busca a melhoria dos 

indicadores educacionais, a redução da carência de professores capacitados e a 

obediência à Lei nº 9.394/96, que determina que os docentes só podem atuar no Ensino 

Médio se apresentarem nível superior, tendo como limite para adequação o ano de 2007. 

Ademais, via de regra, o PQD proporciona a melhoria das práticas pedagógicas desses 
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profissionais. Certamente essa formação continuada teve reflexos importantes na 

atuação profissional desses docentes como educadores ambientais.   

 
Tabela 4: TEM PÓS-GRADUAÇÃO? 

Alternativas Frequência Percentual 

   

Sim 10 67% 

Não 5 33% 

Total 15 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Gráfico 4: Tem Pós-Graduação? 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011   

 

De acordo com o Gráfico 4, 67% dos docentes têm cursos de pós-graduação e 

33% não têm; 50% destes últimos indicam estar prestes a concluir seus cursos. Além de 

melhorar práticas pedagógicas e percepções da sociedade, a continuidade dos estudos 

contribui para ascensão na carreira, acarretando geralmente aumento na remuneração 

dos docentes, de acordo com o previsto no Estatuto do Magistério do Estado de Sergipe.  

Não há professores com doutorado; 10% deles concluíram o curso de mestrado 

pela Universidade Federal de Sergipe. Das especializações já concluídas, verifica-se que 

estão concentradas em áreas distintas: 40% em Educação Ambiental, 10% em 

Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, 20% em Metodologia do Ensino 

Superior, 10% em Metodologia do Ensino da Biologia, 10% em Prática Docente, 10% 

em Gestão Escolar. Deste último curso, é importante destacar o incentivo do Governo 
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do Estado em promover, em parceria com faculdades particulares, a formação de 

docentes para gerir as unidades escolares.  

Educar para o meio ambiente não é tarefa fácil; essa complexidade já nos mostra 

o quanto é importante e necessário agir para o presente e para o futuro. Os professores 

que atuam no semiárido sergipano já perceberam isso; os saberes ambientais adquiridos 

por eles em sua formação continuada lhes dão nova dimensão da complexidade da 

relação entre homem e natureza, fazendo-os conhecer e entender o processo dessa 

problemática que salta aos nossos olhos, refletindo em seu comportamento enquanto 

cidadãos e em suas práticas pedagógicas.  

 

Tabela 5: DISCIPLINA QUE LECIONA?  

Alternativas  Frequência Percentual 

   

Geografia 7 46% 

Biologia 6 39% 

Português  

Química 

1 

1 

7% 

8% 

Total 15 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011  
 

 

 

 

Gráfico 5: Disciplina que Leciona? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011   
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Sobre a área dos docentes que trabalham com o desenvolvimento da Educação 

Ambiental na Rede em estudo, predominam as disciplinas Geografia (46%) e Biologia 

(39%). Esse resultado pode se explicar, entre outros fatores, pelo processo de formação 

desses docentes na universidade, uma vez que, nas grades curriculares desses cursos, 

existem disciplinas específicas que abordam a temática ambiental.  

Todavia, é preciso deixar claro que apenas esse fato isolado não pode ser 

considerado efetivamente Educação Ambiental; porém, acredita-se  que a sensibilidade 

desses docentes para trabalhar com a temática em sala de aula tem influência desse 

fator. É importante ressaltar também que o conteúdo programático dessas disciplinas no 

ensino regular está relacionado à temática ambiental, o que dá maior possibilidade para 

que os docentes possam trabalhar Educação Ambiental transversalmente.  

Em menor proporção, observou-se a presença da disciplina Língua Portuguesa –  

7% e Química – 8%, fazendo uso da Educação Ambiental como perspectiva 

metodológica em suas práticas docentes. 

Não há nenhuma distorção entre formação e atividade docente, visto que todos 

os docentes trabalham com as disciplinas nas quais se formaram.  

      

Tabela 6: TEMPO DE MAGISTÉRIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frequência Percentual 

   

1 a 5 anos 1 6% 

6 a 10 anos 4 27% 

11 a 15 anos 1 7% 

16-20 anos 

21 anos ou mais 

5 

4 

33% 

27% 

Total 15 100% 
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Gráfico 6: Tempo de Magistério 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

Quando questionados sobre o tempo de magistério, fica evidente o que foi 

identificado no Gráfico 1 (IDADE), pois por se tratarem de professores em sua maioria 

com mais de 30 anos de idade, os docentes que trabalham com Educação Ambiental no 

semiárido sergipano, em sua maioria são professores experientes e antigos na Rede 

Estadual de Ensino. Cerca de 27% deles têm mais de 21 anos de magistério e estão 

prestes a aposentar-se; 33% têm de 16 a 20 anos de serviço na Rede. 

 Esses dados incitam a reflexão sobre a possibilidade de o aprimoramento da 

prática docente em Educação Ambiental estar diretamente ligado às competências 

desenvolvidas no exercício da profissão ao longo do tempo. Tais competências, 

adquiridas através da junção de uma série de saberes oriundos de diversas áreas do 

conhecimento, da teoria, da prática, dos momentos em que o discente é encarado como 

sujeito da aprendizagem e das experiências vividas no cotidiano da atividade docente, 

podem levar ao desenvolvimento de práticas de Educação Ambiental mais efetivas. 

 No entanto, não podemos desprezar os 6% dos docentes que têm de 1 a 5 anos 

de magistério, os 7% que têm de 11 a 15 anos de exercício da profissão, e os 27% que 
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têm de 6 a 10 anos de atividades em sala de aula, e que, juntamente com os docentes 

mais antigos na Rede, desenvolvem a EA na Diretoria Regional de Educação 9.  

 

4.3 Análise e Tratamento dos Dados da Entrevista  

 

Para analisar os dados adquiridos, organizou-se as unidades de registro em 

categorias e subcategorias a partir dos relatos orais dos professores entrevistados, 

constituindo os eixos temáticos para análise. Segundo Moraes (1999):   

 

 
A categorização é, portanto, uma operação de classificação dos elementos de 

uma mensagem seguindo determinados critérios. Ela facilita a análise da 

informação, mas deve fundamentar-se numa definição precisa do problema, 

dos objetivos e dos elementos utilizados na análise de conteúdo (MORAES, 

1999, p. 9).  

 

 

Pelo fato de se tratar de uma pesquisa qualitativa de caráter fenomenológico, 

optou-se por trabalhar com categorias emergentes, pois, ao escolhê-las, o pesquisador 

assume uma atitude fenomenológica de deixar que os fenômenos se manifestem, 

construindo assim suas categorias a partir de múltiplas vozes emergentes nos textos que 

analisa (MORAES, 2007).  

Antes de categorizar os dados, foram feitas a pré-análise deles e a transcrição 

literal das quinze entrevistas distribuídas entre professores que trabalham com EA no 

semiárido sergipano. Buscou-se elementos que se direcionavam ao objetivo principal da 

pesquisa, ou seja, concepções e práticas pedagógicas em Educação Ambiental dos 

professores. A seguir, houve a leitura dos dados, estabelecendo um código para cada 

uma das entrevistas. Esse código tem como objetivo compor o sentido do todo da 

entrevista.  

Em seguida, houve o tratamento dos resultados, em que os dados das categorias 

foram apresentados por meio de um texto, de modo que expressassem o conjunto de 

significado nas diversas unidades de registro. Por fim, realizou-se as interpretações das 

categorias e subcategorias, objetivando a compreensão profunda do conteúdo dos dados 

estudados. 

Finalizadas as etapas de tratamento dos dados, buscou-se responder a questão 

central do trabalho e seus respectivos objetivos geral e específicos, sendo eles:  
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Questão Central: Qual o lugar da Educação Ambiental na concepção e nas 

práticas dos professores que atuam na Rede Estadual de Ensino no semiárido sergipano? 

 Objetivo Geral: Descrever, a partir das concepções subjacentes, o 

entendimento e o lugar da Educação Ambiental nas práticas pedagógicas dos 

professores que atuam na Rede Estadual de Ensino no semiárido sergipano.  

 Objetivos Específicos:  

  Analisar a concepção dos docentes que trabalham na DR9 sobre 

Educação Ambiental;  

  Investigar as práticas docentes desenvolvidas pelos professores 

em Educação Ambiental a partir de suas narrativas;  

  Identificar, com base no relato dos professores, as dificuldades de 

trabalhar Educação Ambiental na DR9;  

  Montar um perfil dos docentes que trabalham Educação 

Ambiental na Rede Estadual de Ensino em Sergipe na DR9.   

 

Em tempo, é importante lembrar que o objetivo 4) Montar um perfil dos 

docentes que trabalham Educação Ambiental na Rede Estadual de Ensino em Sergipe na 

DR9 — já foi respondido no início deste capítulo. Dessa forma, para responder aos 

outros objetivos propostos no estudo, os conteúdos extraídos nas entrevistas por meio 

das unidades de registro foram agrupados em três categorias de análise. A partir das 

respostas dos professores — de extrema importância para analisar com profundidade os 

conteúdos —, foram estabelecidas as seguintes subcategorias:  

 

 Categoria 1 – Concepções de Educação Ambiental, buscando responder o 

primeiro objetivo específico do trabalho;  

 Categoria 2 – Meio Ambiente e Prática Pedagógica de Professores, buscando 

responder o terceiro objetivo específico da pesquisa;  

 Categoria 3 – Dificuldades no Desenvolvimento da EA, buscando responder o 

quarto objetivo específico do trabalho.  

 

Desta maneira, segue as análises dos dados conforme a categorização 

apresentada.  
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4.4 Categoria 1 – Concepções de Educação Ambiental  

 

O conceito de percepção ambiental baseou as análises das concepções de 

Educação Ambiental entendidas pelos professores da Rede Estadual de Ensino do 

semiárido sergipano. Especialistas na área, como Reigota (1997), Dias (1994) e 

Guimarães (2011) associam o conceito de Educação Ambiental à percepção que as 

pessoas venham a ter sobre meio ambiente. De acordo com Guimarães (2011), conhecer 

o que pensam os professores sobre Educação Ambiental tem sido apontado na literatura 

especializada como estratégia de fundamental importância para direcionar as práticas 

pedagógicas desses docentes. Pelissari e Fernandes et al (2004) assim a entendem:  

  

Percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de 

consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente 

que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. Cada 

indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o 

ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí decorrentes são 

resultado das percepções (individuais e coletivas), dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada pessoa. Desta forma, o estudo da 

percepção ambiental é de fundamental importância para que possamos 

compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas 

(PELISSARI; FERNANDES et al, 2004, p. 1). 

 

 

A categoria Concepções de Educação Ambiental foi subdividida em três 

subcategorias, analisadas a partir das concepções sobre o tema apresentadas por Lima 

(2011). Para este autor, o campo da Educação Ambiental é extremamente plural e 

diversificado; seus discursos e suas práticas são governados por tendências pedagógicas, 

éticas, epistemológicas, culturais e políticas. Nesse sentido, ele, ao categorizar o tema, 

levou em consideração às diversas dimensões do relacionamento entre educação, 

sociedade e meio ambiente. Assim, o tema foi dividido em três dimensões distintas 

identificadas nas falas dos docentes e listadas a seguir:  

 

Quadro 3: Categorias e Subcategorias obtidas a partir das entrevistas com os  

professores em relação às concepções de Educação Ambiental  

Categorias Subcategorias 

4.4. Concepções de Educação 

Ambiental 

4.4.1 – Conservacionista 

4.4.2 – Política ou Socioambiental  

4.4.3 – Cultural 
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4.4.1 – Concepção Conservacionista  

 

De acordo com a análise das falas dos entrevistados, tem-se que 46% da 

frequência das respostas se encaixam na concepção de Educação Ambiental 

Conservacionista, em que prevalece a ideia de preservação dos recursos naturais 

intactos, mantendo-os longe da ação do homem e da degradação. 

O professor E1 expõe seu ponto de vista: ―[...] a Educação Ambiental como o 

reflexo da necessidade de se desenvolverem saberes e atitudes coerentes nos seres 

humanos acerca do meio em que vivem, a partir de princípios de bem-estar, harmonia e 

preservação [...]‖.  Para o docente E10, a Educação Ambiental é a ―[...] reflexão sobre 

as formas de viver em harmonia com meio ambiente, o meio físico, animais e plantas 

[...]‖. Percebe-se que as falas dos docentes E1 e E10 pautam-se numa concepção de 

Educação Ambiental a partir da inter-relação de três viés: bem-estar, harmonia e 

preservação.  

É possível identificar nessas falas a concepção conservacionista atribuída à 

Educação Ambiental. Tal maneira de conceber a EA foi amplamente difundida pelos 

países do Norte, na década de 1970, que conclamavam por uma educação ecológica 

pautada na conscientização popular sobre a necessidade de conservar o meio ambiente 

cada vez mais degradado pelo avanço do desenvolvimento e pelo consumo 

―inconsciente‖.  

Tal concepção, que tem por finalidade apenas preservar os recursos naturais 

intocados para as gerações futuras, torna-se reducionista do meio ambiente e de toda a 

problemática ecológica da atualidade. A perspectiva de conservar para outras gerações é 

também identificada na fala do professor E5, quando afirma que  Educação Ambiental é 

―[...] Valorizar os ambientes, ressaltando a importância de sua preservação e 

recuperação para garantir a qualidade de vida das gerações futuras [...]‖. Esse tipo de 

concepção nos remete a identificar que esses docentes não têm a clareza da dicotomia 

ideológica da relação homem/natureza nos dias de hoje. 

Além disso, é importante questionar em suas falas se é possível haver harmonia 

nessa relação com a brutalidade cada vez mais pungente do sistema de produção 

capitalista. O ideal era que houvesse a referida harmonia nessa relação, como houve um 

dia. Para ilustrar tal assertiva, faz-se necessário conceituar meio ambiente a partir da 

concepção de Guimarães (2011) que o entende  
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Por um conjunto de elementos vivos e não vivos que constituem o planeta 

Terra. Todos esses elementos se relacionam influenciando e sofrendo 

influência entre si, em um equilíbrio dinâmico (GUIMARÃES, 2011, p. 11).  

 

 

O homem primitivo, com suas práticas, seus rituais, suas tradições culturais e 

suas práticas de sobrevivência em grupo, surgia como parte integrada do todo — a 

natureza. Essa relação preservava o referido equilíbrio dinâmico daquela, pois se 

baseava na capacidade da natureza de suportar essa interação (GUIMARÃES, 2011). 

No entanto, sabemos que o processo de evolução do sistema capitalista foi 

apoiado pelo avanço da ciência e da tecnologia, o que ocasionou a consolidação de 

processos de desumanização da natureza e desnaturamento do homem, ancorados pelas 

etapas de construção da ciência moderna e do racionalismo. Dessa forma, o homem 

passa a ser concebido como um ser excluído do conceito de natureza, estando acima 

desta, pela superioridade de sua propriedade racional, legitimando a degradação da 

natureza, percebida meramente como fonte inesgotável dos mesmos recursos.  

Nesse sentido, a individualização do homem chega ao extremo do 

individualismo, a ponto de cegá-lo, não o fazendo perceber que ele não faz parte mais 

do todo. Ele não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza (GUIMARÃES, 

2011).  

Não obstante, numa sociedade em que os meios de produção se organizam a 

partir de uma relação promíscua de abuso do meio ambiente, jamais irá prevalecer uma 

relação harmônica do homem com a natureza. Não é possível a harmonia numa 

sociedade que tem como um dos objetivos principais formar uma verdadeira massa de 

consumo que produz, desproporcionalmente, mais problemas que soluções. As soluções 

propostas para os problemas ambientais, por sua parcialidade, limitação, falta de 

interesse ou má fé, terminam se constituindo em nova fonte de problemas.  

Um problema porque simplesmente se intensificam os impactos e o mal-estar, 

individuais e sociais, provenientes da relação entre sociedade e meio ambiente; porque 

se acirram os conflitos pela posse e pelo uso bens ambientais. Ademais, torna-se cada 

vez mais visível o potencial predatório do estilo de vida e de desenvolvimento da 

sociedade contemporânea.   

A maneira como os professores E1 e E10 concebem a Educação Ambiental pode 

ser vista como utópica, a não ser que haja um rompimento de paradigma na forma como 

o homem concebe a natureza e gere os recursos naturais, e na forma como a sociedade 
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se utiliza dos meios produtivos a partir do uso de uma forma consciente dos meios de 

consumo. 

 Além disso, somente ações coletivas e mudanças na estrutura educacional serão 

capazes de formar novos indivíduos. No entanto, enquanto o capitalismo continuar 

operacionalizando as questões vitais da Educação — e, por conseguinte, toda dinâmica 

social, política e ambiental —, as referidas mudanças não passarão de aspirações da 

sociedade.  

Retomando a interpretação das falas dos educadores que concebem a Educação 

Ambiental a partir de uma perspectiva conservacionista, podem-se ser adicionados os 

depoimentos de  E14 e E15, que entendem que o propósito da Educação Ambiental é 

―[...] orientar os alunos sobre a preservação do meio ambiente em que vivemos [...]‖ e 

―[...] cuidar e preservar o meio ambiente para que ele seja conservado, e não 

destruído[...]‖.  

Na fala do professor, chama à atenção a ideia de ―cuidar do meio ambiente‖, que 

remete à obra ―Saber Cuidar‖ de Boff (2004),   ao trazer um enredo que leva a refletir 

sobre cuidado e compaixão. Esse ponto de vista incita a análise critica das conjecturas 

que causam os problemas ambientais no mundo e aponta que a falta de atitudes de 

cuidado é o maior problema do homem. Tal enredo pode ser observado claramente 

quando Boff (2004) se refere ao que é ter cuidado: 

  

 
Dar centralidade ao cuidado não significa deixar de trabalhar e de intervir no 

mundo. Significa renunciar à vontade de poder que reduz tudo a objetos, 

desconectados da subjetividade humana. Significa recusar-se a todo 

despotismo e a toda dominação. Significa impor limites à obsessão pela 

eficácia a qualquer custo. Significa ditadura da racionalidade fria e abstrata 

para dar lugar ao cuidado. Significa organizar o trabalho em sintonia com a 

natureza e suas indicações. Significa respeitar a comunhão que todas as 

coisas entretêm entre si e conosco. Significa colocar o interesse coletivo da 

sociedade, da comunidade biótica e terrenal acima exclusivamente humanos 

(BOFF, 2004, p. 4).  

 

 

 

O autor propõe uma nova ética para a conduta do homem em relação ao meio em 

que vive e para consigo mesmo. Apresenta um novo caminho para o resgate da essência 

humana, a partir da ética, de uma alfabetização ecológica, e revendo hábitos de 

consumo. Com isso, o autor se remete que, ao ―saber cuidar‖, é possível perceber que a 

essência da vida humana está dentro de cada um, e que todas as respostas estão dentro 

do ser humano, basta querer achá-las (BOFF, 2004).  
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Seria muito gratificante que o ―cuidar‖ ao qual os professores se referem fosse o 

mesmo atribuído por Boff (2004), mas não é o caso. Pela interpretação das falas, E14 e 

E15 se referem a ―cuidar‖ do meio ambiente no sentido de preservar, deixando-o intacto 

para as gerações futuras, sem qualquer correlação ideológica que possa ser atribuída à 

palavra. Tal assertiva vai de encontro à concepção conservacionista trabalhada no 

decorrer deste texto.   

Essa tendência de Educação Ambiental conservadora, compartilhada por parte 

considerável dos professores pesquisados, é extremamente preocupante, visto que 

desumaniza o ambiente natural e enxerga a crise ambiental pela qual passa o planeta 

como algo natural, resultado da ignorância do homem. O ser humano é tratado como um 

ser genérico, não conhecendo, portanto, a estrutura e o funcionamento dos sistemas 

ecológicos. A visão empreendida por essa tendência pode ocasionar graves problemas 

pedagógicos, pois ficará restrita a transmitir conhecimentos ancorados na ecologia e 

conhecimentos sobre meios tecnológicos que seriam capazes de acabar com os 

problemas ambientais causados pelo homem (LIMA, 2011). 

Lima (2011) alerta que o viés conservacionista da Educação Ambiental tem por 

objetivo apenas difundir o saber ecológico e tecnológico, a fim de fazer com que o 

homem tome consciência de suas ações para, a partir delas, mudar atitudes e 

comportamentos em relação ao meio ambiente. Essa conscientização dar-se-á 

adquirindo valores que orientam o comportamento e a ação humana, vinculando à 

educação conservacionista a mudança ética e cultural.   

Para efeito de comparação, Dias (1994), elenca os pressupostos da Conferência 

de Tbilisi ocorrida no ano de 1977, que determinou as características de como a 

Educação Ambiental deve ser entendida:  

1) Processo dinâmico interativo: A Educação Ambiental foi definida como ―um 

processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu 

meio e adquirem o conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a 

determinação que os torna aptos a agir, individual e coletivamente, e resolver problemas 

ambientais.‖;  

 

2) Transformadora: A Educação Ambiental possibilita a aquisição de 

conhecimentos e habilidades capazes de induzir mudanças de atitudes. Objetiva a 

construção de uma nova visão das relações do homem com seu meio e a adoção de 

novas posturas individuais e coletivas em relação ao ambiente. A consolidação de novos 
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valores, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes refletirão na implantação 

de uma nova ordem ambientalmente sustentável;  

 

3) Participativa: A Educação Ambiental atua na sensibilização e 

conscientização do cidadão, estimulando a participação individual nos processos 

coletivos;  

 

4) Abrangente: A importância da Educação Ambiental extrapola as atividades 

internas da escola tradicional: deve ser oferecida continuamente em todas as fases do 

ensino formal, envolvendo ainda a família e a coletividade. A eficácia vira na medida 

em que sua abrangência for atingindo a totalidade dos grupos sociais;  

 

5) Globalizadora: A Educação Ambiental deve considerar o ambiente em seus 

múltiplos aspectos a atuar como visão de alcance local, regional e global;     

 

6) Permanente: A Educação Ambiental tem seu caráter permanente, pois a 

evolução do senso critico e a compreensão da complexidade dos aspectos que envolvem 

as questões ambientais se dão de modo crescente e continuado, não se justificando sua 

interrupção. Desperta a consciência, ganhando um aliado para a melhoria das condições 

de vida do planeta;  

 

7) Contextualizadora: A Educação Ambiental deve atuar diretamente na 

realidade da comunicação sem perder de vista sua dimensão planetária (DIAS, 1994, p. 

104-137).    

 

Por fim, nota-se que uma EA conservadora não atende aos princípios da 

Conferência de Tbilisi; todavia, tem participação importante na concepção alardeada 

pelo MEC, que tem como base a Lei Federal nº 9.795, de 1999, do Ministério do Meio 

Ambiente, que conceitua Educação Ambiental como:  

O processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores 

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

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 23). 
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O Estado de Sergipe, por meio de sua Lei Estadual nº 6.882, aprovada em 6 de 

abril de 2010, segue essa mesma perspectiva conservacionista quando conceitua EA 

praticamente com as mesmas palavras da lei federal:  

 

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades e competências voltadas para preservação, conservação, proteção, 

recuperação e defesa do meio ambiente, bem de uso comum do povo e 

essencial da sadia qualidade de vida (SERGIPE, 2010, p. 1).   

 

 

Não nos impressiona, portanto, que uma parcela considerável dos professores 

que atuam no semiárido sergipano enxergue a Educação Ambiental pelo viés 

conservacionista, pois a política de formação continuada de professores e de elaboração 

de seu material didático, empreendida pelo MEC e, por conseguinte, pela Secretaria de 

Estado da Educação de Sergipe, segue os pressupostos de conservação e proteção, 

encarando a natureza como primária.  

É notório que, ao ignorar os conflitos sociais e políticos que permeiam a crise 

ambiental, a tendência conservacionista mostra-se a serviço das classes dominantes. 

Além disso, o comportamentalismo, o tecnicismo, o reducionismo, o individualismo e a 

restrição ao processo de conscientização ambiental de suas práticas pedagógicas fazem 

dela uma opção não tão benéfica ao desenvolvimento da EA no semiárido sergipano. 

Outro problema é que os professores necessitam de embasamento teórico que extrapole 

o respeito à natureza para que possam desenvolver uma EA que atenda aos anseios da 

sociedade.   

 

 

4.4.2  Concepção Política ou Socioambiental  

 

Analisando as falas dos entrevistados, a frequência de 40% das respostas aponta 

para a concepção de uma Educação Ambiental que desperte no aluno o interesse de 

exercer um papel ativo e indispensável tanto na conservação como na manutenção do 

meio ambiente. Isso ocorrerá a partir do momento que ele for instigado a desenvolver o 

seu senso crítico e puder perceber que tudo que o rodeia faz parte do meio ambiente e 

que ele está inserido nele. Então, compreender a relação homem x natureza em todas as 

nuances — política, social e ideológica — é condição sine qua non para a concepção 
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socioambiental de Educação Ambiental. O sentido anteriormente ilustrado pode ser 

contemplado na fala dos docentes listados a seguir.  

O professor E3 assim se pronuncia: ―Educação Ambiental proporciona uma 

compreensão da relação homem/natureza, sendo fundamental para o equilíbrio dessas 

relações [...]‖. A mesma linha de raciocínio seguem os professores E6 e E11 

respectivamente, que entendem que ―a educação ambiental deve tratar as questões 

globais críticas, suas causas e inter-relações em sua perspectiva sistemática em seu 

contexto social e histórico [...]‖; ―[...]tratar das relações do homem com o meio 

ambiente que, por motivos banais, o homem mata o próprio homem‖.  Interpretando a 

fala dos docentes, é possível observar que ambas caminham para entender a Educação 

Ambiental a partir de uma compreensão crítica da relação homem x natureza.  

Para estes docentes, apenas assim será possível interligar a vida dos seres 

humanos à natureza. Não somente a partir de uma compreensão biológica dela, mas 

principalmente compreendê-la a partir de uma perspectiva cultural, política e ideológica. 

Pode-se então interagir melhor, compreendendo suas transformações e se adaptando a 

ela para viver dentro dos seus limites.   

Para Camargo (2010), compreender a relação entre homem e natureza ―é estar 

em sintonia com os aspectos como inter-relações, diversidade, complexidade, mudança, 

dinamismo e incerteza‖ (CAMARGO, 2010, p. 23). Dessa forma, será possível assumir 

um papel de extrema importância, que é o de ―avaliar o curso das mudanças nos 

sistemas físicos, químicos e biológicos da terra e suas conexões com as atividades 

humanas‖ (idem).  

Compreender a Educação Ambiental a partir dessa perspectiva torna-se de 

fundamental importância, pois interliga o homem à natureza, e foge à ideia pungente de 

que devemos dominar a natureza e que podemos estabelecer sobre ela poder ilimitado.   

O professor E8 assim se pronuncia sobre a Educação Ambiental: 

 
Na verdade, é uma ferramenta facilitadora para as discussões no 

desenvolvimento da compreensão do ser humano com o meio ambiente. 

Sendo assim abordada e explorada de forma interdisciplinar, possibilita o 

contato constante com o meio ambiente[...].  

 

 

Na fala do docente, é inquietante o modo como ele encara a Educação 

Ambiental: uma ―ferramenta‖, algo estanque. Na realidade, Educação Ambiental deve 
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ser encarada como uma prática educativa ou um fazer pedagógico que se desenvolve na 

prática cotidiana dos que realizam o processo educativo.  

No entanto, em sua fala, ele traz novamente o entendimento da relação homem x 

natureza como forma de facilitar a percepção da integração necessária do homem com o 

meio ambiente. A fim de que seja realmente possível manter uma relação consciente 

com a natureza, que possibilite, por meio de novos conhecimentos, valores e atitudes, a 

inserção do educando e do educador no processo de transformação do drama ambiental 

que se instaurou em nosso planeta (GUIMARÃES, 2011).   

Também pode-se conferir essa concepção mais crítica de Educação Ambiental 

na fala do professor E12:  

 

―[...] Define-se a Educação Ambiental como um processo que propicia às 

pessoas a compreensão crítica e global do meio ambiente. Chave para 

elucidar valores e desenvolver atitudes que permitem adotar uma posição 

crítica e participativa frente às questões relacionadas com a adequação, 

utilização e conservação dos recursos, naturais‖.  

  

 

As falas contemplam determinado ponto de vista da Educação Ambiental, que 

nada mais é que uma tentativa de dialogar com a concepção conservacionista, tentando 

suprir as suas falhas. Para tal, seus defensores partem da premissa de que a crise 

ambiental aí instalada é reflexo do meio de organização política e econômica que 

prevalece na sociedade até os dias atuais, que tende a se apropriar, explorar e degradar 

os recursos naturais existentes em nosso planeta. Nesse sentido, a Educação Ambiental 

política ―está focada na compreensão global das relações de poder no interior da 

sociedade e na maneira pela qual essas relações se refletem no meio ambiente‖ (LIMA 

2011, p. 177).  

A prática pedagógica baseada nos pressupostos dessa concepção de EA tende a 

ser questionadora da realidade social e das relações entre sociedade e meio ambiente, 

promovendo, assim, o desenvolvimento do senso crítico da população, possibilitando 

que a mesma se organize promovendo a defesa de seus direitos sociais e a defesa pelo 

direito da adequação do modo de se viver e explorar os recursos naturais não causando 

danos ao meio ambiente e/ou minimizando-os (LIMA, 2011).  

Nessa perspectiva, podemos afirmar que a EA política é herdeira da EA crítica 

ou transformadora, no entanto pautada sob tom menos ortodoxo. As similaridades 

ideológicas entre as duas concepções podem ser verificadas na fala de Loureiro (2006), 

quando conceitua a Educação Transformadora como sendo elemento de transformação 
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social inspirada no diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, 

superando as formas de dominação capitalista, na compreensão do mundo em sua 

complexidade e da vida em sua totalidade, em que a atuação política seja consistente e a 

construção de uma ética que se firme como ecológica seja seu cerne. Podem-se perceber 

de forma sucinta as características dessa percepção na fala do professor:   

 

―O homem está constantemente agindo sobre o meio a fim de sanar suas 

necessidades e desejos com ações sobre o ambiente, natural ou construído, e 

afetando a qualidade de vida de várias gerações e nos diversos projetos 

arquitetônicos ou urbanísticos. A Educação Ambiental é um processo 

participativo, onde o educando assume o papel de elemento central do 

processo de ensino/aprendizagem pretendido, participando ativamente no 

diagnóstico dos problemas ambientais e busca de soluções, sendo preparado 

como agente transformador, através do desenvolvimento de habilidades e 

formação de atitudes, através de uma conduta ética, condizentes ao exercício 

da cidadania. [...]‖   

 

 

 

Freire (2005) também contribui com os pressupostos desse viés de concepção de 

EA quando atribui que a permanente humanização do homem se dá através da 

Educação, quando a mesma se torna libertadora, dialógica, e esse dialogo se dá através 

do encontro dos homens, através do pensar crítico, e que não aceita a dicotomia 

mundo/homem. Nessa perspectiva, a ideia de práxis proposta para o educador ambiental 

baseia-se na proposta de Freire relativa à humanização, segundo a qual: ―existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua 

vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar‖ 

(FREIRE, 2005, p. 90). 

Logo, a concepção dessa tendência pelos professores sujeitos da pesquisa 

apresenta-se como sendo muito importante no desenvolvimento da EA na Rede 

Estadual de Ensino de Sergipe, afinal, a partir dela, o aluno passa a vislumbrar sua 

interdependência com o meio ambiente, deixando de associá-lo apenas à natureza 

primária que precisa ser preservada, estabelecendo um discurso mais crítico na 

compreensão da relação homem x natureza. No entanto, a verificação de que os 

pressupostos dessa tendência vão além do discurso retórico dos docentes só poderá ser 

identificada a partir das análises de suas práticas em Educação Ambiental em sala de 

aula.   
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4.4.3 Concepção Cultural  

 

Ao analisar as respostas dos docentes, observa-se que 14% das respostas se 

encaixam na concepção de EA Cultural. As  falas compõem um conjunto de expressões 

centradas na defesa da renovação ético-valorativa no relacionamento entre indivíduos, 

sociedade e meio ambiente, características dessa concepção (LIMA, 2011). Pode-se 

verificar tal afirmativa nas falas de E4 e E7, respectivamente, sobre as concepções de 

EA dos docentes a seguir: 

 

 
E4 – ―[...] É o resultado de um trabalho de reorientação que articula as várias 

disciplinas e todas as experiências educativas, culturais, formal e não formal 

que facilitem a percepção do meio ambiente como um todo, promovendo 

ações de forma racional que venham a suprir as necessidades sociais [...]‖ 

  

E7 – ―[...] Vejo como um processo de conscientização, onde a mudança 

cultural de toda a sociedade tem um papel importante, pois, através de 

informações, ela irá refletir sobre as condições do ambiente em que vivem 

[...]‖. 
 

 

As falas apresentadas contemplam a ideia de renovação das relações do homem 

consigo mesmo, com a sociedade e com o meio ambiente. Elas estão em consonância 

com a fala de Reigota (2011), quando afirma que 

 

A Educação Ambiental deve procurar favorecer e estimular possibilidades de 

estabelecer coletivamente uma nova aliança entre os humanos e a natureza e 

entre nós mesmos, que possibilite todas as espécies biológicas, inclusive a 

humana, a convivência com dignidade (REIGOTA, 2011, p. 14). 

   

 

Tal assertiva, de acordo com a concepção cultural de EA, só será possível se 

houver mudanças culturais de apelo ético-moral para sensibilizar os indivíduos em sua 

relação com o meio ambiente. A EA Cultural valoriza comportamentos motivados pela 

―ética centrada no autoconhecimento, na autoestima, no desenvolvimento de uma 

relação harmoniosa do individuo com a natureza‖ (LIMA 2011, p. 179).  

Loureiro (2006) também entende que a crise ambiental pela qual passa a 

humanidade é decorrente de uma crise ética, levando em consideração que a falta de 

valores do homem banaliza as ações humanas dentro uma visão maior de integração à 

natureza.  
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Layrargues (2004) adverte que, nos últimos tempos, surgiram várias formas de 

pensar e conceber a EA, entre elas aquelas que enfatizam a dimensão ecológica da crise 

ambiental como se a problemática ambiental existente fosse originada 

independentemente das práticas sociais, e não é. Adotar tal pensamento é descambar 

para o reducionismo, pois a EA deve enfatizar não apenas a mudança cultural, mas 

também a mudança associada à estabilidade social. Dessa forma, a EA passa a ser 

compreendida não apenas como ferramenta de mudança cultural ou comportamental, 

mas também como ferramenta de transformação social para se atingir a mudança 

ambiental, o que seria de extrema importância. 

No que diz respeito à prática pedagógica através dessa perspectiva de EA, pode-

se salientar que ela opta pela busca da renovação cultural. Isso é expresso em seus 

métodos e práticas, que visam problematizar atitudes e transformar o código de valores 

dominantes na sociedade, com o intuito de possibilitar a construção de novos valores e 

práticas capazes de recriar as relações sociais com o meio ambiente. Logo, visa 

promover a sensibilidade humana, as vivências emocionais e as novas percepções sobre 

a natureza (LIMA, 2011).  

Os relatos dos docentes que trabalham ancorados nessa perspectiva de EA 

revelam que, ao longo do exercício de suas atividades docentes, suas práticas em EA 

visam a construir cidadãos conscientes, mudando padrões culturais para que o educando 

assuma uma postura ética consigo mesmo e para com o meio ambiente. Porém, 

mudanças culturais sem transformação social não serão suficientes para promover 

modificações significativas na crise ambiental que vivemos hoje.  

 

4.5 Categoria 2 – Meio Ambiente e Prática Pedagógica de Professores   

 

Com o objetivo de investigar as práticas docentes em Educação Ambiental 

desenvolvidas pelos professores no semiárido sergipano, foi solicitado na entrevista 

desenvolvida que os eles relatassem suas práticas em sala de aula. A partir das respostas 

obtidas, foi possível tecer considerações e interpretações que geraram o entendimento 

do lugar da Educação Ambiental na prática pedagógica desses docentes a partir da ótica 

de cada um.   

Nesse sentido, a partir da interpretação das falas, notamos que as práticas 

desenvolvidas pelos docentes, de modo geral, estão concentradas sob o viés das 

seguintes perspectivas: 1) ênfase na prática de Educação Ambiental Conservacionista; 
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2) preocupação com a problemática do lixo; 3) preocupação com a degradação da 

caatinga; e 4) ênfase em projetos com ênfase na temática ambiental. Para facilitar o 

entendimento da interpretação dos dados,  foram estabelecidas subcategorias de análise, 

conforme exposto no Quadro 4.  

 

Quadro 4. Categorias e Subcategorias obtidas a partir das entrevistas com os professores 

com relação às suas práticas pedagógicas em Educação Ambiental.  

Categorias Subcategorias 

 

4.5 Meio Ambiente e Prática 

Pedagógica de Professores 

4.5.1 – Ênfase na prática da Educação Ambiental 

Conservacionista. 

4.5.2 – Preocupação com a Problemática do Lixo. 

4.5.3 – Preocupação com a Degradação da Caatinga. 

4.5.4 – Ênfase em projetos com a temática ambiental. 

 

Uma primeira consideração a ser feita a partir das falas dos docentes diz respeito 

a não adoção de livro didático por nenhum deles em suas práticas pedagógicas em 

Educação Ambiental. Os professores argumentam que a escola não dispões de bons 

livros didáticos para fundamentar suas aulas; além disso, não existe, por parte da SEED, 

nenhuma exigência para que seja adotado ou disponibilizado algum livro. Segundo os 

docentes, as aulas são planejadas a partir de livros de seu próprio acervo (45%), que não 

podem ser utilizados em sala de aula, em virtude da impossibilidade dos alunos de 

adquiri-los ou reproduzi-los. Os professores utilizam também outros recursos no 

planejamento de suas aulas, como internet (15%), revistas (10%), televisão (25%) e 

jornais (5%).    

Em tempo, é necessário ressaltar que a prática em Educação Ambiental não se 

baseia apenas na transmissão de conteúdos específicos nos livros didáticos, já que não 

existe um conteúdo único, mas sim vários, selecionados a partir das faixa etária a que se 

destinam e dos contextos educativos em que se processam as atividades empreendidas 

pelos docentes (REIGOTA, 2011).  

Os próprios educadores asseveram que, na maioria das vezes, os livros didáticos 

trazem conteúdos de forma fragmentada, desconectados, preocupados apenas com a 

sequência lógica, ignorando a abrangência que deve ter a Educação Ambiental. Apesar 

de o livro didático ser de extrema valia no processo de ensino aprendizagem, os 

docentes sujeitos da pesquisa são levados a trabalhar sem a adoção de um livro 

específico, o que fez com que não fosse necessário considerar a sua utilização como 

uma subcategoria de análise como as citadas anteriormente.   
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A não adoção de um livro didático específico vai de encontro às orientações dos 

PCN com temática meio ambiente e saúde: "mais do que um elenco de conteúdos, o 

tema Meio Ambiente consiste em oferecer aos alunos instrumentos que lhes 

possibilitem posicionar-se em relação às questões ambientais" (BRASIL, 1997, p. 57). 

Os conteúdos disciplinares necessitam passar por um tratamento, e não podem se 

submeter também ao elenco dos conteúdos autônomos e estanques trazidos nos livros 

didáticos.  

 

4.5.2 Ênfase na Prática da Educação Ambiental Conservacionista  

 

Nas falas dos educadores, é possível identificar que suas práticas pedagógicas, 

apesar de estarem em contextos favoráveis, em termos de ações e propostas 

relacionadas à problemática ambiental, ainda se aproximam muito do modelo de 

Educação Ambiental classificada por Lima (2011) como Conservacionista. Nessa 

perspectiva de atividade, são notórios discursos e preocupações de conservação dos 

recursos naturais, visando a mudar comportamentos do ser humano, de maneira a 

proteger a natureza. Não se percebe compromisso com as relações históricas, 

econômicas, políticas e culturais que coadunem com a concepção de natureza enquanto 

dimensão central de sobrevivência de todos os seres vivos.  

No relato do professor E1 sobre suas práticas, é evidente a assertiva discutida 

acima:  

 
[...] Como afirmei anteriormente, a minha prática em Educação Ambiental se 

baseia a partir da discussão gerada a partir de algum texto literário ou 

jornalístico com o qual trabalho em sala de aula. A partir de um elemento 

motivador, promove-se um debate grupal com o objetivo de estimular a 

reflexão e propiciar o desenvolvimento de atitudes coerentes em relação ao 

meio ambiente [...]. 

  

Cabe destacar nesse depoimento a afirmativa de que estimular a reflexão é algo 

necessário. Isso é verdade, porém ela precisa estar associada ao desenvolvimento do 

olhar crítico dos alunos acerca da problemática ambiental que os cerca. Sobre a 

importância da reflexão, E1 continua: 

  

[...] Acredito que consigo estimular a reflexão. A mudança de atitudes é algo 

mais complexo, que demandaria um trabalho mais regular e específico, capaz 

de provocar novas percepções acerca da própria realidade. No entanto, a 

reflexão surte seu efeito. É possível que, em situações futuras, as atitudes 

deles sejam mais propensas à harmonia e à preservação do meio ambiente 



117 
 

que as atitudes da minha geração, que sequer foi convidada a refletir sobre o 

assunto.  

 

 

No prosseguir de sua fala, ele aponta que é necessário desenvolver ―atitudes 

coerentes‖ em relação ao meio ambiente. Tal ponto de vista remete ao sentido de 

conservar/proteger o mesmo, porém, esse não deve ser o objetivo principal da Educação 

Ambiental, conforme ficou claro no decorrer deste trabalho. Além disso, o discurso de 

―harmonia e preservação‖ traz um sentido romântico e pouco eficaz diante da 

voracidade de destruição e consumo do modo de produção vigente.  

O depoimento dos outros professores orienta-se para a mesma perspectiva. Para 

E14, suas práticas se constituem em ―[...] conservar a sala limpa,coleta semanal de lixo 

jogado em torno da escola, economizar água na escola e em casa, não jogar lixo nas 

ruas, conservar praças e parques, entre outras [...]‖. E15 posiciona-se desta maneira: 

―[...] trabalho textos referentes à Educação Ambiental, mostro cartazes ensinando como 

preservar o meio ambiente, exponho a aula na lousa‖. Nesse sentido, ao desenvolver 

suas práticas sob essa perspectiva, os professores negam o desenvolvimento de 

mudanças significativas para a sociedade.  

Não obstante, aliada à prática conservacionista, é possível notar que os 

professores apresentam práticas pedagógicas consideradas tradicionais
6
, utilizadas há 

vinte anos, hoje consideradas ultrapassadas, que levam à mera reprodução do 

conhecimento, e, por isso, devem ser paulatinamente extintas.   Exemplo claro é a fala 

do professor E5 sobre a forma como trabalha a Educação Ambiental ―[...] a partir de 

exposição oral e uso de vídeos educativos [...]‖. E3 relata que suas práticas giram em 

torno de ―[...] debates através de questionários, textos, além de excursões pedagógicas 

[...]‖E7 diz: ―[...] procuro realizar seminários sobre alguns temas da área, pesquisas, 

notas de jornais e o comportamento dos próprios alunos no ambiente em que vivem 

[...]‖. E9 utiliza ―[...] práticas educativas voltadas para o conhecimento de perto do 

ambiente e de como preservá-lo; ir a campo, sair da sala e levar o aluno a vivenciar o 

que trazem os livros [...]‖. Nesse sentido, as práticas pedagógicas elaboradas dentro 

dessa perspectiva tradicional precisam ser superadas e não podem de forma alguma 

serem transportadas para o fazer pedagógico nos dias atuais.  

                                                           
6
 O método da educação tradicional baseia-se na exposição verbal da matéria e demonstração. 

Tanto a exposição quando a analise são feitas pelo professor, observados os seguintes passos: a) 

preparação do aluno; b)apresentação; c)associação; d) generalização; e)aplicação. A ênfase nos 

exercícios, na repetição de conceitos ou formulas, na memorização visa disciplinar a mente e 

formar hábitos (LUCKESI, 2011, p. 75). 
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Os temas recorrentes trabalhados em sala de aula de forma tradicional (aula 

expositiva) e citados pelos professores estão basicamente ligados à transmissão de 

conhecimento no que diz respeito a problemas que atingem a sociedade nos dias atuais, 

conforme podemos observar na fala do professor E9: ―[...] trabalho aplicação de 

conteúdos relacionados com o ambiente e com a atualidade [...]‖. Esses conteúdos são 

assunto como: efeito estufa, problemas ambientais urbanos, desmatamento, 

aquecimento global, entre outros. Não é possível observar nas falas a presença qualquer 

olhar mais crítico no que diz respeito à inter-relação homem e natureza, ou de uma visão 

mais ideológica que informativa no que se refere à utilização dos recursos naturais pelo 

modo de produção vigente. É como se o homem, a partir de suas atitudes, não fosse o 

responsável por toda problemática ambiental na atualidade.    

Essa forma de prática pedagógica em Educação Ambiental pode ser explicada, 

entre outros fatores, pela utilização dos livros didáticos a partir dos quais os educadores 

planejam suas aulas. A pesquisadora Michele Sato, ao realizar um estudo sobre as 

metodologias de Educação Ambiental nos livros didáticos, constatou que ―os modelos 

tradicionais de educação ainda persistem‖ (SATO, 1995, p. 12).  

Outro fator de influência é o uso de outros recursos pedagógicos como revistas, 

televisão e jornais. É sabido por aqueles que trabalham com a temática ambiental na 

escola que artigos de revistas, tenham ou não caráter pedagógico; programas de 

televisão e jornais restringem-se a denunciar/informar sobre a degradação ambiental, 

salientando a importância de conservar e proteger a natureza, e se eximem de tecer 

análises mais significativas sob a inter-relação necessária de desenvolvimento 

econômico e social, associado à qualidade de vida e ambiental. 

Com efeito, a Educação precisa assumir o seu papel de transformadora da 

sociedade, principalmente a partir da prática docente desenvolvida pelos professores em 

sala de aula. Ou seja: essas práticas precisam ter por significado e finalidade a formação 

de sujeitos críticos e éticos, cientes de seus direitos e deveres e propensos a 

desenvolverem ações que possibilitem a transformação do ser humano e da sociedade.  

Dando continuidade à interpretação dos dados, chama à atenção a fala do 

professor E4:  

 

―[...] Cobro sempre dos meus alunos a conservação de materiais de uso e do 

próprio espaço escolar. Acredito que se os alunos não têm zelo pela escola na 

qual estuda, dificilmente irá pensar nos problemas ambientais. Precisamos 

partir de pequenas, pois servirão de alicerce para as grandes ações [...]‖. 
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A fala do docente nos remete ao questionamento do verdadeiro papel da escola 

na formação do indivíduo. A cobrança e a exigência de disciplina podem ser inseridas 

no conceito de Educação entendido por Kant. Para este filósofo iluminista, ―o homem é 

a única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-se o cuidado de sua 

infância (a conservação, o trato), a disciplina e a instrução com formação‖ (KANT, 

1999, p. 11). A disciplina entendida por Kant é aquela que procurará impedir a 

animalidade prejudicial ao caráter humano, tanto no indivíduo como na sociedade.  

O mais instigante é que o docente alia o seu fazer pedagógico em Educação 

Ambiental à disciplina e ao zelo em sala. Será que o papel da escola é disciplinar aos 

alunos?  

Kant acredita que a Educação é dividida entre privada e pública. A Educação 

privada é aquela dada pelos próprios pais ou, caso não disponham de tempo ou 

habilidade para tal, ou mesmo não queiram fazê-lo, por outras pessoas que os ajudem 

nessa tarefa mediante recompensa. Já a Educação pública é a instrução fornecida pelo 

que Kant chama de Instituto de Educação (escola), plena somente quando reúne, ao 

mesmo tempo, instrução e formação moral.  

Com efeito, não cabe à Escola, como instituição, nem aos docentes — a partir de 

suas práticas pedagógicas, sejam elas em Educação Ambiental ou não —, assumir um 

papel que deve ser compartilhado entre Estado, família e sociedade. A educação é bem 

mais do que isso, não pode e não deve estar restrita apenas à sala de aula.  

 

4.5.2 Ênfase na Problemática do Lixo  

 

O lixo, por definição, é algo que as pessoas já não querem, então pouco se 

preocupam com seu destino. No mundo ocidental, estima-se que uma pessoa produza 

em média 500 quilos de resíduos por ano. No Brasil, a taxa é de 378 quilos, ou seja, 

quanto mais desenvolvido for o país, mais detritos ele gera (VEJA, 2011). O que fazer 

com esses resíduos, num mundo em que a discussão sobre a problemática ambiental 

está em alta, é um dos grandes dilemas da sociedade moderna. Nos últimos trinta anos 

no Brasil, a problemática também tem sido discutida nos bancos escolares 

(CINQUETTI, 2004). Como o assunto é tratado em sala de aula a partir do fazer 

pedagógico dos docentes, torna-se de extrema importância. 
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Partindo-se dessa premissa, ao dar continuidade à leitura crítica da fala dos 

docentes, observa-se que a preocupação com a problemática do lixo é recorrente em 

suas práticas. Cerca de 30% relatam que, nas suas práticas pedagógicas em Educação 

Ambiental, o lixo é uma grande preocupação, portanto abordado com frequência, como 

é possível observar na fala do professor E1:  

 

―[...] Os temas mais comuns em minhas práticas em Educação Ambiental 

dizem respeito ao destino do lixo produzido nas cidades, à devastação do 

meio ambiente e aos questionamentos acerca do estilo de vida 

contemporâneo que interfere ampla e negativamente sobre o planeta como 

um todo [...]‖.  

 

 

 

Cinquetti (2004) salienta a dificuldade e o cuidado em trabalhar a problemática 

do lixo em sala de aula. Para esta autora, os docentes devem trabalhar a partir de três 

aspectos: a discussão sobre suas raízes, sobre as consequências em termos de impactos 

ambientais, e sobre as alternativas quanto ao tratamento de resíduos e à disposição do 

lixo.  

As raízes do problema ao qual a autora se refere dizem respeito a trabalhar em 

sala de aula a sistematização de produção de bens que serão descartados;  como também 

o consumo desigual entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, além do consumo 

excessivo, ocasionando ou não desperdício. Tais assuntos devem merecer destaque pelo 

professor ao tratar da problemática em questão. Nessa perspectiva, a fala do docente E1 

coaduna com a autora, pois, ao narrar sua prática, o mesmo dá ênfase ao consumismo 

exagerado, entre outras atitudes, que assolam o planeta.  

A mesma fala do docente sintetiza outro pressuposto de Cinquetti (2004), que 

seria entender a disposição do lixo, e consequentemente os impactos ambientais 

causados, pelo seu acondicionamento inadequado, ao planeta Terra. A mesma acepção 

pode-se apreender na fala do professor E2, que, ao narrar suas práticas, enfatiza a 

referida assertiva.  

 

 [...] Minhas práticas abarcam trabalhar assuntos como planejamento do uso e 

ocupação do solo nas áreas urbanas e rurais; pensar na natureza não é fonte 

inesgotável de recursos; sensibilizar para a compreensão do frágil equilíbrio 

da biosfera e dos problemas da gestão dos recursos naturais; lixo (redução, 

reutilização e reciclagem); lixo hospitalar (destinação) [...]‖ 
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Os educadores afirmam ainda dar atenção especial à reutilização do lixo a partir 

de reaproveitamento/reciclagem, haja vista o depoimento de E6: ―[...] Entre minhas 

práticas em sala de aula, incentivo depositar seu lixo em latões de coleta seletiva; 

incentivo os alunos a realizar separação de lixo, organizar o lixo que pode ser reciclado 

em categorias [...]. O professor E8 assim se pronuncia: ―[...] minhas práticas buscam 

conscientizar os alunos da necessidade de: conservação do meio limpo, poluição do 

meio limpo, poluição do meio ambiente — tais como: visual, sonoro, lixo etc. —, coleta 

de lixo, que é um dever de cada cidadão [...]‖. O docente E7, em sua fala sobre suas 

práticas pedagógicas com o uso do lixo, expõe a sua visão no que diz respeito à 

importância de reutilizá-lo:   

 

―[...] No caso do lixo, por exemplo, a prática da reutilização do lixo seco, 

como produto reciclado, em atividades educativas não é somente para fazer 

economia. Ao usar o lixo, devemos ter em mente: o valor do trabalho com as 

mãos, a consciência de fazer para aprender; o estudo de nossa realidade; a 

criatividade, a criticidade e a reflexão sobre o material que está sendo 

trabalhado. Usar o lixo seco como atividade educativa deve ser uma maneira 

de transformar aquilo que nos incomoda em algo que contribua para 

transformar nossa realidade [...]‖.  

 

 

 

É possível visualizar um pouco das práticas docentes realizadas com o lixo na 

região do semiárido sergipano através das imagens a seguir: 

 

Foto 8: Atividade de reciclagem desenvolvida pelos discentes 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.  
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Foto 9: Atividade de coleta seletiva do lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 201 

 

 

 

Como pode-se apreender, discurso e prática utilizados pelos docentes mais uma 

vez sofrem influência dos discursos trazidos pelos livros didáticos. Cinquetti (2004), ao 

fazer uma análise de como a problemática do lixo é tratada nos didáticos e paradidáticos 

do ensino regular, considera que, apesar de os autores problematizarem de maneira 

significativa a origem e aumento da quantidade de lixo, pecam ao tratarem da redução 

dos resíduos, pois se baseiam nos pressupostos dos 3Rs (redução, reutilização, 

reciclagem)  recomendados pela agenda 21. Segundo a autora, o processo de reciclagem 

causa tão ou mais impactos ambientais no meio ambiente, pois utiliza processos 

químicos nocivos para se concretizar; além disso, mesmo utilizando material reciclável, 

sempre restará lixo.   

 

Consideramos que as abordagens enaltecedoras da reciclagem são fruto de 

uma perspectiva utilitarista da natureza. Assim, é mais fácil perceber (e 

ensinar sobre) o retorno para o ser humano da reciclagem, em que o produto 

―volta‖ sob outra forma, do que perceber o retorno, em produto ou benefício, 

da redução do consumo e do desperdício. Pensamos que superar a perspectiva 

utilitarista representa um dos desafios da Educação Ambiental (CINQUETTI, 

2004, p. 328).  

 

Tomando a citação anterior como referência, segundo a mesma autora, a fim de 

tratar o tema a partir de uma perspectiva mais crítica, os livros didáticos devem destacar 

também a redução/modificação de hábitos de consumo e a redução do consumo e do 
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desperdício. No entanto, nos livros didáticos quase não há menções que possam 

incentivar a repensar esses valores e hábitos e, consequentemente, a diminuição do 

consumo e do desperdício por parte das famílias.  

Os discursos dos professores E6 e E7 precisam ser vistos com cautela, a fim de 

evitar que suas ações sejam baseadas em concepções acríticas da realidade: [...] uso 

como prática aprender a utilizar material reciclável e não reciclável [...]‖; ―[...] trabalho 

com reciclagem do lixo, consumo consciente de produtos, preservação dos riachos, rios, 

florestas e agentes poluidores do ar [...]‖.  

Além disso, é importante que os educadores interessados ou envolvidos com a 

temática ambiental tenham em mente que o tipo de conhecimento que precisam buscar 

deve ser permeado de constantes indagações de cunho científico, ideológico e político. 

Cabe indagar quem faz o discurso, quem financia quem faz o discurso e que interesses 

econômicos e políticos tais segmentos podem ter. Interesses, informações e 

posicionamentos de determinados segmentos (indústria de vidro, plástico, de materiais 

recicláveis) podem ser tomados inadvertidamente como neutros, e inseridos nos 

recursos didáticos, como no caso na propagação do processo de reciclagem/reutilização 

do lixo. Dessa forma, torna-se imprescindível que os docentes reflitam acerca dos 

conteúdos abordados nos materiais didáticos, antes de difundi-los a partir de seu fazer 

pedagógico em Educação Ambiental (CINQUETTI, 2004).  

 

4.5.3 Ênfase na Problemática da Degradação da Caatinga 

 

A preocupação com a conservação do bioma caatinga é evidente na fala dos 

docentes ao relatarem suas práticas em Educação Ambiental no semiárido sergipano. É 

possível observar, nos relatos de práticas de 70% dos sujeitos da pesquisa, atividades 

desenvolvidas no sentido de conservação/preservação da caatinga. Eles creditam a 

presença marcante do tema em suas práticas ao fato de fazerem parte do Coletivo 

Educador do Semiárido Sergipano. Os 70% que desenvolvem atividades nesse sentido, 

fazem parte do Coletivo.  

Antes de analisar suas práticas, convém explicar o que é o Coletivo Educador 

que se desenvolve no semiárido sergipano. De acordo com MMA (2011), os Coletivos 

Educadores são conjuntos de instituições que atuam em processos formativos 

permanentes, participativos, continuados e voltados à totalidade e diversidade de 

habitantes de um determinado território. No caso especifico do semiárido sergipano, 
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estas ações são desenvolvidas nos municípios que compõem a DR9, e ocorrem em 

parceria entre MMA/MEC/SEED/DR9. O Coletivo, pois, assume uma função 

importante, haja vista: 

 
O papel de um Coletivo Educador é promover a articulação institucional e de 

políticas públicas, a reflexão crítica acerca da problemática socioambiental, o 

aprofundamento conceitual e criar condições para o desenvolvimento 

continuado de ações e processos de formação em Educação Ambiental com a 

população do contexto, visando à sinergia dos processos de aprendizagem 

que contribuem para a construção de territórios sustentáveis (MMA, 2011). 

 

Ainda sobre os Coletivos, o MMA diz:  

Esperamos que, com a articulação e fortalecimento desses Coletivos 

Educadores em todo o país, possamos ver a formação de atores 

sociais/educadores ambientais populares críticos e atuantes. Ou seja, 

esperamos que, com um processo qualificado e fortalecido de formação e 

diálogo nos territórios, as pessoas se sintam parte de um mundo onde podem 

interferir nas decisões e caminhos escolhidos para seu país, seu estado, sua 

cidade, seu bairro, sua vida. Acreditamos que para termos uma participação 

social que leve em consideração a necessidade de um mundo mais justo, mais 

preservado e mais harmonioso é necessário investirmos no potencial 

transformador das pessoas e, para tanto, achamos que a melhor forma seja 

através da educação, da formação responsável de cada brasileiro e brasileira 

(MMA, 2011). 

 

A Diretoria Regional de Educação 9 (DR9) é a única diretoria regional de 

educação a ter em funcionamento um Coletivo Educador. Todas as instruções 

normativas de gestão, funcionamento, compromisso político e pedagógico do coletivo  

foram elaboradas durante a realização do II Fórum do Coletivo Educador no Território 

do Alto Sertão Sergipano, ocorrido no período de 10 a 12 de março de 2009, na cidade 

de Canindé de São Francisco (SEED/DR9, 2009).  

De posse do documento redigido e aprovado no referido evento, é possível 

elencar uma série de objetivos específicos, dos quais se destacam os principais:   

 

• Favorecer caminhos para orientação da Política de Educação Ambiental no 

território, tendo o foco a educação popular, particularmente no que diz 

respeito à educação contextualizada para Convivência com o Semiárido;  

• Assegurar a formação continuada dos educadores ambientais no âmbito 

formal e não formal para que possamos efetivamente ser multiplicadores do 

conhecimento no âmbito territorial;  

• Subsidiar a elaboração coletiva de projetos socioambientais a fim de dar 

sustentabilidade ao Coletivo Educador e para ministrar os problemas 

ambientais locais;  

• Implementar políticas públicas de gestão ambiental, sensibilizando a 

comunidade local sobre a importância da conservação e preservação do 

bioma Caatinga;  
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• Instaurar um fórum permanente de discussão do Coletivo Educador 

(SEED/DR9, 2009, p. 14-15).  

 

Feitas as ponderações necessárias acerca do tema, é possível observar que as 

práticas narradas a seguir pelos docentes sujeitos da pesquisa sofrem influência dos 

preceitos do Coletivo Educador. Entre seus objetivos, está a proposta de uma educação 

contextualizadora com os problemas da região, além do apelo à sensibilização para 

conservação/preservação da Caatinga. Desse modo, o discurso em busca de uma relação 

harmônica com a natureza com o intuito de preservá-la como intocada — combatido 

durante as considerações deste trabalho — repete-se nos programas propostos pelo 

MMA.   

As práticas pedagógicas em Educação Ambiental dos sujeitos desta pesquisa 

abarcam atividades como trabalhos de campo (30%), a fim de fazer levantamentos de 

espécies animais e vegetais do bioma, conforme é possível verificar no depoimento do 

professor E1:  

―[...] Por exemplo, já desenvolvi com meus alunos um vídeo-documentário 

em que havia entrevistas com pessoas da região acerca do bioma caatinga. Os 

alunos puderam investigar sobre o desmatamento da vegetação típica da 

região e sobre as espécies extintas ou ameaçadas de extinção. Além desse 

documentário, desenvolvemos e publicamos, num jornal voltado a essas 

questões, o que chamamos ‗Bio-repórter [...]‖ 

  

 

Encontram-se também, nas falas de 30% desses docentes, o relato de atividades 

que dizem respeito a reflorestamento. São citadas práticas de cultivo de uma área verde 

e uma campanha chamada Adote uma Árvore, que visam incentivar a proteção às 

árvores, tanto em áreas públicas, quanto em áreas particulares, conscientizando sobre 

sua importância para a manutenção da vida com qualidade sobre o planeta. Também 

assumem como objetivo a arborização urbana.  

Segundo o docente E4, as campanhas de arborização não costumam levar em 

conta a importância da manutenção das árvores plantadas, o que pretende ser corrigido 

pela campanha Adote uma Árvore, que atribui um padrinho para cada árvore doada, que 

terá a responsabilidade de plantar, cuidar, e substituir por outra em caso de acidente ou 

morte da planta. 

[...] Cada aluno ou pessoa interessada durante o desenvolvimento da 

atividade preencheu um termo de responsabilidade, solicitando uma muda de 

árvore, dizendo onde pretende plantar, assumindo o compromisso de cuidar 

das 2000 mudas de árvores nativas do bioma caatinga plantada em locais 

degradados escolhidos pelos alunos. [...]‖  
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Foto 10 – Atividade de reflorestamento de plantas nativas da caatinga 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011  

Outra prática verificada foi a presença de atividades como dramatização, 

apresentação lúdica ou teatral (25%), abordando impactos ambientais ocorridos 

atualmente, com finalidade de sensibilizar a comunidade escolar para a degradação do 

meio ambiente e para a problemática de desmatamento do bioma caatinga. Há também 

outras atividades, como caminhadas ecológicas (15%), que têm o objetivo de 

sensibilizar a população para preservar/conservar o meio ambiente. As imagens a seguir 

ilustram algumas práticas realizadas:  

Foto 11: Atividade de dramatização e apresentação lúdica sobre a caatinga 

           

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

A política conservacionista baseada no senso comum, empreendida pelo 

MMA/MEC (conforme exposto nos objetivos do Coletivo Educador propostos pelo 
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MMA), reflete no desenvolvimento de programas regionais de alcance local, como o 

Coletivo Educador, e, consequentemente, interfere/influencia o fazer pedagógico dos 

docentes na região. Sendo assim, as práticas docentes desenvolvidas no semiárido 

sergipano estão inseridas no bojo das práticas enraizadas nas demais escolas do Estado, 

nas quais se propõe preservar a natureza e conscientizar para preservar.   

 

4.5.4 Ênfase em Projetos com a Temática Ambiental  

 

Reigota (2011) assevera que a prática em Educação Ambiental a partir de 

projetos temáticos deve envolver toda a comunidade escolar, inclusive pais de alunos 

que trabalham em torno de um tema específico — neste caso, meio ambiente. Segundo 

o mesmo autor, a pedagogia desenvolvida a partir de projetos é uma proposta educativa 

em si, que engloba todas as práticas até então aqui abordadas, pois: ―conta com alunos 

nas decisões; promove busca de alternativas e soluções de problemas como processo de 

aprendizagem; utiliza conhecimento coletivo e individual; emprega a 

interdisciplinaridade e utiliza a comunidade como tema de aprendizagem‖ (REIGOTA, 

2011, p. 71).   

Carneiro (2000) aponta para a importância dos projetos enquanto prática 

pedagógica quando salienta que  

  
[...] a realização de projetos interdisciplinares, concebidos numa dinâmica 

pedagógica de ensino-investigação e elaborados em torno de temas 

relacionados à qualidade do meio ambiente, com foco progressivo (segundo a 

graduação curricular por níveis e séries) dos problemas que afetem mais 

diretamente a comunidade, assim como de problemas mais globais ou 

remotos; enquanto planejamento pedagógico, os projetos interdisciplinares 

superam os limites do planejamento curricular de cunho administrativo-

institucional [...](CARNEIRO, 2000, p. 59). 

 

Nesse raciocínio, e por coadunar com os referidos autores sobre a importância 

dos projetos para a prática da Educação Ambiental, foram feitos questionamentos 

específicos sobre o tema aos docentes sujeitos da pesquisa. Questionados se trabalham 

com projetos em Educação Ambiental, os docentes foram unânimes: 100% responderam 

afirmativamente. 

Os projetos são elaborados principalmente pelos docentes de Ciências e 

Geografia (80% daqueles) e outras disciplinas como Língua Portuguesa (10%), 

trabalhados nas escolas de maneira interdisciplinar (100%). A interdisciplinaridade nos 
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ocorre com mais frequência entre as disciplinas Geografia, Ciências (Biologia), 

História, Química, Língua Portuguesa e Educação Física.   

O desenvolvimento de projetos governamentais de âmbito estadual, federal ou 

municipal não foi citado nos depoimentos dos entrevistados. Para elaborar os projetos, 

eles argumentam que se utilizam de propostas de livros didáticos, inspiram-se em 

experiências de outras unidades de ensino ou na observação dos problemas da região 

que são discutidos nas reuniões do Coletivo Educador local.  Os projetos duram em 

torno de 3 a 6 meses, desde concepção, desenvolvimento e culminância aberta a toda a 

comunidade local.   

Foi possível também, a partir das falas dos docentes, elencar os principais 

projetos desenvolvidos no ano de 2011 e suas principais características. Optou-se, 

todavia, não mencionar em que unidades de ensino foram desenvolvidas as atividades 

especificamente, a fim de preservar a identidade dos docentes. que ao colaborarem com 

pesquisa, foram dadas essas garantias (Ver Apêndice C).  Eis os projetos: 

 Produção de mudas de espécie da caatinga – Tem como objetivo 

incentivar e promover o reflorestamento de áreas degradadas da região com 

espécies nativas desse bioma;  

 Projeto Reciclagem: Recriando e Aprendendo – Tem como objetivos: 

manter a escola limpa; conhecer os prejuízos que o ser humano causa à natureza; 

saber que as atividades de desmatamento prejudicam o homem; conhecer como é 

feita a coleta de lixo na cidade; respeitar a natureza, criando um ambiente escolar 

saudável; mostrar que o meio ambiente poluído contribui para não sobrevivência 

do planeta; identificar as várias formas de poluição do meio ambiente; 

demonstrar as caixas coletoras de materiais recicláveis;  

 Projeto Meio Ambiente e Espaço Cidadão – Tem como objetivo 

conscientizar os discentes, a comunidade escolar e sua família sobre a 

importância da preservação do meio ambiente para a sobrevivência e o equilíbrio 

de gerações futuras, divulgando as situações de nossa vida cotidiana que 

precisam ser modificadas a fim de melhorar a vida do planeta;  

 Projeto Estudo da Química no Rio São Francisco – Tem como objetivos 

conhecer os principais processos de tratamento da água; compreender os 

conceitos químicos relacionados a: preparo de soluções, processos de separação 

de misturas, coloides; solubilidade, pH e reações químicas; conscientizar sobre a 
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importância econômica, social e cultural do Rio São Francisco; avaliar os 

principais impactos ambientais sobre o São Francisco; propor soluções para 

minimizar os principais problemas relacionados à poluição do São Francisco; 

 Projeto O meio ambiente no espaço escolar, e fora dele também – Tem 

como objetivos apresentar a Educação Ambiental, sua história, princípios e 

importância para a comunidade discente; valorizar a ação educativa no meio 

ambiente junto à comunidade, para mobilização a fim de preservar o meio 

ambiente; conhecer direitos e deveres no que se refere a pensar globalmente, agir 

localmente;  

 Projeto Uso de Mídias na Escola – Tem por objetivo estimular valores 

éticos, voltados para o exercício da cidadania, do desenvolvimento local e da 

preservação ambiental de modo sustentável. Desenvolve  documentários sobre os 

problemas ambientais com vistas a despertar o educando para a importância dos 

recursos tecnológicos utilizados no trabalho; despertar  a  consciência  ambiental 

no  educando  para  sua formação integral e cidadã;  divulgar os problemas 

detectados através de depoimentos e imagens produzidas; 

desenvolver no aluno senso crítico e ético quanto ao meio ambiente;  

 Projeto Preservar para não faltar – Tem como objetivos: desenvolver, de 

forma multidisciplinar, através do tripé ensino/pesquisa/extensão, uma 

consciência ambiental no corpo discente; fomentar o desenvolvimento 

sociocultural em conjunto com a população residente nas comunidades 

ribeirinhas dos Riachos Cachorro e Capivara, localizados na zona rural do 

município de Monte Alegre de Sergipe. As principais ações do projeto são: 

realização de campanhas educativas dentro e fora da escola; plantação de mudas 

de plantas nativas nas margens dos riachos alvo do projeto, dando início à 

recuperação de suas matas ciliares; realização de cursos de capacitação na área de 

reaproveitamento do lixo domiciliar produzido pelos ribeirinhos; 

  Projeto Navegando pelo baixo São Francisco sobre várias direções: 

cultural, social e ambiental – Tem por objetivo possibilitar aos alunos o 

conhecimento in loco da sua própria cultura, muitas vezes adormecida sobre o 

olhar dos próprios nativos do Baixo São Francisco. As atividades desenvolvidas 

visam a estimular a pesquisa oral e escrita; desenvolver o contato com os 

moradores ribeirinhos; entender as transformações ocorridas na região; conhecer 



130 
 

a situação atual do São Francisco, bastante utilizado pelos sergipanos; 

conscientizar os discentes para a preservação desse Rio.  

Ao interpretar as características dos projetos elencados acima, nos remetemos à 

ideia, já discutida aqui, do desenvolvimento de práticas em Educação Ambiental 

ancoradas em princípios de conservação/preservação. Nesse sentido, nota-se, mais uma 

vez, a influência dos livros didáticos, uma vez que os professores se utilizam deles para 

produzir os projetos, juntamente com a influência dos pressupostos do Coletivo 

Educador de desenvolver habilidades de respeito à natureza intocada. 

 Portanto, os projetos não despertam nos alunos a consciência crítica para atuar e 

concretizar as ações propostas. Isso revela que as iniciativas existentes são marcadas 

pela falta de solidez em concepções teóricas e metodológicas para a construção de 

projetos de Educação Ambiental, revelando, dessa forma, a carência de formação 

continuada dos professores.  

Outro fato a se destacar são os projetos serem planejados de forma unilateral, 

principalmente pelos professores de Ciências e Geografia. Apesar de apresentarem 

atividades que sejam trabalhadas de forma interdisciplinar, e se basearam nos problemas 

inerentes à região, eles não são construídos coletivamente. A fala do docente E1 ilustra 

bem as dificuldades do trabalho interdisciplinar: [...] ―A interação ocorre apenas por 

ocasião de algum projeto proposto para ser desenvolvido em alguma etapa do ano 

letivo. Não há um planejamento articulado no sentido de se trabalhar a Educação 

Ambiental em sala de aula de forma regular [...]‖.                  

O planejamento de prática de ensino feitos nesses moldes encontra-se muito 

desgastado, pois determina atividades feitas verticalmente; com isso, a proposta de 

interdisciplinaridade torna-se ameaçada. Guimarães (2011) defende que, para se 

desenvolver ―uma educação popular, comprometida com a transformação da sociedade 

para um mundo mais equilibrado social e ambientalmente, faz-se necessário resgatar o 

planejamento como uma ação pedagógica essencial‖ (GUIMARÃES, 2011, p. 40).  

 

 Nesse sentido, o mesmo autor argumenta:   

 

Conforme os princípios básicos descritos pela educação ambiental, o 

planejamento das ações deve ser essencialmente participativo: professores, 

alunos, segmentos comunitários, agentes sociais de uma prática social em que 

cada um contribua com sua experiência acumulada, sua visão de mundo e 

suas expectativas, aflorando as contradições. Dessa forma, facilita a 
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compreensão e a atuação integral e integrada sobre a realidade vivenciada 

[...](GUIMARÃES, 2011, p.40).  

 

 

 

O argumento usado por ele vale também para os projetos de alcance nacional 

propostos pelo Governo Federal através do MMA/MEC, e os de alcance estadual 

propostos pelo Governo Estadual através da SEED ou da parceria MMA/MEC/SEED, 

mesmo que não tenham sido citados nos depoimentos dos entrevistados projetos dessa 

natureza na região, construídos nos moldes do unilateralismo.    

Observa-se também o cuidado dos docentes em desenvolver projetos que 

contextualizem os problemas ambientais que afligem a população local. São 

contemplados temas sobre a degradação da caatinga e a degradação do rio São 

Francisco e de seus afluentes; são feitas atividades lúdicas (teatro) sobre reciclagem de 

lixo; além disso, há atividades de reflorestamento com plantas nativas da caatinga; 

palestras com a comunidade e com os discentes; panfletagem de conscientização; 

elaboração de documentários; realização de trilhas ecológicas e trabalhos de campo a 

fim de se fazer levantamentos das espécies vegetais ainda existentes.  

Questionados como avaliam a participação dos alunos nos projetos de Educação 

Ambiental desenvolvidos no ambiente escolar, os professores são unânimes em 

considera-lo de forma positiva, conforme depoimentos dos educadores E2 e E6, 

respectivamente: ―[...] na maioria das vezes, eles desempenham um trabalho belíssimo, 

e todos ficam comovidos e sensibilizados diante da preocupação com meio 

ambiente[...]‖; ―[...] verificando a aprendizagem por meio da conscientização do meio 

ambiente em nossas vidas[...]‖. E12 corrobora a fala dos colegas: ―[...] os alunos têm 

participação ativa, e a maioria adquire o conhecimento e a conscientização desejada 

[...]‖.  

A outra parte do grupo pesquisado também avalia a participação dos alunos de 

forma positiva, no entanto, atribui isso ao fato de ser atribuída pontuação às atividades 

— ―vale nota‖. As falas dos docentes ilustram bem isso. E1, por exemplo, argumenta 

que o envolvimento dos alunos se dá ―[...] apenas pelo resultado que os projetos possam 

produzir em termos de notas para as disciplinas envolvidas, há certo envolvimento dos 

alunos. Eles ficam entusiasmados com as atividades, e muitos participam, efetivamente, 

da realização dos projetos [...]‖ E4 também avalia positivamente, ―[...] mas o objetivo 

maior é sempre obter nota. Falta o entendimento que esses projetos precisam ter 

afetividade prática, centrados na resolução de problemas sociais concretos. Nós, 
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professores, temos essa missão que é muito difícil [...]‖ Partindo-se da assertiva da 

perspectiva pedagógica e ideológica de como os projetos foram concebidos e 

executados, a participação dos discentes não poderia ser diferente daquela condicionada 

à atribuição de nota.  

Além disso, as práticas até então aqui ilustradas são baseadas principalmente na 

transmissão de conhecimentos ambientalmente corretos; na sensibilização, apelando 

para o aspecto emocional; na conscientização; na preservação da natureza intocada e na 

conservação dos recursos naturais. Tais práticas são fundamentadas e influenciadas 

pelos livros didáticos, pelos meios de comunicação de massa (TV, internet, jornais, 

revistas etc.) e pelas cartilhas e materiais pedagógicos distribuídos pelo 

MMA/SEED/MEC. Sendo assim, dificilmente encontraremos no semiárido sergipano 

uma criança ou jovem que não esteja condicionado a pensar a natureza como algo 

sagrado, que merece ser respeitado, preservado e conservado.  

É realmente essa a prática em Educação Ambiental de que precisamos? Então, 

por que os problemas ambientais da região não acabam ou amenizam? Pelo contrário, a 

situação ambiental da região está pior do que há vinte anos — existem áreas dentro do 

semiárido de Sergipe propensas a virar deserto (SEMARH, 2011). No entanto, os 

docentes sujeitos da pesquisa são quase unânimes (90%) em dizer que suas práticas 

geram o efeito esperado, como podemos observar, por exemplo, nas falas dos docentes 

E1 e E2 respectivamente, que, ao serem questionados nesse sentido, responderam da 

seguinte forma:   

 

[...] Acredito que consigo estimular a reflexão. A mudança de atitudes é algo 

mais complexo, que demandaria um trabalho mais regular e específico, capaz 

de provocar novas percepções acerca da própria realidade. No entanto, a 

reflexão surte seu efeito. É possível que, em situações futuras, as atitudes 

deles sejam mais propensas à harmonia e à preservação do meio ambiente 

que as atitudes da minha geração, que sequer foi convidada a refletir sobre o 

assunto [...]‖ 

  

 

 

―[...] A escola é o espaço social e o local onde o aluno dará sequência ao seu 

processo de socialização. É de extrema importância que cada aluno 

desenvolva as suas potencialidades e adote posturas pessoais e 

comportamentos sociais construtivos, colaborando para a contemplação de 

uma sociedade socialmente justa, em um ambiente saudável. Por isso, 

comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, 

no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos 

responsáveis. [...]”  
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É possível observar em suas falas que os docentes acreditam que suas práticas 

em Educação Ambiental surtem efeito por estarem centradas na transmissão de 

conhecimentos que visam desenvolver mudanças de comportamento individualistas e 

nutrem um sentimento de sensibilização e reflexão para desenvolver hábitos de 

preservação, conservação e respeito à natureza.  

Essa ideia está nítida nas fala do docente E4 — que entende que suas práticas 

nem sempre surtem o efeito esperado: ―[...] não consegui criar condições para que todos 

meus alunos entendam que pequenos gestos como colocar papel em uma lixeira é um 

grande ato de amor para com a natureza e o seu próximo [...]‖. No entanto, E5 afirma 

que suas práticas surtem um efeito positivo: ―[...] quando se consegue mudar o 

comportamento de apenas um indivíduo, já estou contribuindo para a construção de uma 

sociedade melhor, pois esse indivíduo vai passar seu conhecimento adquirido, 

promovendo a mudança tão esperada [...]‖.  

Interpretando as falas de E1, E2, E4 e E5, é possível reafirmar que os docentes 

entendem que suas práticas em Educação Ambiental são eficientes por promoverem a 

transformação dos discentes a partir de mudanças comportamentalistas. Então, seguindo 

a linha de raciocínio de E5, em breve teremos uma sociedade sensível à problemática 

ambiental e desenvolvendo comportamentos ambientalmente corretos. Não que 

desenvolver hábitos de mudança de comportamento de conservação da natureza seja um 

equívoco, pelo contrário, é importante que desenvolver práticas docentes com essa 

intenção, mas isso não é suficiente. 

Nessa perspectiva de análise, Reigota e Viégas (2004) salientam que a 

transformação da sociedade não se dá somente pela junção de indivíduos apenas 

transformados isoladamente. Para esses autores, a transformação da sociedade se dá 

também pelo  

 

[...] resultado da transformação da sociedade por esses indivíduos; ou seja, é 

o resultado da transformação recíproca e simultânea de indivíduos e 

sociedade, de indivíduos em sociedade e de sociedade de indivíduos. Pensar 

em uma transformação da realidade socioambiental causada pela 

transformação da prática de um indivíduo isoladamente (o que não significa 

dizer que sua ação não possa fazer parte de um processo de transformação de 

uma realidade), como se fosse um ser autônomo em relação à sociedade, é 

uma ilusão (REIGOTA; VIEGAS, 2004, p. 58).   

 

 

Assim, as práticas educativas desenvolvidas pelos docentes e aqui narradas, 

baseadas em mudanças de comportamentos individualistas, não promovem a 
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transformação dos indivíduos e da realidade sócio ambiental, conforme foi propagado 

por E5 e por outros docentes em seus discursos.  

Entende-se, portanto, que as práticas educativas em Educação Ambiental 

incapazes de transformar significativamente a realidade da problemática ambiental do 

semiárido sergipano, a partir da formação de cidadãos críticos e ativos, servem apenas 

para perpetuar os problemas já existentes na realidade atual. Faz-se necessário refletir 

sobre o desenvolvimento de uma formação docente ancorada em princípios pedagógicos 

epistemologicamente comprometidos com a superação da severa crise ambiental do 

mundo contemporâneo.   

 

4.6 Categoria 3 – Dificuldades no Desenvolvimento da Educação Ambiental no 

Semiárido Sergipano    

 

Questionados sobre as dificuldades que permeiam suas práticas em Educação 

Ambiental no semiárido sergipano, os docentes sujeitos da pesquisa elencaram uma 

série de problemas. A partir de seus depoimentos, podemos perceber que, de modo 

geral, eles atribuem suas principais dificuldades ao fato de não haver cursos de 

capacitação — que deveriam ser ofertados pelo poder público; neste caso, SEED/DR9 

— que desenvolvam a melhoria de suas práticas.  

Outros fatores apontados foram a falta de material pedagógico específico para o 

desenvolvimento de suas práticas, e a falta de apoio pedagógico por parte de gestores e 

equipes pedagógicas das unidades de ensino para a o desenvolvimento de projetos com 

a temática ambiental. Dessa forma, foi possível estabelecer três subcategorias de 

análise, ancoradas nos critérios metodológicos usados nas outras categorias 

anteriormente trabalhadas nesta pesquisa, conforme pode-se observar no Quadro 5: 

 

Quadro 5. Categorias e Subcategorias obtidas a partir das entrevistas com os professores  

com relação às dificuldades encontradas no desenvolvimento da Educação Ambiental    

Categorias Subcategorias 

4.6 Dificuldades no desenvolvimento da 

Educação Ambiental 

- Ausência de cursos de capacitação. 

- Falta de material didático apropriado. 

- Falta de apoio didático-pedagógico.  

 

 

No entanto, é fato que as práticas pedagógicas elencadas pelos docentes neste 

trabalho demonstram fragilidade pedagógica, como já afirmamos na discussão da 
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Categoria 2, que trata das práticas pedagógicas em Educação Ambiental no semiárido 

sergipano. A referida fragilidade pode ser melhor explicada pelo conjunto dessas 

subcategorias apresentadas integralmente, pois, ao analisá-las de maneira isolada, não é 

possível demonstrar sua fragilidade pedagógica de maneira significativa. Portanto, será 

feita uma exceção metodológica nesta pesquisa, a fim de analisar os problemas da 

prática docente em Educação Ambiental narradas pelos sujeitos da pesquisa em 

conjunto, e não separadamente.  

Feitas as ponderações necessárias, é possível retomar a discussão a partir da 

narrativa dos educadores. Ao serem questionados se existem cursos de formação 

continuada promovidos pela escola ou pela SEED/DR9, 100% deles disseram que não 

há; e, se existem, eles não têm conhecimento ou não são convidados a participar. Sobre 

o assunto, assim se pronuncia o professor E1:  

 

―[...] Como afirmei, seria necessário um trabalho sistemático, contínuo e 

regular em sala de aula, que pudesse ser realizado por professores das 

diversas disciplinas, de maneira multidisciplinar. Para isso, são necessários 

investimentos em formação continuada dos professores e envolvimento pleno 

da escola e da Diretoria Regional de Educação num projeto efetivo que 

promova a Educação Ambiental [...]‖. 

 

 

O professor E4 é mais enfático em sua opinião: 

 

[...] Antes de tudo, a SEED teria de oferecer cursos de capacitação para os 

professores; de formação continuada, e não cursinhos ou palestras de um ou 

dois dias. Além de formação continuada para todos os educadores de todos os 

níveis e modalidades de ensino, apoio material e institucional [...]. 

 

 

Tomando como referência essas falas, é importante ressaltar que o Estado de 

Sergipe dispõe da Lei nº 6.882, de 08 de abril de 2010, que institui a Política Estadual 

de Educação Ambiental, que, em seu Artigo 10, inciso 2,  prevê a formação continuada 

de professores. Além disso, o Coletivo Educador, executado pela DR9 em parceria com 

MMA/MEC, também prevê a formação continuada na temática:  

 

 

Assegurar a formação continuada dos educadores ambientais no âmbito 

formal e não formal para que possamos efetivamente ser multiplicadores do 

conhecimento no âmbito territorial (SEED/DR9, 2009, p. 14).    
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Promover formação estratégica inicial e continuada de professores e técnicos 

em Educação Ambiental, de forma presencial e à distância, como enfoque 

multi, trans e interdisciplinar (SERGIPE, 2010, p. 6). 

 

Como se percebe, a formação continuada é prevista em lei e, de acordo com os 

docentes, não é cumprida. Porém, se a formação desenvolvida pela SEED/DR9 seguir 

modelos equivocados — busca de mudanças de comportamentos individuais, atitudes e  

sensibilização para conservação da natureza —, ela torna-se desnecessária, visto que a 

análise das práticas dos docentes feitas até aqui descambam para esse viés. Então, os 

professores do semiárido já desenvolvem práticas nessa perspectiva.  

 

Incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na 

conservação e preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a 

defesa da qualidade ambiental como valor inseparável do exercício da 

cidadania (SEED, 2010, p. 2).  

 

  

 

Ao trabalhar a primeira categoria — concepções de Educação Ambiental —, 

observa-se que 40% dos sujeitos da pesquisa a concebem numa perspectiva política. No 

entanto, o que se observa é que tal perspectiva não se realiza em práticas, limita-se 

apenas ao discurso. Parte da fala do docente E2 ilustra bem isso, quando ele diz que a 

Educação ambiental deve ―quebrar ciclos viciosos de consumismo promovidos nos 

principais meios de comunicação‖. No entanto, não se observou em suas práticas 

qualquer atividade dentro desses pressupostos de concepção de Educação Ambiental. 

Convém refletir: por que suas práticas não caminham nesse viés de transformação de 

um mundo que seja ambientalmente sustentável, em consonância com seu discurso?  

Guimarães (2010) assinala que, apesar de os professores estarem preocupados 

com a degradação ambiental, suas práticas em Educação Ambiental não são eficazes 

para transformar a realidade, pelo simples fato de que a crise ambiental então instalada é 

produto histórico de uma sociedade constituída de paradigmas dominantes. Segundo o 

mesmo autor, para ―superar a crise ambiental da atualidade, é necessário superar os 

paradigmas com suas múltiplas determinações que reciprocamente se produziram‖ 

(GUIMARÃES, 2010, p.120).  

Os educadores precisam romper as amarras desse paradigma de modelo de 

sociedade, presente desde sua formação, e que os faz reproduzir, a partir de suas 

práticas, os pressupostos de uma Educação Ambiental que prima por desenvolver 
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hábitos comportamentalistas. Essa ruptura ocorrerá a partir do momento em que os 

docentes assumirem uma postura de reflexão crítica de suas práticas.  

  

A reflexão crítica se abre para o novo, para as incertezas que tornando-se 

referências, relativizam as verdades complexificando-as. Essa reflexão crítica 

que busca a complexidade permite práticas transformadoras, críticas e 

criativas, buscando superar a reprodução num esforço de construção do 

inédito (GUIMARÃES, 2010, p. 129). 

 

 

Cursos de capacitação docente ancorados nos pressupostos dessa reflexão crítica 

das práticas pedagógicas conseguirão desenvolver a consciência ambiental nos docentes 

a promover a tão almejada transformação da realidade. Não seria, no entanto, promover 

uma consciência ambiental que prime pela conservação da natureza, sensibilização para 

os problemas ambientais ou difundir práticas de mudanças individuais de 

comportamento; pois isso já ocorre, basta que analisemos as práticas até então aqui 

mostradas. Na verdade, o objetivo é promover uma formação que faça os docentes 

desenvolverem a consciência de que é necessário inserir criticamente a dimensão 

ambiental em suas práticas pedagógicas.  

Para que isso ocorra, é necessário que, no processo de formação continuada, 

sejam trabalhados temas, que, de acordo com Penteado (2007), promovam o 

desenvolvimento da cidadania e da consciência ambiental. Dessa forma, a autora 

salienta que devem ser trabalhados os conteúdos:  

  

 Direitos e deveres previstos em lei;  

 Outros direitos e deveres que se fazem necessários em situações 

novas;  

 Como os direitos e deveres são constituídos;  

 Como é o meio ambiente imediato (onde se vive);  

 Como os elementos do meio ambiente se transformam;  

 Como o meio ambiente reage a nossas ações (PENTEADO, 2007, 

p. 52).   

Porém, somente transmitir essas informações não é o suficiente. É necessário 

refletir criticamente sobre esses assuntos, questionar a realidade ambiental pré-

determinada; o conhecimento deve ser adquirido também de forma empírica, 

confrontado com a realidade local, regional e global. Apenas assim será possível romper 
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com os paradigmas da sociedade atual concebida sob os moldes do modelo de produção 

vigente, sendo possível, então, provocar ―a desconstrução do simples em busca do 

complexo, pelo desvelamento simples da realidade‖, a partir da prática docente dos 

professores (GUIMARÃES, 2010, p.149).  

A formação de docentes nessa perspectiva os torna dinamizadores de ambientes 

educativos (e não multiplicadores), ―que ao compreenderem a complexidade dos 

processos sociais, motivados pela reflexão crítica, mobilizem com sinergia, processos 

de intervenção sobre as dinâmicas constituídas e constituintes da realidade 

socioambiental‖ (GUIMARÃES, 2010, p.134). Dessa forma, as práticas educativas dão 

um passo transformador da realidade socioambiental, pois os trabalhos escolares passam 

a ter uma lógica ambiental, deixando de ser meramente informativos e passando a ter 

um caráter formativo dos discentes e da sociedade.  

Dando continuidade à interpretação das dificuldades apresentadas pelos 

docentes, podemos perceber que, além da carência da formação continuada, reclamou-

se da falta de material específico que os ajude no desenvolvimento de suas práticas.  

Como dito anteriormente, é fato que o material didático que influencia as 

práticas docentes dos sujeitos da pesquisa estão ancorados nos pressupostos de 

desenvolvimento de uma Educação Ambiental Conservacionista, e, por isso, ela se 

reproduz em suas práticas escolares. Porém, a alienação se dá de forma tão extrema, que 

os docentes, a partir de suas falas, estão mais preocupados com as dificuldades em 

adquirir recursos materiais para reprodução de suas práticas conservacionistas, do que 

propriamente com a forma como os conteúdos são abordados no material didático. 

É possível perceber tal ponto de vista no desabafo de E14: ―[...] há falta de 

material didático, falta de orientação pedagógica, falta de material interativo [...]‖; para 

E11, falta ―[...] material didático voltado para o tema; disponibilidade de meios de 

transporte para visita e aula de campo; recursos audiovisuais, como: vídeos sobre o 

tema (pois os que tenho sou eu quem compro), datashow, entre outros [...]‖; E10 relata: 

―[...] Necessitamos de cópias de textos (temos pouco apoio). Seria interessante o acesso 

a filmes copiados sobre o tema (normalmente sou eu que financio), material didático 

para montagem de cartazes (temos pouco) [...]‖. Todavia, existem docentes, como E4, 

que acreditam que o objetivo do material didático ―[...] seja levar nosso aluno não só ao 

conhecimento acerca da problemática ambiental, e sim fazê-lo agir como agente de 

transformação, engajando-se direta ou indiretamente em ações que possam contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida sem agredir de forma drástica o ambiente [...]‖.  
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A fala de E4 salienta bem como deve ser o material didático orientado sob a 

perspectiva crítica. Porém, o professor só conseguirá desenvolver práticas por este 

caminho se trabalhar melhor a informação trazida no material que temos hoje disponível 

(livros, revistas, jornais, internet, TV etc.), utilizando-os como forma de recursos de 

compreensão da realidade e de resolução dos seus problemas (PENTEADO, 2007).  

Dessa forma, o trabalho escolar, com a informação trabalhada sob esse viés, não 

ficará mais restrito à acumulação de informação por parte dos discentes, e passará a ter 

como objetivo principal fazer da informação ― uma ferramenta para a compreensão do 

desenvolvimento do mundo que os cerca, para além das aparências imediatas‖ 

(PENTEADO, 2007, p. 57). Apenas dessa maneira o conhecimento do senso comum, de 

caráter imediatista e não questionador, irá se transformar num conhecimento 

questionador e reflexivo. Entretanto, isso dependerá da visão que o docente tem sobre o 

mundo e, consequentemente, de sua formação. É por isso que os problemas elencados 

pelos professores no desenvolvimento da Educação Ambiental no semiárido sergipano 

estão tão interligados, não podendo, dessa forma, serem trabalhados separadamente.  

Por fim, os docentes também atribuem como dificuldades no desenvolvimento 

de suas práticas, principalmente por meio de projetos, a falta de apoio didático e 

pedagógico das equipes pedagógicas das unidades escolares. Observou-se a frequência 

de respostas de 70% do docentes entrevistados que apontam ser essa uma de suas 

dificuldades em desenvolver a prática de Educação Ambiental na região. Conforme E1:   

 

―[...]Há apoio por parte da equipe diretiva da escola, algumas vezes ocorre 

apoio por parte da Diretoria Regional de Educação; no entanto, esse apoio, o 

mais das vezes, é apenas moral e de estímulo. Não há um envolvimento pleno 

nos projetos, tampouco financeiro. Na maioria das vezes, aqueles professores 

que elaboram os projetos de Educação Ambiental, ou quaisquer outros 

projetos pedagógicos, assumem a responsabilidade de levá-los adiante, 

independente das adversidades que possam acontecer.  

 

 

E4 afirma que ―[...] a direção e a coordenação pedagógica trabalham apenas com 

questões burocráticas; em todo e qualquer projeto, o professor é sempre o responsável 

pela criação e implantação [...]‖. Em tempo, é importante ressaltar que o apoio 

pedagógico não pode estar restrito apenas a questões burocráticas da Educação. 

Observa-se que na Rede Estadual de Ensino de Sergipe não existe o cargo de 

coordenador pedagógico, na carreira e preenchido por concurso público. Aqueles que 
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ocupam o cargo são todos professores da Rede, eventualmente indicados por acordos 

políticos, e não por competências pedagógicas demonstradas.  

Portanto, acredita-se que a mesma capacitação destinada à formação de um 

professor crítico reflexivo com as questões socioambientais, discutidas neste trabalho, 

devem ser empregadas também aos docentes que temporariamente estão ocupando 

cargos nas equipes pedagógicas das unidades de ensino. Primeiro porque são 

professores da Rede e, a qualquer momento, podem retornar para sala de aula; segundo, 

porque as práticas em Educação Ambiental devem ser pensadas de forma coletiva, 

crítica e reflexiva para toda a escola.  

Nessa perspectiva de raciocínio, a assertiva acima coaduna com o pensamento 

de Pimenta (2008), que, ao tratar da formação de um professor crítico reflexivo, salienta 

que é necessário se desenvolver  

 

[...] uma política de formação e exercício docente que valorize os professores 

e as escolas como capazes de pensar, de articular os saberes científicos, 

pedagógicos, e da experiência na construção e na proposição das 

transformações necessárias às práticas escolares e as formas de organização 

dos espaços de ensinar e aprender, compromissados com um ensino com 

resultados de qualidade social para todas as crianças e jovens (PIMENTA, 

2008, p. 44) 

 

A fim de que se tenha uma política comprometida em formar profissionais 

engajados com o desenvolvimento de práticas em Educação Ambiental comprometidas 

com a compreensão crítica da problemática socioambiental, faz-se necessário encarar a 

comunidade escolar como um todo, no sentido de promover uma educação 

emancipatória em todas as nuances, e não somente no que diz respeito à questão da 

problemática ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Este trabalho surgiu com a intenção de entender as concepções, práticas 

pedagógicas e dificuldades no desenvolvimento da Educação Ambiental narradas pelos 

professores no semiárido do estado de Sergipe. Para tanto, buscou-se responder a uma 

questão central: Qual o lugar da Educação Ambiental na concepção e prática 

pedagógica dos professores da rede pública estadual no semiárido sergipano? Desse 

modo, a partir das análises e interpretação dos fenômenos estudados, é possível tecer 

algumas considerações que se seguem.   

O contato com os docentes e a interpretação das suas falas fez-me vivenciar e 

compreender suas práticas em Educação Ambiental, a partir de diferentes olhares. Dessa 

forma, percebe-se que a formação de atitudes que nos fazem refletir é de extrema 

importância no desenvolvimento de nossa práticas educacionais.  

A vivência e a prática docente em Educação Ambiental no semiárido, não tinha 

nada de novo para mim até então. No entanto, o tratamento dos dados, a coleta por meio 

de entrevistas, o contato frente a frente com os docentes sujeitos da pesquisa e 

principalmente a análise do discurso de suas falas, foi um período extremamente fértil. 

Foi possível entender e principalmente, respeitar as diferenças de concepções e 

conhecimentos vivenciados pelos professores ao longo de sua formação e que 

interferem em suas práticas pedagógicas.   

A partir da análise das falas dos professores é possível perceber que o lugar da 

Educação Ambiental nas concepções da maioria dos entrevistados se encaixa no viés 

conservacionista de Educação Ambiental. Tal fato, nos leva a apontar que falta aos 

professores um embasamento teórico que os capacite a promover nos alunos a 

construção e reconstrução de conhecimentos e valores ambientais, que extrapolem o 

respeito puro e simples à natureza.  

Convém também ressaltar, que há professores que concebem a Educação 

Ambiental a partir de uma concepção política. Todavia, nota-se a partir da interpretação 

de suas práticas pedagógicas, que se trata apenas de discurso, pois não se reconheceu 

em nenhuma de suas narrativas algo que possa ser caracterizado como uma prática 

dentro da perspectiva da referida concepção.  

Esse conflito entre concepção e prática, ocorre em virtude da Educação 

Ambiental seguir uma lei, um paradigma ideológico dominante e que é reproduzido 

pelos educadores ambientais, executores dessa prática. Desse modo, apesar de os 

educadores conceberem a Educação Ambiental sob uma perspectiva crítica, acabam 
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reproduzindo a partir de suas práticas conforme mandam os pressupostos do modo de 

produção vigente. 

Nesse sentido, no que se refere às práticas docentes desenvolvidas, a partir da 

interpretação das falas, nota-se que, de modo geral, estão concentradas nos seguintes 

aspectos: ênfase na prática de Educação Ambiental conservacionista, pautada a partir da 

preocupação com a problemática do lixo; preocupação com a degradação da caatinga; 

construção de projetos pedagógicos com temática ambiental. Todas elas, com a intenção 

de desenvolver valores de respeito à natureza e o desenvolvimento de mudanças de 

comportamento individualistas.  

 Entende-se, portanto, que essas práticas educativas em Educação Ambiental são 

incapazes de transformar significativamente a realidade da problemática ambiental do 

semiárido sergipano, a partir da formação de cidadãos críticos e ativos, serve apenas 

para perpetuar os problemas já existentes na realidade atual. 

Dessa forma, saliento que existe a necessidade de fornecer um maior aporte 

teórico e metodológico para os professores que desenvolvem ações em EA no semiárido 

de Sergipe; ações que os propiciem ensinar e promover o encontro do ser humano com 

o meio ambiente. Para a prática pedagógica em Educação Ambiental, é indispensável o 

conhecimento dos problemas que afetam, sobretudo, a realidade local, a fim de 

promover práticas contextualizadas com os problemas da região. O destaque dado aos 

problemas ambientais da região pelos entrevistados permite supor o envolvimento dos 

professores com seu ambiente.  

Os docentes sujeitos da pesquisa, também elencaram uma série de obstáculos 

que permeiam as suas práticas em Educação Ambiental no semiárido sergipano. A partir 

de suas falas, foi possível perceber que, de modo geral, os professores atribuem suas 

principais dificuldades à ausência de cursos de capacitação que desenvolvam a melhoria 

de suas práticas. Segundo eles, esses cursos deveriam ser oferecidos pelo poder público; 

neste caso, os responsáveis pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED), 

Diretoria Regional de Educação Nove (DR9). Outras complicações apontadas foram a 

falta de material pedagógico específico no desenvolvimento de suas práticas e a falta de 

apoio pedagógico por parte dos gestores e das equipes pedagógicas das unidades de 

ensino para a o desenvolvimento de projetos com a temática ambiental. 

Diante do exposto, faz-se necessário refletir sobre o desenvolvimento de uma 

formação docente e de equipes pedagógicas nas unidades escolares, ancorada em 

princípios pedagógicos epistemologicamente comprometidos com a superação da severa 
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crise ambiental do mundo contemporâneo. Portanto, é preciso fomentar uma política de 

formação comprometida em formar profissionais engajados com o desenvolvimento de 

práticas em Educação Ambiental comprometidas com a compreensão crítica da 

problemática socioambiental. Para isso, faz-se necessário encarar a comunidade escolar 

como um todo, no sentido de promover uma educação emancipatória em todas as 

nuances, e não somente no que diz respeito à questão da problemática ambiental.  

Nessa perspectiva, a Educação Ambiental a ser desenvolvida no semiárido 

sergipano deve ser um processo aprendizagem contínuo e deve estabelecer meios que 

formatem um ser social consciente de seus deveres éticos e crítico no que se refere a 

perceber o cunho ideológico da relação homem x natureza. Esta ação educacional, 

portanto, deve ser política e direcionada à integração do educando com o meio ambiente 

através da contextualização com a realidade local, de modo a torná-lo, ele próprio, parte 

integrante, responsável e dotado de uma consciência ética e crítica.  

Só assim, a Educação Ambiental será efetivamente tratada com a relevância que 

ela deve ter. A partir da compreensão e consciência constantemente renovadas das 

relações interdisciplinares dos vários campos do saber, o que requer o compromisso de 

refletir sempre sobre nossas concepções, atitudes e práticas pedagógicas em sala de aula 

desenvolvidas tanto no semiárido sergipano, como em qualquer outro lugar do país.  

Por fim, entende-se que os resultados demonstrados por todo o trabalho, 

responderam a questão central desta pesquisa e aos seus objetivos. Acredita-se também, 

que o trabalho pode servir de auxílio para a reflexões da comunidade acadêmica e dos 

docentes que desenvolvem ações em Educação Ambiental e de demais áreas. Além se 

ser um início que permita servir de apoio para aprofundamentos em futuras pesquisas.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

           UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

           PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA           

           NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO             

           MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Caro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email para contato:_____________________________________________________ 

1 – Gênero: (   )masculino     (     )feminino 

2 – Faixa Etária:  

(  )16 a 25 anos  (  ) 26 a 30 anos  (  ) 31 a 35 anos (  ) 36 a 40 anos  (  ) 41 a 50 anos  (  ) 

Acima de 51 anos.  

3 – Unidade de Ensino:_____________________________________________  

4 – Grau de Instrução  

(  )Ensino Médio/Normal     (  )Superior completo  (  ) Superior Incompleto  

5 – Possui Pós-Graduação? (   )Sim   (   )Não  

6 - Se a resposta for afirmativa, responder os itens abaixo.  

(   ) Especialização Latu Sensu(Especialização) Qual? ___________________  

(   ) Mestrado Qual?___________________  

(   ) Doutorado Qual?__________________  

7 – Qual disciplina você leciona? 

______________________________________________________________ 

8 – Tempo de Magistério? (  ) 1 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos (  )11 a 15anos   

(   ) 16 a 20anos (  )21 anos ou mais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro colega Professor(a),  

Este questionário faz parte de uma pesquisa exploratória que tem como objetivo o 

levantamento de informações sobre o desenvolvimento da Educação Ambiental na rede 

pública de Sergipe, propomos sua participação como sujeito da pesquisa. O referente 

estudo será apresentado pelo discente Wagner da Cruz Silva, sob orientação da Profª Drª 

Veleida Anahí da Silva, como parte integrante da dissertação da conclusão de curso de 

Mestrado em Educação da UFS. Solicitamos alguns minutos de sua atenção e agradecemos 

desde já.  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

           UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

           PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA           

           NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO             

           MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

 

1 - Professor, hoje se fala e se escreve muito sobre Educação Ambiental. E para você o 

que é Educação Ambiental?  

2 - Em sua opinião por que é importante se trabalhar Educação Ambiental em sala de 

aula?  

3 -Você se considera um ambientalista? Por quê? 

4 – Você trabalha com projetos em EA?Professor, relate suas experiências em trabalhar 

com projetos em EA no desenvolvimento de suas atividades docentes.  

5 - Existe interação com outras disciplinas nesses projetos?  

6 - Como você avalia a participação dos alunos nos projetos de Educação Ambiental?  

7 - O que você entende por prática de ensino em Educação Ambiental?  

8 – Quais as contribuições de sua prática docente para as questões ambientais? 

9 - Relate quais são suas práticas pedagógicas em Educação Ambiental em sala de aula?  

10 - Você considera que a sua prática de Educação Ambiental surte o efeito esperado 

nos alunos? Por quê?  

11 – Existem dificuldades em trabalhar com EA?Aponte suas principais dificuldades em 

se trabalhar Educação Ambiental em sala de aula no âmbito do semiárido sergipano.  

12 - Em sua opinião qual seria a melhor forma de se trabalhar Educação Ambiental na 

rede pública de ensino do semiárido sergipano? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE COSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Eu, Wagner da Cruz Silva, aluno do Núcleo de Pós-graduação do Mestrado em 

Educação (NPGED)  da Universidade Federal de Sergipe – UFS, estou realizando uma 

pesquisa de conclusão de curso para a qual solicito sua participação voluntária. Esta 

pesquisa busca analisar as concepções, práticas pedagógicas e dificuldades no 

desenvolvimento da Educação Ambiental dos professores da  Rede Pública Estadual no 

semiárido sergipano no âmbito da Diretoria Regional de Educação Nove (DR9). 

 Para isto, você deverá responder a um roteiro de entrevista  estruturada e um formulário 

(Nesse roteiro de entrevistas e formulários seu nome será identificado apenas por um 

código).   

 

Dessa forma, suas informações não poderão ser reconhecidas, sendo mantidas sob 

sigilo. Os resultados serão divulgados em meio cientifico, porém, apenas de forma 

agrupada, impossibilitando sua identificação pessoal. O entrevistado tem o direito de 

abandonar sua participação na coleta de dados no momento em que assim desejar.  

Agradeço a sua colaboração,  

 

______________________________      ___/___/______  

Local                                                       Data  

 

____________________________________________  

 

Wagner da Cruz Silva 

 

Declaro que as condições acima descritas foram lidas e explicadas a mim. Sendo assim, 

concordo com a minha participação na pesquisa, dentro dos termos descritos.  

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 


