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De uma coisa sabemos: a Terra não 

pertence ao homem. É o homem que pertence à 
Terra. Disto temos certeza. Todas as coisas estão 
interligadas como o sangue que une uma família. 
Tudo está relacionado entre si. O que fere a Terra 
fere também os filhos e as filhas da Terra. Não foi 
o homem que teceu a trama da vida: ele é 
meramente um fio da mesma. Tudo o que fizer à 
trama, a si mesmo fará. 

Leonardo Boff 
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RESUMO 

 
No enfrentamento da atual crise ambiental, compreendida por muitos como uma crise 
civilizacional que, mais que somente ecológica assume também um caráter social, surge a 
Educação Ambiental com o compromisso de promover mudanças de valores, comportamentos 
e atitudes para a construção de uma sociedade cada vez mais justa e ambientalmente 
sustentável. Assim, reconhecendo os diferentes contextos possíveis para a realização da 
Educação Ambiental, o presente estudo procurou pesquisar dentro do contexto escolar as 
concepções e práticas pedagógicas em Educação Ambiental de professores da rede pública 
municipal de Simão Dias. Para essa análise foram investigados: perfil do professor e a sua 
formação em Educação Ambiental, prática pedagógica, concepções sobre meio ambiente e 
Educação Ambiental, além da atuação das COM-VIDAs (Comissão de Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida na Escola). Sendo esta caracterizada como uma pesquisa de natureza 
quali-quantitativa, questionários e entrevistas semiestruturadas foram utilizados como 
recursos metodológicos. Em um universo de 89 professores, das diferentes áreas do 
conhecimento, que atuam nas séries finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano), 54 
participaram voluntariamente da pesquisa respondendo aos questionários. Desses professores, 
seis também manifestaram interesse em participar das entrevistas semiestruturadas. Quanto às 
concepções de meio ambiente, a maioria dos professores percebe o meio ambiente apenas sob 
os seus aspectos naturais (visão naturalista) ou apenas como fonte de recursos para a 
sobrevivência humana (visão antropocêntrica), o que sugere que suas práticas em Educação 
Ambiental estejam voltadas unicamente à preservação e conservação dos recursos naturais. 
Os professores também reconhecem diversos problemas ambientais da comunidade escolar, 
contudo, ainda são poucas as ações realizadas nas escolas, através da atuação das COM-
VIDAs, na perspectiva de discutir e propor soluções para as questões ambientais da 
comunidade local. Dessa forma, reconhecemos a necessidade de fortalecer o trabalho das 
COM-VIDAs, para garantir o caráter permanente, crítico e transformador da Educação 
Ambiental. Para isso, é importante que o município promova, através da Secretaria Municipal 
de Educação, a continuidade dos encontros municipais em Educação Ambiental, bem como 
ofereça cursos de formação continuada para os professores, na perspectiva desses 
apresentarem subsídios teóricos e metodológicos para a inserção da Educação Ambiental no 
contexto escolar. 

 
Palavras-chave: COM-VIDAs – escolas – Simão Dias. 
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ABSTRACT 

 
In confronting the current environmental crisis, understood by many as a civilizational crisis, 
which, more than just ecological also plays a social character, Environmental Education 
comes with a commitment to promote changes in values, behaviors and attitudes to build a 
society that more just and environmentally sustainable. Thus, recognizing the different 
possible contexts for the realization of Environmental Education, this study sought to search 
within the school context the concepts and pedagogical practices in Environmental Education 
teachers of municipal public Simão Dias. For this analysis were investigated: profile of the 
teacher and his training in Environmental Education, teaching practice, conceptions about the 
environment and Environmental Education, as well as the performance of the COM-VIDAs 
(Commission on Environment and Quality of Life in School). This being characterized as a 
search for qualitative and quantitative nature, questionnaires and semi-structured interviews 
were used as methodological resources. In a universe of 89 teachers from different subject 
areas, which act in the final grades of Elementary School (6th to 9th grade), 54 voluntarily 
participated in the study by answering the questionnaire. These teachers, six also expressed 
interest in participating in structured interviews. As the concepts of environment, most 
teachers perceive the environment only in their natural aspects (naturalistic view) or just as a 
resource for human survival (anthropocentric), which suggest practices in environmental 
education geared solely to preservation and conservation of natural resources. Teachers also 
recognize various environmental problems of the school community, however, there are few 
actions performed in schools, through the agency of COM-VIDAs, in view to discuss and 
propose solutions to the environmental issues local community. Thus, we recognize the need 
to strengthen the work of COM-VIDAs to ensure the permanent, critical and transformative 
character of Environmental Education. Therefore, it is important that the county promotes, 
through the City Department of Education, the continuity of municipal meetings in 
Environmental Education, as well as establish partnerships with higher education institutions 
to offer continuing education courses for teachers in perspective to offer theoretical and 
methodological subsidies for inclusion of Environmental Education in the school context. 

 
Keywords: COM-VIDAs – schools – Simão Dias. 
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INTRODUÇÃO 

 

A problemática ambiental surgiu como uma crise de civilização explicada por uma 

diversidade de perspectivas ideológicas. Por um lado, é percebida como resultado da pressão 

exercida pelo crescimento da população sobre os limitados recursos do planeta. Por outro, é 

interpretada como o efeito da acumulação de capital e da maximização dos lucros, que 

induzem a padrões insustentáveis de exploração da natureza (LEFF, 2010). Dessa forma, 

mesmo com a multiplicidade de interpretações para a atual crise ambiental, é certo que, mais 

que ecológica, é uma crise de ordem social, uma vez que, se manifesta na degradação da 

natureza e na qualidade de vida das pessoas (LUZZI, 2005).  

Para Leff (2010), é impossível resolver os crescentes e complexos problemas 

ambientais sem que ocorra uma mudança nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos 

comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade existente, fundada no aspecto 

econômico do desenvolvimento. Assim, a Educação Ambiental (EA) surge como um desafio 

para mudar as formas de pensar e agir em torno da questão ambiental, na perspectiva de 

construir uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável. 

A evolução dos conceitos de Educação Ambiental esteve diretamente relacionada à 

evolução do conceito de meio ambiente e ao modo como esse era percebido. Na Conferência 

de Tbilisi, no ano de 1977, a Educação Ambiental foi definida como “uma dimensão dada ao 

conteúdo e à prática da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio 

ambiente, através de um enfoque interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de 

cada indivíduo e da coletividade” (DIAS, 2004, p. 98). 

No Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, produzido em 1992, no Fórum Global, evento que ocorreu durante a Conferência 

Internacional sobre Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, conhecida como Rio 92, a Educação 

Ambiental foi reconhecida como: 

 
Um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de 
vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação 
humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de 
sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si 
relação de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e 
coletiva em níveis local, nacional e planetário (GUIMARÃES, 1995, p. 28). 

 

Guimarães (1995) considera que: 
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A Educação Ambiental vem sendo definida como eminentemente interdisciplinar, 
orientada para a resolução de problemas locais. É participativa, comunitária, criativa 
e valoriza a ação. É uma educação crítica da realidade vivenciada, formadora da 
cidadania. É transformadora de valores e atitudes através da construção de novos 
hábitos e conhecimentos, criadora de uma nova ética, sensibilizadora e 
conscientizadora para as relações integradas ser humano/ sociedade/ natureza 
objetivando o equilíbrio local e global, como forma de obtenção da melhoria da 
qualidade de todos os níveis de vida (GUIMARÃES, 1995, p. 28). 

 
Dias (2004), considera a Educação Ambiental como um “processo por meio do qual as 

pessoas aprendem como funciona o meio ambiente, como dependemos dele, como o afetamos 

e como promovemos a sua sustentabilidade” (DIAS, 2004, p.100).  

Para Medina (2001) a Educação Ambiental é compreendida como: 

 
Uma educação inovadora atravessada por conceitos complexos e não unívocos, 
como ambiente e desenvolvimento sustentável, que pretende fornecer uma 
compreensão crítica e transformadora e desenvolver valores e atitudes que 
conduzam os sujeitos da educação a se inserir em processos democráticos de 
transformação das modalidades de uso dos recursos naturais e sociais e de 
entender a complexidade das relações econômicas, políticas, culturais, de gênero, 
entre outras (MEDINA, 2001, p. 18). 

 
 

Grün (1996) considera a Educação Ambiental como uma possibilidade de 

reapropriação de certos valores, valores esses que muitas vezes foram recalcados ou 

reprimidos pela tradição dominante do racionalismo cartesiano. 

 
Penso que seria parte da tarefa de uma Educação Ambiental proceder a uma 
tematização a respeito dos valores que regem o agir humano em sua relação com a 
natureza. Seria também oportuno estudar o processo de afirmação e legitimação de 
tais valores. É no processo de afirmação desses valores que vamos encontrar a 
supressão de um outro conjunto de valores que teve que ser negado, servindo, 
assim, de referência sobre a qual iria se legitimar aquele que seria o conjunto de 
ideias predominante até os dias de hoje – o racionalismo moderno (GRÜN, 1996, 
p. 22).  

 

Essas concepções de Educação Ambiental, construídas ao longo da sua trajetória 

histórica, orientaram diferentes práticas pedagógicas nas escolas. No Brasil, a Educação 

Ambiental ganhou maior destaque a partir da década de 80, com o fim da ditadura militar, 

uma vez que, nesse período, não era permitida a liberdade de expressão e a formação de 

movimento (REIGOTA, 2009).  

Na década de 90, a inserção do tema transversal Meio Ambiente, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), marcou a história da Educação Ambiental brasileira, com 

uma crescente discussão entre educadores e educadoras ambientais. A partir daí, o desafio 

passou a ser levar ao espaço escolar uma Educação Ambiental como educação política, a qual 

está comprometida com a ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e a da 
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intervenção direta dos cidadãos na busca de soluções e alternativas voltadas para o bem 

comum (REIGOTA, 2009). 

Para Reigota (2009), a escola é um lugar privilegiado para a inserção da Educação 

Ambiental e nessa perspectiva o professor assume um papel relevante como mediador de 

ações e discussões sobre as questões ambientais, sendo capaz de potencializar espaços 

educativos para a construção de uma nova ordem ambiental.  

Segundo o educador Paulo Freire é na descoberta do pouco saber que nasce a 

inquietude e o desafio por saber mais. Nessa procura surgem os problemas, as indagações, as 

perguntas e as respostas. Assim, foi na busca por saber mais sobre a Educação Ambiental no 

contexto escolar que a presente pesquisa foi desenvolvida para responder a seguinte questão: 

quais as concepções e práticas pedagógicas em Educação Ambiental de professores da rede 

pública municipal de Simão Dias/SE? 

Assim, é importante destacar as motivações que levaram a realização deste trabalho. 

Em um primeiro momento, destaco a aproximação com o tema Educação Ambiental no Curso 

de graduação em Ciências Biológicas/Licenciatura, quando alguns trabalhos foram realizados 

na disciplina de Ecologia III, na Universidade Federal de Sergipe; em um segundo momento, 

a realização do curso de pós-graduação lato sensu em Educação Ambiental, na Faculdade 

Atlântico, e por último a participação no I Encontro Municipal em Educação Ambiental, 

realizado em 2011, na Secretaria de Educação do Município de Simão Dias. Nesse encontro, 

foi proposta a formação da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas 

(COM-VIDA), com o objetivo de potencializar espaços de discussão sobre as questões 

ambientais, nas escolas da rede municipal de Simão Dias. 

As COM-VIDAs vêm das deliberações da I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente (CNIJMA), realizada pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o 

Ministério da Educação, em 2003, quando estudantes propuseram a criação de conselhos 

jovens de meio ambiente nas escolas do país. Em 2005, aconteceu a II Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, onde foram debatidos temas globais e locais como: 

mudanças climáticas, biodiversidade, segurança alimentar e nutricional e diversidade étnico-

racial. Depois dessa conferência, as COM-VIDAs ganharam mais uma referência de atuação: 

a Carta das Responsabilidades ‘Vamos Cuidar do Brasil’, que traz ainda mais caminhos e 

ideias para atuação das COM-VIDAs e de cada Agenda 21 na Escola (BRASIL, 2007).  

Em 2009, na Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, ocorre a III 

Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, onde foram revisados valores e ações 

propostas nos documentos, como o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
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Sustentáveis e Responsabilidade Global, a Carta da Terra e a Agenda 21. Essas conferências 

mobilizaram muitas escolas brasileiras para a formação e atuação das COM-VIDAs, com o 

objetivo de realizar ações, na escola e na comunidade local, voltadas à melhoria do meio 

ambiente e da qualidade de vida (BRASIL, 2007). 

Os grandes objetivos das COM-VIDAs nas escolas são (BRASIL, 2007): 

• Desenvolver e acompanhar a Educação Ambiental na escola de forma 
permanente; 
• Ajudar a cuidar do Brasil, assumindo como orientação a Carta das 
Responsabilidades ‘Vamos Cuidar do Brasil’; 
• Fazer a Agenda 21 na Escola; 
• Participar da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola; 
• Realizar a Conferência de Meio Ambiente na Escola; 
• Promover intercâmbios com outras COM-VIDA e com as Agendas 21 locais; 
• Observar, pesquisar, conservar e ajudar a recuperar o meio ambiente; 
• Contribuir para tornar a escola um espaço agradável, democrático e saudável. 
(BRASIL, 2007, p.15). 

 
Acreditando na potencialidade das COM-VIDAS e no relevante papel que o professor 

exerce nas escolas, destacamos os objetivos da pesquisa: traçar o perfil profissional de 

professores da rede pública municipal de Simão Dias, identificar as suas concepções sobre 

meio ambiente e Educação Ambiental; verificar as práticas pedagógicas em Educação 

Ambiental desenvolvidas nas escolas; investigar as dificuldades enfrentadas por professores 

na inserção da Educação Ambiental no contexto escolar e verificar a atuação das COM-

VIDAs frente às questões ambientais da comunidade escolar. 

O município de Simão Dias possui 33 escolas públicas municipais e destas, nove 

oferecem Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, as quais fazem parte do universo da 

presente pesquisa. Essa escolha se deu pelo fato desses professores apresentarem formação 

inicial em diferentes áreas do conhecimento (Licenciados em Geografia, História, Biologia, 

Matemática, Letras, entre outras), o que amplia as discussões do presente trabalho, na medida 

em que, abre possibilidades para a análise da relação entre a formação inicial dos professores 

e suas concepções e práticas pedagógicas em Educação Ambiental.  

O trabalho foi organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresentamos 

uma discussão acerca do histórico da Educação Ambiental, o seu contexto no ambiente 

escolar e as concepções de meio ambiente e Educação Ambiental.  No segundo capítulo, 

apresentamos a produção acadêmica de teses e dissertações produzidas em núcleos de Pós-

Graduação, da Universidade Federal Sergipe. No terceiro capítulo, são apontadas 

características do campo de pesquisa, aspectos geográficos, socioeconômico, político e 

educacional do município de Simão Dias. No quarto capítulo, os aspectos metodológicos da 

pesquisa e no quinto, a análise e discussão dos dados. 
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Quanto aos aspectos metodológicos da pesquisa, foram aplicados questionários com 

professores das escolas públicas municipais de Simão Dias, de todas as áreas do 

conhecimento, uma vez que as propostas de inserção da Educação Ambiental nas escolas 

defendem a sua prática de forma interdisciplinar. E, para fundamentar melhor os dados da 

pesquisa, foram também realizadas entrevistas semiestruturadas com professores 

coordenadores das COM-VIDAs, já que se espera que esses professores estejam diretamente 

envolvidos com as práticas de Educação Ambiental realizadas nas suas escolas. 

Esperamos que as concepções e práticas pedagógicas em Educação Ambiental, 

identificadas na pesquisa, sejam importantes instrumentos de análise de como as ações em 

Educação Ambiental estão sendo desenvolvidas em escolas da rede pública municipal de 

Simão Dias. Assim, este trabalho se torna relevante, na medida em que também avalia a 

inserção da Educação Ambiental no ensino formal, em escolas de Ensino Fundamental, 

evidenciando, em algumas situações, a necessidade de intervenção da Secretaria Municipal de 

Educação ou de outros órgãos educacionais responsáveis, seja através de um suporte teórico-

metodológico que oriente as ações pedagógicas nas escolas, ou através de cursos de formação 

continuada oferecidos aos professores.     

Além disso, esperamos que esta pesquisa potencialize espaços de discussões nas 

escolas, para a construção de projetos educativos que desenvolvam nos alunos o espírito de 

coletividade, respeito, autonomia e responsabilidade. 
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1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

O ser humano é um ser de relações consigo mesmo, com os outros e com a natureza. 

Nesse processo o ser humano vai se construindo à medida que também constrói a realidade. A 

esse processo de construção humana damos o nome de educação. Assim, a educação, 

incluindo aí a educação ambiental, tem o compromisso social de intervenção na realidade para 

a transformação (DAIBEM; MINGUILI; ROMANO, 1998).  

Como o foco do presente estudo é a Educação Ambiental, faz-se necessário refletir 

sobre o adjetivo ambiental que acompanha o substantivo educação. Há muitos anos já havia a 

preocupação de relacionar a educação com a vida do aluno – seu meio, sua comunidade, sua 

escola. Assim, o acréscimo da palavra ambiental à educação surgiu na perspectiva de 

desenvolver no indivíduo a percepção e sensibilização para as questões ambientais 

(BERNARDES; NEHME, 2011). 

Ao longo dos últimos anos, a educação tem se esforçado para se tornar um processo 

dinâmico, crítico e consciente (BERNARDES; NEHME, 2011). Nessa perspectiva, a 

educação ambiental assume o compromisso de formar indivíduos reflexivos, responsáveis e 

acima de tudo agentes transformadores da realidade. É em defesa dessa educação libertadora 

que Paulo Freire defende: “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2005, p. 90). 

 
 

1.1 Histórico da Educação Ambiental 

 

Em termos cronológicos e mundiais, a primeira vez que se adotou o nome Educação 

Ambiental foi em um evento de educação promovido pela Universidade de Keele, no Reino 

Unido, no ano de 1965 (LOUREIRO, 2004). Contudo, é importante destacar que, muito antes 

da legitimação oficial da Educação Ambiental, muitas pessoas e grupos já realizavam ações 

educativas e pedagógicas próximas do que se convencionou chamar Educação Ambiental 

(REIGOTA, 2009). 

No decorrer da história, aconteceram vários eventos internacionais que possibilitaram 

a difusão da Educação Ambiental. Entre eles, uma reunião de cientistas dos países 

industrializados, em Roma, em 1968. Tal encontro, conhecido como Clube de Roma, visava 
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discutir as reservas de recursos naturais não-renováveis e o crescimento da população mundial 

(REIGOTA, 2009). 

Um dos méritos das conclusões do Clube de Roma foi colocar a problemática 

ambiental em nível planetário, e como consequência disso, a Organização das Nações Unidas 

realizou em 1972, na cidade de Estocolmo, Suécia, a Primeira Conferência Mundial de Meio 

Ambiente Humano (REIGOTA, 2009). 

Essa conferência, além de chamar a atenção do mundo para os problemas ambientais, 

também gerou controvérsias. Os representantes de países em desenvolvimento acusavam os 

países industrializados de quererem limitar seus programas de desenvolvimento, usando 

políticas ambientais de controle de poluição (DIAS, 2004).  

Assim, Reigota (2009) destaca: 

“O Brasil e a Índia, que viviam na época milagres econômicos, defenderam a ideia de 

que a poluição é o preço que se paga pelo progresso” (REIGOTA, 2009, p. 23). Com essa 

posição, o Brasil abre as portas para a instalação de grandes indústrias multinacionais, sem 

que fossem analisados os impactos ambientais provocados por elas. E como o Brasil vivia a 

época da ditadura militar, isso trouxe consequências visíveis, mas pouco questionadas, a 

exemplo, de Cubatão, que apresentava altos índices de poluição química (REIGOTA, 2009). 

Dias (2004) ressalta: 

Para espanto do mundo, representantes do Brasil pedem poluição dizendo que o país 
não se importaria em pagar o preço da degradação ambiental desde que o resultado 
fosse o aumento do Produto Nacional Bruto. Um cartaz anuncia: “Bem-vindos à 
poluição, estamos abertos para ela. O Brasil é um país que não tem restrições. 
Temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque o que 
nós queremos são empregos, são dólares para o nosso desenvolvimento” (DIAS, 
2004, p. 36). 

  
   Apesar de alguns países, a exemplo do Brasil, adotarem esse modelo de 

desenvolvimento econômico predatório, gerador de várias mazelas socioambientais, a 

Conferência de Estocolmo representou um marco histórico para a questão ambiental global 

(DÍAZ, 2002), considerando que aí surge o que se convencionou chamar de Educação 

Ambiental (REIGOTA, 2009). 

As consequências da Conferência de Estocolmo chegaram ao Brasil acompanhadas 

das pressões do Banco Mundial e de instituições ambientalistas, que já atuavam no país. 

Segundo Silva (2011), a institucionalização da Educação Ambiental no governo federal 

brasileiro teve início em 1973, com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente – 

SEMA, primeiro órgão oficial brasileiro, de ação voltada à gestão do meio ambiente. 
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Originalmente atuava como órgão de controle de poluição e estabeleceu o programa das 

estações ecológicas tanto para pesquisa como para a preservação. 

Nessa época, meio ambiente era visto como “inimigo do progresso” e por isso, era 

explícita a contradição de ideais no contexto político-econômico-ambiental.  Enquanto os 

projetos de Educação Ambiental, realizados pela SEMA, eram conservacionistas, a política e 

as práticas em vigor eram completamente outras, de caráter extremamente exploratório 

(REIGOTA, 2009). 

Segundo Guimarães (1995), na década de 70, a Educação Ambiental no Brasil 

encontrava-se em estágio embrionário, dentre outros fatores, devido à influência do regime 

autoritário que vigorava no país. Entretanto, nesse período, algumas ações isoladas foram 

desenvolvidas por professores, alunos, escolas, pequenas organizações da sociedade civil ou 

mesmo de prefeituras municipais e governos estaduais com atividades voltadas à recuperação, 

conservação e melhoria do meio ambiente. Contudo, essas ações não alcançaram repercussão 

nos níveis nacional e internacional, uma vez que, não existia interesse político para isso 

(SILVA, 2011). 

Em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, foi realizado o I 

Seminário Internacional de Educação Ambiental, em Belgrado (atual Sérvia), no ano de 1975, 

o qual enfatizou a necessidade de uma nova ética global e ecológica, vinculada aos processos 

de erradicação de problemas como fome, miséria, analfabetismo, poluição, degradação dos 

bens naturais e exploração humana (LOUREIRO, 2004).  

Nesse seminário, foram definidos os objetivos da Educação Ambiental, publicados no 

documento que se convencionou chamar de “A Carta de Belgrado” (REIGOTA, 2009). Esse 

documento defendia que a Educação Ambiental deveria ser contínua, multidisciplinar, 

integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais (DIAS, 2004). 

Dias (2004), destaca alguns trechos do documento “A Carta de Belgrado”: 

 

(1) Nossa geração tem testemunhado um crescimento econômico e um progresso 
tecnológico sem precedentes, os quais, ao tempo em que trouxeram benefícios para 
muitas pessoas, produziram também sérias consequências ambientais e sociais. As 
desigualdades entre pobres e ricos, nos países e entre países, estão crescendo, e há 
evidências de crescente deterioração do ambiente físico, numa escala mundial. 
Essas condições, embora primariamente causadas por um número relativamente 
pequeno de países, afetam toda a humanidade. 
(2) Não é mais aceitável lidar com esses problemas cruciais de uma forma 
fragmentada. 
(3) Os recursos do mundo deveriam ser utilizados de um modo que beneficiasse 
toda a humanidade e proporcionasse a todos a possibilidade de aumento de 
qualidade de vida (DIAS, 2004, p. 101). 
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Dois anos depois, em 1977, foi realizado o Primeiro Congresso Internacional de 

Educação Ambiental da Unesco, em Tbilisi (na CEI, Geórgia). 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, 1998, p. 229). 

A Conferência de Tbilisi definiu como princípios básicos da Educação Ambiental 

(DIAS, 2004, p. 112 a 124): 

 
a) Considerar o meio ambiente em sua totalidade, isto é, em seus aspectos 
naturais e criados pelo homem (político, social, econômico, científico-tecnológico, 
histórico-cultural, moral e estético). 
b) Constituir um processo contínuo e permanente, através de todas as fases do 
ensino formal e não formal. 
c) Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de 
cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e equilibrada. 
d) Examinar as principais questões ambientais, do ponto de vista local, regional, 
nacional e internacional, de modo que os educandos se identifiquem com as 
condições ambientais de outras regiões geográficas. 
e) Concentrar-se nas condições ambientais atuais, tendo em conta também a 
perspectiva histórica. 
f)   Insistir no valor e na necessidade da cooperação local, nacional e 
internacional, para prevenir e resolver os problemas ambientais. 
g) Considerar, de maneira explícita, os aspectos ambientais nos planos de 
desenvolvimento e crescimento. 
h) Ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais. 
i) Destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em consequência, a 
necessidade de desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para 
resolver tais problemas. 
j) Utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para 
comunicar e adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente, acentuando 
devidamente as atividades práticas e as experiências pessoais. 

 
 
No Brasil, em 1981, foi publicada a Lei 6.938, que dispunha sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente – PNMA, onde o governo federal estabeleceu a necessidade da inclusão da 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, incluindo a educação da comunidade, 

como o objetivo de incentivar a participação ativa da população em defesa do meio ambiente. 

Contudo, ainda sob a influência do sistema político autoritário, a PNMA não foi capaz de 

promover mudanças significativas, pois a questão ambiental era vista numa abordagem 

meramente ecológica (SILVA, 2011). 

A Educação Ambiental nas universidades da América Latina foi primeiramente 

discutida em Bogotá, na Colômbia, em 1985, no Primeiro Seminário sobre Universidade e 

Meio Ambiente na América Latina e no Caribe. A ideia era diagnosticar o grau dos problemas 

ambientais nas universidades da região, bem como trocar experiências e discutir conceitos e 
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orientações para a inserção da dimensão ambiental nas práticas acadêmicas e de pesquisa 

(GAUDIANO, 2005). A partir desse momento, as universidades brasileiras começaram a 

inserir a Educação Ambiental através dos Seminários Nacionais sobre Universidade e Meio 

Ambiente, sendo o primeiro realizado em Brasília (1986), com o objetivo de integrar as ações 

do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e do sistema universitário (SILVA, 

2011). 

Em 1987, foi realizado em Moscou o Segundo Congresso Internacional de Educação 

Ambiental da Unesco. Muitos especialistas que participaram desse encontro consideravam 

inútil discutir Educação Ambiental enquanto vários países continuam a produzir armas 

nucleares e a viver sob regimes totalitários que impediam a participação dos cidadãos nas 

decisões políticas (REIGOTA, 2009).  

Nesse período, a primeira- ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland patrocinou 

reuniões em várias cidades do mundo para se discutir os problemas ambientais e as soluções 

encontradas após a Conferência de Estocolmo (REIGOTA, 2009). As conclusões dessas 

reuniões foram publicadas no livro “Nosso Futuro Comum”, conhecido como Relatório 

Brundtlandt, o qual defende a ideia do “desenvolvimento sustentável” e não só reforça as 

necessárias relações entre economia, tecnologia, sociedade e política, como chama a atenção 

para a necessidade do reforço de uma nova postura ética em relação à preservação do meio 

ambiente, caracterizada pelo desafio de uma responsabilidade tanto entre as gerações quanto 

entre os integrantes da sociedade dos nossos tempos (JACOBI, 2003). 

O I Congresso Brasileiro de Educação Ambiental ocorreu em 1988, no Rio Grande do 

Sul, o que já representou uma iniciativa de mobilização do poder público e da sociedade civil 

para um envolvimento maior com as questões ambientais (LOUREIRO, 2004). 

A Constituição Federal de 1988 representou um marco importante para a educação 

ambiental no Brasil, quando estabelece no inciso VI do artigo 225, a necessidade de promover 

a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente (SILVA, 2011). 

Na década de 90, destaca-se a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente 

(Rio92), realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992, a qual propõe a adoção de uma 

estratégia global, como instrumentalização de uma política ambiental em nível global (DÍAZ, 

2002). Essa foi a primeira conferência das Nações Unidas na qual a sociedade civil, cidadãos 

e cidadãs do mundo, puderam participar. Entre os documentos elaborados a partir dessa 

conferência, destaca-se a Agenda XXI, como uma série de indicações aos governos, entre eles 

promover a Educação Ambiental (REIGOTA, 2009). 
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A partir da Rio-92, os eventos, encontros e simpósios se multiplicaram por todo o país, 

atraindo cada vez mais participantes. Ao mesmo tempo em que o movimento da Educação 

Ambiental aumentou, também aumentou a necessidade do seu aprofundamento teórico e da 

sua pertinência política e social (REIGOTA, 2009). 

Em 1994, o Ministério da Educação e do Desporto (MEC), o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Ministério da Cultura 

(MinC), formularam o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), cujos esforços 

objetivavam instrumentalizar politicamente o processo de Educação Ambiental, no Brasil 

(DIAS, 2004).  

Em 1997, em Brasília, ocorre a 1ª Conferência Nacional de Educação Ambiental 

(CNEA), representando um marco na evolução da Educação Ambiental no Brasil. Essa 

conferência gerou a Declaração de Brasília para a Educação Ambiental, a qual apresenta um 

conjunto de dificuldades encontradas para a sua inserção. Aqui, destacamos: 

 
- O modelo de educação vigente nas escolas e universidades responde a posturas 
derivadas do paradigma positivista e da pedagogia tecnicista que postulam um 
sistema de ensino fragmentado em disciplinas, o que constitui um empecilho 
para a implementação de modelos de Educação Ambiental integrados e 
interdisciplinares. 
- A falta de pesquisa na área de Educação Ambiental inviabiliza a produção de 
metodologias didático-pedagógicas para fundamentar a Educação Ambiental 
formal e resgatar os valores culturais étnicos e históricos das diversas regiões, 
incluindo a perspectiva de gênero. 
- A deficiência e a falta de capacitação dos professores na área e a carência de 
estímulos, salariais e profissionais. 
- A Educação Ambiental nos níveis fundamental e médio apresenta-se 
geralmente através de atividades extraescolares, tendo dificuldades para uma real 
inserção no currículo e nos planos anuais de educação (DIAS, 2004, p. 183). 

 

No ano de 1997, o MEC divulga os novos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

onde a dimensão ambiental foi incorporada como tema transversal nos currículos do ensino 

fundamental. “Retiram-se as algemas conteudistas e reducionistas da educação brasileira” 

(DIAS, 2004, p.54). 

Em 1999, é instituída a Política Nacional de Educação Ambiental, a partir da Lei nº 

9.795 de 27 de abril de 2009, que no artigo 2º afirma: "A Educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

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

formal” (BRASIL, 1999). Até então, o Brasil é o único país da América Latina que tem uma 

política nacional específica para a Educação Ambiental (DIAS, 2004). 
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Entre as conferências de Estocolmo e da Rio 92, houve uma considerável mudança na 

noção de meio ambiente. Na primeira se pensava basicamente na relação do homem com a 

natureza; na segunda, o enfoque é o desenvolvimento econômico, de forma sustentável, ideia 

que é discutida na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em 

Johannesburgo, na África do Sul, em 2002. Essa conferência ficou conhecida por Rio +10, 

com o objetivo de avaliar as aplicações e progressos das diretrizes da conferência do Rio de 

Janeiro (REIGOTA, 2009). 

Mais recentemente, nos dias 13 a 22 de junho de 2012, foi realizada na cidade do Rio 

de Janeiro, mais uma Conferência das Nações Unidas, conhecida como Rio+20. Na 

oportunidade foram renovados os compromissos com o desenvolvimento sustentável e contou 

com a participação de mais de 100 chefes de estado e governo, líderes dos setores privado e 

da sociedade civil, bem como, funcionários da ONU, acadêmicos, jornalistas e o público em 

geral.  

Para Sato (2012), a Rio+20 representou um retrocesso de 20 anos, pois revela que 

muito pouco foi feito em prol do ambiente, e não apenas no Brasil, mas do mundo todo. 

“Temos testemunhado uma derrota após a outra: Belo Monte, transposição do rio São 

Francisco, aprovação do Código Florestal e tantas outras mazelas que assolam a natureza e as 

pessoas mais pobres, vulneráveis ou invisibilizadas de nossa sociedade patológica” (SATO, 

2012). 

Todos esses eventos marcam a trajetória da Educação Ambiental e reafirmam o 

compromisso de enfrentar a atual crise ambiental, superando as injustiças ambientais, as 

desigualdades sociais e os mecanismos de degradação da natureza e da própria humanidade. 

 
 

1.2 A Educação Ambiental no contexto escolar 

 

Educar para a construção de uma sociedade sustentável é o princípio que fundamenta a 

Educação Ambiental na atualidade.  Para isso, novas propostas educacionais surgem, 

enfocando a necessidade de estratégias de ensino mais adequadas, entre elas, um currículo 

integrado que valorize o conhecimento contextual, no qual os vários componentes curriculares 

sejam vistos como recursos a serviço de um objetivo central (CAPRA, 2005). 

Segundo o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
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por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade”. 

Essa liberdade de organização curricular oferece autonomia às escolas e garante uma 

pluralidade de possibilidades de implantação curricular nos sistemas de ensino. 

Com a mesma perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) apresentam 

a temática ambiental na dimensão da transversalidade, devendo ocorrer desde a compreensão 

das ações cotidianas no local de vida, passando pela reconstrução e gestão coletiva de 

alternativas de produção que minimizem e superem o quadro de degradação, até a inserção 

política da sociedade, na defesa de uma melhor qualidade de vida e na construção de uma 

ética ecológica (LOUREIRO, 2004). 

Trabalhar a transversalidade implica buscar a transformação dos conceitos, a 

explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, sempre vinculados à realidade 

cotidiana da sociedade, de modo que se obtenha cidadãos mais participantes. Assim, é tarefa 

de cada professor, dentro da especificidade de sua área, adequar o tratamento dos conteúdos 

para contemplar o Tema Meio Ambiente (BRASIL, 1997).  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 
A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a 
formação de cidadãos conscientes, 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. Para isso é necessário que, mais do que 
informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com 
formação de valores, com o ensino e a aprendizagem de habilidades e 
procedimentos. E esse é um grande desafio para a educação (BRASIL, 1997, 
p.25).  

 

Alcançar esses objetivos pressupõe a prática da Educação Ambiental transformadora, 

aquela que segundo Loureiro (2004), possui caráter emancipatório, em que o fazer educativo 

seja compreendido com práxis social, contribuindo na construção de uma sociedade, na qual a 

sustentabilidade da vida, atuação política consciente e uma formação ética ecológica sejam 

seu cerne. 

O desafio é, pois, o de formular uma Educação Ambiental que seja crítica e inovadora, 

constituída como um ato político voltado para a transformação social. Os grandes desafios 

para os educadores ambientais são, de um lado, o resgate e o desenvolvimento de valores e 

comportamentos e de outro, o estímulo a uma visão global e crítica das questões ambientais e 

a promoção de um enfoque interdisciplinar que resgate e construa saberes (JACOBI, 2003). 

Para Carvalho (2008), a formação de uma atitude ecológica pode ser considerada um 

dos objetivos mais reafirmados pela Educação Ambiental Crítica. Essa atitude poderia ser 

definida, em seu sentido mais amplo, como a adoção de um sistema de crenças, valores e 
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sensibilidades éticas e estéticas, uma vez que, as atitudes orientam as decisões e os 

posicionamentos dos sujeitos no mundo. Nesse sentido, é necessário diferenciá-la da noção de 

comportamento. Atitudes são predisposições para que o indivíduo se comporte de tal ou qual 

maneira. Já os comportamentos são ações observáveis, efetivamente realizadas, e podem estar 

ou não de acordo com as atitudes do sujeito (CARVALHO, 2008).  

Quando afirmamos e definimos a educação ambiental como educação política, 
estamos afirmando que o que deve ser considerado prioritariamente na educação 
ambiental é a análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a 
humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos, visando à superação 
dos mecanismos de controle e de dominação que impedem a participação livre, 
consciente e democrática de todos (REIGOTA, 2009, p. 13). 

 
A Educação Ambiental Crítica rompe com a tendência, ainda presente em discursos e 

em veículos de comunicação, de que a Educação Ambiental cabe exclusivamente ao ensino de 

conhecimentos ecológicos, a transmissão de condutas ecologicamente corretas e a 

sensibilização individual para a beleza da natureza. Em oposição a tal tendência, a Educação 

Ambiental crítica defende a mudança de atitudes, habilidades e valores e não apenas de 

comportamentos, o que aponta para a necessidade de superar o reducionismo de interpretar os 

processos sociais a partir dos conteúdos específicos da ecologia, biologizando o que é 

histórico-social (LOUREIRO, 2007). 

Na perspectiva crítica, é importante também problematizar o fato de que vivemos 

numa sociedade de risco, conceito usado por Ulrich Beck para explicar as características da 

alta modernidade que produziu riscos à humanidade, em geral, de alta gravidade, 

desconhecidos em longo prazo e que não podem ser avaliados com precisão, como os riscos 

ecológicos, químicos, nucleares e genéticos (JACOBI, 2003). 

Assim, a sociedade industrial moderna, fundada sobre as disputas das riquezas 

socialmente produzidas deve ser substituída por uma sociedade que precisa administrar a 

produção social dos riscos (BAZZO; VALÉRIO, 2006), incorporando o que convencionou 

chamar ‘modernidade reflexiva’. Neste contexto, a modernização reflexiva consiste na 

tomada de consciência por parte do público das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Sua finalidade é o aparecimento de mecanismos para minimizar os efeitos de viver num 

estado de incerteza, o que vai certamente ao encontro da necessidade de participação pública 

defendida pela Educação Ambiental Crítica (BAZZO; VALÉRIO, 2006). 

Desse modo, ainda que as questões socioambientais carreguem diversas incertezas e 

sejam complexas, o que leva à imprevisibilidade dos sistemas, elas precisam ser debatidas e 

incorporadas nos discursos dos cidadãos. A nosso ver, essa formação vai ao encontro de uma 

educação na perspectiva reflexiva. Em outras palavras, o posicionamento dos cidadãos numa 
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sociedade de risco requer incorporar uma visão coerente de diversos assuntos, o que remete a 

uma formação escolar mais atenta às necessidades sociais e ambientais. E nesse sentido, a 

escola é responsável por fazer o elo entre a problemática socioambiental e as explicações 

científicas, o que inclui o olhar da complexidade (CARAMELLO; STRIEDER, 2011) e da 

interdisciplinaridade. 

O enfoque interdisciplinar da Educação Ambiental já se apresentava como aspecto 

relevante, desde a Conferência de Tbilisi, em 1977, quando assim defendia que “a Educação 

Ambiental não é uma matéria suplementar que se soma aos programas existentes, exige a 

interdisciplinaridade, quer dizer uma cooperação entre as disciplinas tradicionais, indispensável 

para poder se perceber a complexidade dos problemas do meio ambiente e formular sua 

solução” (GAUDIANO, 2005, p. 123). Nesse sentido, os PCNs trazem uma importante 

contribuição para essa tarefa, por meio da transversalidade dos temas (DIAS, 2004). 

Ainda na Conferência de Tbilisi foram mencionadas algumas propostas pedagógicas 

que valorizam o caráter interdisciplinar da Educação Ambiental. Entre elas, destaca-se a 

técnica do projeto, que consiste em buscar solucionar diferentes problemas de ordem 

ambiental. Para isso, cada disciplina colabora para a melhor compreensão dos problemas, e os 

professores das diferentes disciplinas intervêm, a pedido dos grupos de alunos, apoiando-se em 

assessores externos, voltando-se para problemas específicos de sua comunidade e criando 

grupos dedicados à análise e à ação (GAUDIANO, 2005). 

Para Gaudiano (2005), queira-se ou não, o tema interdisciplinaridade permanecerá 

articulado à abordagem ambiental por um longo tempo, já que continua sendo a melhor 

estratégia proposta para encontrar respostas mais integradas para as questões ambientais. 

Assim, a Educação Ambiental “não se identifica com nenhuma disciplina em particular, mas 

com suas múltiplas interações” (GAUDIANO, 2005, p. 129). 

 
 

1.3 Concepções sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental 

 

O conceito de meio ambiente tem evoluído nas últimas décadas para uma concepção 

mais ampla, que considera como constituintes do ambiente os aspectos ecológicos, 

econômicos e políticos em superação à concepção puramente biofísica (ARAÚJO, 2004).  

Segundo Araújo (2004), a concepção que considera os aspectos físicos e biológicos é 

mais comum na prática dos indivíduos e a concepção mais ampla de meio ambiente que inclui 

os aspectos sociais e os impactos das ações humanas sobre a natureza é relativamente recente.  
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Até a Conferência de Estocolmo, em 1972, o ambiente era visto como formado pela 

fauna e pela flora, mais os aspectos abióticos. Contudo, essa visão mudou e o ambiente 

passou a ser definido como formado pelos elementos bióticos, abióticos e culturais do ser 

humano. Portanto, esse princípio coloca a Educação Ambiental numa abordagem holística, ou 

seja, uma abordagem que considera todos os aspectos da vida (DIAS, 2004). Para Grün 

(1996) essa abordagem holística vem se afirmando e conquistando espaço no discurso 

educacional em oposição ao fragmentalismo do modelo reducionista cartesiano. 

 Na Declaração da Conferência Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação 

Ambiental, um dos princípios básicos da Educação Ambiental é “considerar o meio ambiente 

em sua totalidade, isto é, em seus aspectos naturais e criados pelo homem (político, social, 

econômico, científico-tecnológico, histórico-cultural, moral e estético)” (DIAS, 2004, p. 112).  

Nos PCNs sobre Ciências Naturais: meio ambiente e saúde, o termo “meio ambiente” 

tem sido utilizado para indicar “espaço” (com seus componentes bióticos e abióticos e suas 

interações) em que um ser vive e se desenvolve, trocando energia e interagindo com ele, 

sendo transformado e transformando-o. No caso do ser humano, ao espaço físico e biológico 

soma-se o “espaço” sociocultural (BRASIL, 1997, p. 26). 

Assim, é certo que existe uma multiplicidade de conceitos para o termo meio ambiente 

construídos ao longo da trajetória histórica da Educação Ambiental. Segundo os PCNs 

(BRASIL, 1997) o termo meio ambiente não configura um conceito que possa ou que 

interesse ser estabelecido de modo rígido e definitivo. É mais importante compreender o meio 

ambiente como uma representação social, uma visão que evolui no tempo e depende do grupo 

social em que é utilizada. “São essas representações, bem como suas modificações ao longo 

do tempo, que importam: é nelas que se busca intervir quando se trabalha com o tema Meio 

Ambiente” (BRASIL, 1997). 

A concepção de meio ambiente não trata-se de um conceito científico, mas de uma 

representação social. Os conceitos científicos como nicho ecológico, habitat, ecossistemas, 

entre outros, são conhecimentos definidos pela comunidade científica e utilizados 

universamente como tais, caracterizando um consenso em relação a um determinado 

conhecimento. Já as representações sociais podem representar os conhecimentos científicos da 

forma que foram aprendidos e internalizados pelas pessoas, ou seja, compreende o senso 

comum que se tem sobre determinado tema (REIGOTA, 2010).  

A ação do homem no meio natural trouxe significativas mudanças para a 

humanidade, o que implicou na necessidade de repensar tal situação. Esse repensar levou à 

instituição da Educação Ambiental em diferentes contextos, entre eles, o contexto escolar. 
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Nessa perspectiva, Reigota (2009) considera a escola um lugar de destaque para a realização 

de atividades em Educação Ambiental, as quais refletem as representações sociais de meio 

ambiente e as concepções de Educação Ambiental dos professores e todos aqueles envolvidos 

nessa atividade. 

Reigota (2010) considera que embora as concepções ou representações sociais de meio 

ambiente apresentem um componente científico, devido à formação acadêmica dos 

professores, elas também representam o senso comum e podem ser classificadas em: 

naturalista, antropocêntrica e globalizante (Quadro 1). 

 

QUADRO 1 – Categorias das concepções de meio ambiente segundo Reigota (2010). 

Fonte: REIGOTA, 2010. 

 

Diante de diferentes concepções sobre meio ambiente, Reigota (2009) percebe o meio 

ambiente “um lugar determinado e/ou percebido onde estão em relação dinâmica e em 

constante interação os aspectos naturais e sociais” (REIGOTA, 2009, p.36). Essas relações 

acarretam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos de 

transformações da natureza e da sociedade. 

Em meio a diferentes discursos sobre a Educação Ambiental e as diversas maneiras de 

conceber e de praticar a ação educativa neste campo, Sauvé (2005), no seu trabalho “Uma 

cartografia das correntes em Educação Ambiental” aponta 15 correntes de Educação 

Ambiental, sendo algumas consideradas pelo autor como de tradição mais antiga (Quadro 2), 

dominante nas décadas de 1970 e 1980, e outras mais recentes (Quadro 3). Sauvé (2005) 

destaca que, embora cada uma dessas correntes apresente um conjunto de características 

específicas que a distingue das outras, há correntes que compartilham também características 

comuns.  

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 
NATURALISTA Meio ambiente como sinônimo de natureza 

intocada. Evidenciam-se somente os aspectos naturais. 
ANTROPOCÊNTRICA Evidencia a utilidade dos recursos naturais para a 

sobrevivência do ser humano. 
GLOBALIZANTE Relações recíprocas entre natureza e sociedade. 

Q
op

pa
 S

of
tw

ar
e

PDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. http://www.qoppa.com/pdfstudio



29 
 

QUADRO 2 – Correntes mais tradicionais em Educação Ambiental (SAUVÉ, 2005). 

Correntes Concepções do meio 

ambiente 

Objetivos da EA 

Naturalista Natureza Reconstruir uma ligação com a natureza. 

Conservacionis

ta/Recursista 

Recurso Adotar comportamentos de conservação. 
Desenvolver habilidades relativas à gestão ambiental. 

Resolutiva Problema Desenvolver habilidades de resolução de problemas (RP): 
do diagnóstico à ação. 

Sistêmica Sistema Desenvolver o pensamento sistêmico: análise e síntese 
para uma visão global. Compreender as realidades 
ambientais, tendo em vista decisões apropriadas. 

Científica Objeto de estudo Adquirir conhecimentos em ciências ambientais. 
Desenvolver habilidades relativas à experiência 
científica. 

Humanista Meio de vida Conhecer seu meio de vida e conhecer-se melhor em 
relação a ele. 
Desenvolver um sentimento de pertença. 

Moral/ética Objeto de valores Dar prova de ecocivismo. Desenvolver um sistema ético. 

Fonte: SAUVÉ (2005) 

 

QUADRO 3 – Correntes mais recentes em Educação Ambiental (SAUVÉ, 2005). 

Correntes Concepções do meio 

ambiente 

Objetivos da EA 

Holística Total.  

Todo o Ser. 

Desenvolver as múltiplas dimensões de seu ser em 
interação com o conjunto de dimensões do meio ambiente. 
Desenvolver um conhecimento “orgânico” do mundo e um 
atuar participativo em e com o meio ambiente. 

Biorregionalista Lugar de pertença 
Projeto comunitário 

Desenvolver competências em ecodesenvolvimento 
comunitário, local ou regional. 

Práxica Ação – reflexão Aprender em, para e pela ação. 
Desenvolver competências de reflexão. 

Crítica Objeto de transformação, 
Lugar de emancipação 

Desconstruir as realidades socioambientais visando a 
transformar o que causa problemas. 

Feminista Objeto de solicitude. Integrar os valores feministas à relação com o meio 
ambiente. 

Etnográfica Território 

Lugar de identidade 

Natureza/ Cultura 

Reconhecer a estreita ligação entre natureza e cultura. 
Aclarar sua própria cosmologia. 
Valorizar a dimensão cultural de sua relação com o meio 
ambiente. 

Ecoeducação Pólo de interação para a 
formação pessoal 
Cadinho de identidade 

Experimentar o meio ambiente para experimentar-se e 
formar-se em e pelo meio ambiente. 
Construir sua relação com o mundo, com outros seres que 
não sejam humanos. 

Sustentação e 

Sustentabilidade 

Recursos para o 
desenvolvimento 
econômico 
Recursos compartilhados 

Promover um desenvolvimento econômico respeitoso dos 
aspectos sociais e do meio ambiente. 
Contribuir para esse desenvolvimento. 

Fonte: SAUVÉ (2005) 
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De fato, não existe um consenso nas definições de meio ambiente, seja na comunidade 

científica, seja fora dela. As particularidades do termo meio ambiente levam a uma concepção 

muitas vezes difusa e variada, o que acarreta uma incompreensão do verdadeiro sentido da 

educação ambiental. Para muitos professores, educar para o meio ambiente diz respeito 

apenas à preservação da natureza, deixando as questões culturais, sociais, econômicas, 

políticas e históricas, inerentes a essa temática, à margem das discussões. 

 
 

1.4 Educação Ambiental em Sergipe  

 

No estado de Sergipe, somente no ano de 2010, foi instituída a Política Estadual de 

Educação Ambiental, a partir da Lei nº 6.882 de 08 de abril de 2010, fundamentada na 

Conferência de Tbilisi (1977), na Política Nacional do Meio Ambiente (1981), na 

Constituição Federal (1988), na Política Nacional de Educação Ambiental (1999) e na Política 

Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (2006) (SERGIPE, 2010). Segundo o Art. 9º desta lei, 

a Política Estadual de Educação Ambiental tem por objetivo: 

Promover a Educação Ambiental por meio da sensibilização e da formação 
continuada, proporcionando a compreensão integrada do meio ambiente, 
evidenciando a interrelação dos aspectos sociais, políticos, legais, científicos, 
tecnológicos, econômicos, ambientais, éticos e culturais do Estado de Sergipe 
(SERGIPE, 2010). 

 
 
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) e a 

Secretaria de Estado da Educação (SEED), através do Órgão Gestor da Política Estadual de 

Educação Ambiental, elaboraram mais recentemente, no primeiro semestre de 2012, a Minuta 

do Decreto Governamental que regulamentará a Lei nº 6.882, de 08 de abril de 2010, visando 

estimular o debate, socializar informações e experiências, dar continuidade ao processo de 

discussão e fomentar a participação dos cidadãos sergipanos, para inserção de novas 

contribuições ao Decreto Governamental em pauta (SERGIPE, 2013). 

Para o fortalecimento das práticas em Educação Ambiental no Estado de Sergipe, a 

SEMARH, através da Superintendência de Qualidade Ambiental, Desenvolvimento 

Sustentável e Educação Ambiental, desenvolve ações como: capacitação de recursos 

humanos; desenvolvimento de estudos e pesquisas; produção e divulgação de material 

educativo; acompanhamento e avaliação; e atividades socioeducativas. Vinculada à SEMARH 

e a SEED, o Estado de Sergipe conta com a existência da Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental de Sergipe – CIEASE, que tem como finalidade promover a discussão, 
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gestão, coordenação, acompanhamento, avaliação e a implementação de atividades de 

Educação Ambiental no Estado, inclusive efetivar a proposição de normas, observadas as 

disposições legais vigentes (SERGIPE, 2013). 

Além disso, o Estado de Sergipe também dispõe de uma Sala Verde, implantada em 

2005, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde busca, por meio de cursos, oficinas e 

projetos de ensino e pesquisa, a formação continuada de professores, democratizando o acesso 

às informações, materiais e publicações sobre as questões ambientais (PARDO; SANTOS, 

2011). 

A Sala Verde é um projeto federal do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que 

desde 2000 atua com o objetivo de incentivar a criação de espaços socioambientais para 

atuarem como centros de informação e formação ambiental. Inicialmente esse projeto foi 

concebido como uma biblioteca verde, espaço para a disponibilização e democratização do 

acesso às informações. Contudo, a partir do seu desenvolvimento e evolução passou-se a 

visualizar as Salas Verdes como espaços com múltiplas potencialidades, podendo desenvolver 

atividades diversas de Educação Ambiental como: cursos, palestras, oficinas, eventos, 

encontros, reuniões, campanhas (BRASIL, 2013). 

Foi através da Sala Verde que surgiu o Grupo de Estudos e Pesquisa de Educação 

Ambiental do Estado de Sergipe (GEPEASE), com o objetivo de contribuir para o 

fortalecimento das ações de pesquisa e aprofundamento teórico em Educação Ambiental. 

Umas das contribuições desse grupo é a realização, desde o ano de 2008, do Encontro 

Sergipano de Educação Ambiental e que em 2013 realiza a sua quarta versão com o tema 

“Sustentabilidade, Consumo e Cidadania” (ENCONTRO..., 2013). 

Além disso, mesmo o Estado de Sergipe não oferecendo curso de Pós-Graduação 

stricto sensu em Educação Ambiental, algumas Instituições de Ensino Superior, públicas e 

privadas, também contribuem com a formação de educadores ambientais, através de cursos 

específicos de Pós-Graduação lato sensu em Educação Ambiental. Contudo, essas não são as 

únicas instituições do estado a colaborar com as pesquisas em Educação Ambiental, pois 

devido ao seu caráter interdisciplinar, esse campo do conhecimento é explorado em vários 

outros cursos de Pós-Graduação. 

Considerando a importância dessas instituições na produção do conhecimento 

científico e na sua contribuição para a melhoria da educação, através da formação docente, é 

relevante analisar a produção acadêmica em Educação Ambiental, nos cursos de mestrado e 

doutorado, oferecidos no Estado de Sergipe, e como esses conhecimentos estão influenciando 

as práticas pedagógicas realizadas nas escolas de educação básica do estado.  
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Para isso, apresentamos um levantamento das produções acadêmicas em Educação 

Ambiental, vinculadas aos cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFS, a instituição de 

Ensino Superior mais antiga do estado de Sergipe e com uma ampla oferta de cursos stricto 

sensu. Atualmente, a UFS disponibiliza 48 cursos stricto sensu, sendo 8 de doutorado, 37 de 

mestrado acadêmico e 3 de mestrado profissional ( HISTÓRIA, 2013). 

 

1.5 A produção acadêmica em Educação Ambiental no contexto escolar: um 
levantamento de dissertações e teses de cursos de Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Sergipe.  

  

A institucionalização da pós-graduação no Brasil ocorreu nos anos 1960, sendo o 

primeiro curso educacional criado na PUC-RJ - Mestrado em Educação, em 1965, o que pode 

ser considerado um processo recente se comparado com outros países (NETO, 2009).  

Com o desenvolvimento dos programas de pós-graduação em Educação, surgem as 

primeiras dissertações de mestrado no campo da Educação Ambiental, defendidas em 1981. 

Em 1990, é defendida a primeira tese no programa de Doutorado em Educação, da Faculdade 

de Educação da USP. Contudo, foi apenas no ano de 1994 que foi criado o Primeiro Mestrado 

em Educação Ambiental, pela Universidade Federal do Rio Grande (UFRG) (NETO, 2009). 

Assim, é a partir da segunda metade dos anos 90 que ocorre a institucionalização da Educação 

Ambiental em diferentes departamentos de Pós-Graduação, surgindo o interesse pela sua 

fundamentação política e pedagógica (REIGOTA, 2007). 

Segundo o Projeto interinstitucional “A Educação Ambiental no Brasil: análise da 

produção acadêmica (dissertações e teses)”, em desenvolvimento por Grupos de Pesquisa 

vinculados à Unicamp, UNESP-Rio Claro, USP-Ribeirão Preto e UFSCar, é a partir dos anos 

90 que se observa o crescimento significativo na produção acadêmica em Educação 

Ambiental (NETO, 2009). 

 Assim, sendo a Educação Ambiental um tema de crescente investigação, surge a 

necessidade de analisar a produção científica nessa área do conhecimento. Para isso, 

apresentamos no presente estudo as dissertações e teses em Educação Ambiental no contexto 

escolar, defendidas nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFS e disponíveis na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações/UFS nos seguintes núcleos e programas: 

 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA/UFS); 

 Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (NEREN); 
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 Núcleo de Pós-Graduação em Educação (NPGED); 

 Núcleo de Pós-Graduação em Geografia (NPGEO); 

 Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (NPGECIMA); 

 Núcleo de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (NPEC). 

 Para a identificação dessas produções acadêmicas, foram observadas as dissertações e 

teses que traziam no título a palavra Educação Ambiental ou palavras-chave: meio ambiente, 

ensino, práticas pedagógicas ou similares. Além disso, foi analisado o resumo dos trabalhos 

(aqueles que estavam disponíveis online) com o objetivo de verificar a sua relação com a 

Educação Ambiental.  

Após a identificação das dissertações e teses em Educação Ambiental no contexto 

escolar, essas foram classificadas de acordo com os aspectos: concepções de professores em 

Educação Ambiental; práticas pedagógicas em Educação Ambiental; formação continuada de 

professores e propostas curriculares (Quadro 4). 

 

QUADRO 4 - Produções Acadêmicas de Educação Ambiental no contexto escolar em cursos de 
Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe. 

 

Ano 
Programa de 
Pós-
Graduação 

Conteúdo 
de 
investigação 

Nº de 
Dissertações 

Nº de 
teses 

Título Autor 

2007 PRODEMA 
Práticas 
pedagógicas 
em EA 

01 - 
Projetos de EA nas 
escolas municipais de 
Aracaju 

Matheus Pereira 
Mattos Felizola. 

2008 PRODEMA 
Práticas 
pedagógicas 
em EA 

01 - 

Caracterização da 
prática da EA nas 
escolas da cidade de 
Aracaju.  

Marcus Aurelius 
de Oliveira 
Vasconcelos. 

2009 

PRODEMA 
Práticas 
pedagógicas 
em EA 

01 - 

Saberes ambientais 
ou saberes perdidos? 
Práticas de EA na 
Escola Rural de 
Ensino Fundamental 
Nicola Mandarino, 
Itaporanga. 

Michele Moura 
dos Santos. 

NEREN 

Concepção 
de 
professores 
em EA 

01 - 

Percepção ambiental 
e sustentabilidade: 
um estudo com 
educadores da rede 
pública de ensino de 
Itaporanga 
d’Ajuda/SE.  

Juciara Torres 
Franco. 

 
 
 
2011 
 
 
 
 

PRODEMA 
Práticas 
pedagógicas 
em EA 

02 - 

 
A Educação 
Ambiental e a gestão 
de resíduos sólidos 
no Instituto Federal 
de Educação. 
 
 

Mércia Miriam 
Gama Bispo. 
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2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Descrição da 
avaliação de um 
programa de ensino 
para elaboração de 
projetos de Educação 
Ambiental com 
professores do 
município de 
Indiaroba/SE. 

Felipe Alan 
Souza 

 

NPGED 
 

Formação 
continuada 
de 
professores. 

01 - 

Educação Ambiental 
na proposta de 
formação continuada 
de professores no 
estado de Sergipe.  

Leisitania Silva 
Nery. 

Concepções 
e práticas 
pedagógicas 
em EA 

02 - 

A dimensão 
ambiental nas 
concepções dos 
professores do Centro 
de Referência de 
Educação de Jovens e 
Adultos Prof. 
Severino Uchôa.  

A dimensão 
ambiental na 
educação no campo 
em Vitória da 
Conquista-BA. 

Viviane Almeida 
Rezende. 

 
 
 
 
 
 
 

Glauber Barros 
Alves Costa. 

 

2012 

PRODEMA 

Concepções 
e práticas 
pedagógicas 
em EA 

 
02 

- 

Aprendizagem Ètica 
relacionada ao Meio 
Ambiente: 
Concepções dos 
Profissionais da 
educação da escola 
pública em 
Garanhuns/PE. 

A Educação 
Ambiental e a sua 
inserção no ensino 
formal. 

Josevaldo 
Araujo de Melo. 

 

 

 

José Carlos de 
Souza Guedes 

NPGED 

Concepções 
e práticas 
pedagógicas 
em EA 

02 - 

A Educação 
Ambiental no ensino 
fundamental no 
CODAP: concepções 
e Práticas. 

 

 

O Lugar da Educação 
Ambiental nas 
concepções e práticas 
pedagógicas dos 
professores da rede 
pública estadual no 
semiárido sergipano. 

Eliane Terezinha 
Farias 
Domingues. 

 

 

Wagner da Cruz 
Silva. 
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Janeiro/
2013 a 
abril/ 
2013) 

NPGED 

Formação de 
professores 

01 - 

Educação 
Ambiental: limites e 
possibilidades na rede 
pública municipal de 
ensino de Aracaju. 

Maria Ivanilde 
Meneses de 
Oliveira. 

Concepções 
e práticas 
pedagógicas 
em EA 

01 - 

A Educação 
Ambiental  no ensino 
superior: o que dizem 
os professores  
universitários. 
 

Adriano Sotero 
da Silva. 

PRODEMA 

Formação de 
professores 

01 - 

Desenvolvimento 
profissional 
interdisciplinar em 
Ciências Ambientais: 
Trajetória Formativa 
(Auto) Biografia. 

Najó Glória dos 
Santos 

Propostas 
Curriculares 

01 - 

Temáticas ambientais 
em disciplinas 
escolares: entre o 
planejado e o 
passível.  

Giane Florentino 
Rodrigues de 
Brito. 

 

Concepções 
em EA 

01 - 

Educação e cultura 
no processo de 
valorização do 
território ambiental.  

Cláudia 
Fernanda 
Teixeira de 
Melo. 

 

Práticas 
Pedagógicas 
em EA 

01 - 

Alternância como 
pedagogia na Escola 
Família Agrícola de 
Ladeirinhas-SE: 
possibilidades de 
construção de 
práticas sustentáveis.  

Juliana Franco 
de Melo 

NPGECIMA 

Concepções 
e Práticas 
Pedagógicas 
em EA. 

02 - 

Políticas ambientais 
no Timor leste: 
perspectivas para o 
ensino de Ciências. 

Ensino de Ciências e 
as significações de 
Caatinga 
apresentadas por 
alunos de uma escola 
rural no alto sertão 
sergipano. 
 
 

Lara Maria 
Aquino Guterres. 

 

Elaine Cristine 
do Amarante 
Matos. 

 

A partir desse levantamento de produção acadêmica, observamos a participação mais 

significativa do PRODEMA – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, que de janeiro/2007 a abril/2013 produziu 11 dissertações com temas relacionados 

à Educação Ambiental no contexto escolar. Dessas produções acadêmicas, estavam 

disponíveis os resumos de seis dissertações, defendidas nos anos de 2012 e 2013. Na análise 
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desses resumos foi possível identificar que quatro dissertações contemplaram a inserção da 

Educação Ambiental em escolas públicas do município de Garanhuns/PE e apenas duas 

dissertações voltadas ao estudo no estado de Sergipe, uma delas relacionada à formação 

profissional interdisciplinar de professores egressos do PRODEMA e a outra voltada à 

Educação de Campo em escola do município de Japoatã/SE. Assim, observamos a 

necessidade de fortalecer as pesquisas em Educação Ambiental no estado de Sergipe, 

produzindo conhecimento capaz de subsidiar as práticas pedagógicas em Educação Ambiental 

desenvolvidas nas escolas. 

No NPGED foram identificadas sete dissertações, com destaque para o estudo das 

concepções e práticas pedagógicas dos professores em Educação Ambiental. É importante 

destacar que entre essas produções acadêmicas produzidas pelo NPGED, seis foram voltadas 

ao estudo da Educação Ambiental no estado de Sergipe e orientadas pela Prof. Dra. Maria 

Inez Oliveira Araújo, o que pode ser justificado por sua experiência como líder do Grupo de 

Estudos e Pesquisa de Educação Ambiental do Estado de Sergipe (GEPEASE) e pesquisadora 

da Sala Verde na Universidade Federal de Sergipe. 

No NPGECIMA, mais recentemente, foram defendidas duas dissertações voltadas ao 

estudo da Educação Ambiental. A primeira, defendida em março de 2013, traz discussões 

acerca da inserção das políticas públicas ambientais do Timor Leste na comunidade escolar e 

a segunda, defendida em abril de 2013, tem como foco de estudo os significados que os 

alunos e professores de Ciências de uma escola rural em Nossa Senhora da Glória, SE, situada 

no bioma Caatinga, atribuem ao ambiente local, e como este é abordado em sala de aula, 

especificamente no ensino de Ciências.  

Dos núcleos pesquisados, apenas o NPGED, o PRODEMA e o NPGEO oferecem 

curso de pós-graduação, em nível de doutorado. Entre esses núcleos, não foram localizadas 

teses em Educação Ambiental no contexto escolar. Assim, consideramos esse tema pouco 

investigado nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, da Universidade Federal de Sergipe, 

o que pode representar um excelente campo de estudo para novos pesquisadores. 

 Contudo, é importante considerar que os dados apresentados anteriormente foram 

obtidos unicamente através de consultas online disponíveis no Banco de Teses e Dissertações 

da Universidade Federal de Sergipe. Portanto, possíveis omissões de trabalhos acadêmicos 

produzidos nos núcleos de Pós-graduação pesquisados devem-se a sua ausência na página de 

consulta online ou a dificuldade de classificação dos trabalhos pela ausência de alguns 

resumos, uma vez que, o título por si só, em algumas situações não indicam a abordagem ou 

objetivo da pesquisa. 
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2. CONTEXTUALIZANDO O CAMPO DE PESQUISA 
 

2.1 Histórico do município de Simão Dias-SE 

 

O local onde foi edificada a cidade de Simão Dias foi, no passado, uma povoação de 

índios da Tribo dos Tapuias, integrantes da Missão do jesuíta Gaspar Lourenço, que, para 

fugir da perseguição do Governador da Bahia, Luís Brito e Almeida, instalaram-se nas 

proximidades do Rio Caiçá, nos fins do século XVI (IBGE, 2010). 

Em meados do século XVII, quando as forças invasoras de Maurício de Nassau 

ameaçam as terras sergipanas, o português Braz Rabelo, que possuía rebanhos nas terras da 

atual Itabaiana, decide esconder seus rebanhos nas terras das matas às margens do Rio Caiçá. 

Esse episódio justifica a figura histórica do vaqueiro Simão Dias, responsável pela condução 

do gado e pelo surgimento do povoado que daria origem à cidade Simão Dias (SOUZA, 

2012).  

Antes de ter “status” de vila, o atual município foi constituído como Freguesia, pela 

Lei de 6 de fevereiro de 1835, desmembrando-se da Freguesia de Lagarto. Devido ao 

progresso da região, o governo da Província baixou, em 15 de março de 1850, o decreto que 

elevou à categoria de vila com o nome de Senhora Sant’Ana de Simão Dias. Passou da 

categoria de vila para a de cidade, em 12 de Junho de 1890, por decreto do presidente do 

Estado Felisbelo Freire, sob o argumento que a mesma possuía uma grande população, um 

comércio próspero, uma estrada de ferro que ligava a referida Vila a Aracaju, bem como a 

existência de uma comarca recém criada. A estrada de ferro, que serviu como uns dos 

argumentos para a emancipação política da antiga Vila, jamais foi concluída, restando hoje, 

algumas escavações e bases de pontes por onde passaria as linhas férreas, que permanecem 

abandonadas em fazendas da região (SOUZA, 2012). 

Em 25 de outubro de 1912, a pedido do Pe. João de Matos Freire de Carvalho, o 

município de Simão Dias passou a ser denominado Anapólis, pelo Decreto de Lei de nº 621. 

Após muitas controvérsias e reações, principalmente da imprensa, o nome de Simão Dias foi 

restabelecido pelo Decreto Lei n° 533, de 7 de dezembro de 1944, uma vez que, já existia 

outro município brasileiro com o nome de Anápolis (SOUZA, 2012).   
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2.2 Contexto sociogeográfico 

 

O município de Simão Dias, localizado no extremo oeste do Estado de Sergipe, limita-

se a norte com os municípios de Pinhão e Pedra Mole; a leste com Macambira e Lagarto; a sul 

com Riachão do Dantas e Lagarto e a oeste com Tobias Barreto, Poço Verde e o Estado da 

Bahia (BOMFIM; COSTA; BENVENUTI, 2002). Está a uma distância aproximada de 100 

Km da capital Aracaju e possui uma extensão territorial de 564,7 Km² (IBGE, 2010). Tem a 

Caatinga como bioma predominante (IBGE, 2010) e um relevo acidentado devido à presença 

de um conjunto de serras, com altitudes que variam entre 200 a 750 metros, condição que 

favorece a existência de uma vegetação menos vulnerável a estiagens típicas do sertão 

(SOUZA, 2012), compreendendo vegetação de capoeira, caatinga, campos limpos e campos 

sujos e vestígios de mata. Localiza-se no Polígono das Secas, com temperatura média anual 

de 24,1°C, mas no inverno a temperatura pode variar entre 13ºC e 18ºC. A precipitação de 

chuvas média ao ano é de 880 mm, mais predominante de março a agosto (outono-inverno). O 

município está inserido na bacia hidrográfica dos rios Vaza-Barris e Piauí, como rios 

principais, e além desses, os rios Jacaré e Caiçá (BOMFIM; COSTA; BENVENUTI, 2002).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Mapa do Estado de Sergipe evidenciando a localização da cidade de Simão Dias . 
Fonte: Disponível em www.jornalsimaodiense.com.br 
 

Segundo dados do Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município de Simão Dias possui 38.702 habitantes que se 

encontram distribuídos 20.426 na zona urbana e 18.276 na zona rural (IBGE, 2010).  

O abastecimento de água da sede é de responsabilidade da Companhia de Saneamento 

de Sergipe – DESO, cuja fonte de captação é o rio Piauitinga. Povoados e vilas, em sua 

maioria, contam com abastecimento de água através de poços tubulares. O esgotamento 
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sanitário é efetuado através de fossas sépticas e comuns, enquanto o lixo urbano coletado é 

transportado em caminhão e depositado a céu aberto (BOMFIM; COSTA; BENVENUTI, 

2002). 

 

 

2.3 Contexto econômico 

 

No passado, a cidade de Simão Dias teve uma forte economia baseada na cana-de-açúcar, 

na farinha, no café, na pecuária e na indústria de couro. Na década de 50, por exemplo, chegou a 

ter dez indústrias de calçados. O comércio era tão intenso, que eram corriqueiras as transações 

com São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador (EMDAGRO, 2008). 

Atualmente, a receita do município está baseada na agricultura, pecuária e mineração. Na 

pecuária, predomina a criação de bovinos, suínos, equinos, aves, em especial os galináceos, e 

na ovinocultura, com destaque para a criação de ovinos da raça Dopper, com a utilização de 

técnicas de fertilização in vitro, inseminação artificial e transferência de embriões. Por muitos 

anos, a pecuária exerceu significativa influência no desenvolvimento econômico e político de 

Simão Dias, quando os grandes proprietários de latifúndios assumiam cargos políticos no 

município e no estado e ainda recebiam títulos de coronéis, barões e baronesas (SILVA, 

2010). Contudo, com o decorrer dos anos, a atividade econômica do município foi sendo 

diversificada, destacando-se para a redução dos grandes latifúndios e o crescimento dos 

pequenos e médios agricultores, os quais receberam incentivos do governo com o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (SILVA, 2010).  

A atividade agrícola é hoje destaque no município, mais especificamente na produção de 

milho, feijão e mandioca, nas regiões que apresentam os melhores solos, deixando para a pecuária 

os solos de topografia difícil e de pouca fertilidade. O município apresenta um quadro de 

monocultura do milho em expansão (EMDAGRO, 2008), já tendo conquistado o título de 

maior produtor de milho do nordeste, em 2007 (SILVA, 2010).  

No setor de mineração, predomina a presença das rochas carbonáticas e da argila, 

utilizada na fabricação de telhas, tijolos e cerâmicas. O município conta ainda com as fábricas: 

Cal Trevo, com destaque para a produção de cal e brita; Dakota, no setor de calçados e a 

Metalplástico, atuando no segmento de injeção de plásticos de engenharia e produtos de 

metal.  

Evidentemente, a instalação dessas fábricas trouxe para o município o crescimento do 

comércio e a garantia de renda para diversas famílias.  
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2.4 Contexto educacional 

 

Simão Dias possui 33 escolas públicas municipais e 18 estaduais que atendem a 9.780 

alunos distribuídos entre a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio e a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) (IBGE, 2010). 

Com o intuito de obter retornos positivos quanto à educação e oferecer oportunidade de 

melhoria e qualidade de vida, o município de Simão Dias desenvolve o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(Projovem) e o Projeto Reconstrução do Espaço da Criança e do Adolescente (RECA) 

(SILVA, 2010). 

O PETI é um programa do governo federal, inserido no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) responsável por elaborar medidas socioeducativas para crianças e adolescentes 

com o intuito de afastá-los do trabalho precoce, como também, pela transferência de renda 

para suas famílias. O objetivo do PETI é abolir com todas as formas de trabalho infantil 

através do atendimento às famílias que possuem crianças e adolescentes com idade inferior a 

16 anos inseridos no mundo do trabalho. 

O Projovem, também integrante do SUAS, destina-se a promover a inclusão social dos 

jovens brasileiros de 18 a 29 anos que, apesar de alfabetizados, não concluíram o ensino 

fundamental, buscando sua re-inserção na escola e no mundo do trabalho, de modo a 

propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania. 

O Projovem Trabalhador, extensão do Projovem, foi colocado em ação no município 

de Simão Dias no ano de 2009. Esse programa consiste em uma política pública do Governo 

Federal cujo objetivo é preparar o jovem para o mercado de trabalho através de cursos 

profissionalizantes com 350 horas/aula. Destina-se aos jovens desempregados, situados na 

faixa etária entre 18 e 29 anos e que sejam integrantes de famílias cuja renda seja de meio 

salário mínimo per capita.  

Além desses dois programas que se encontram vinculados ao Ministério de 

Desenvolvimento Social, o município também desenvolve o Projeto RECA, desde 2002, fruto 

do trabalho de alguns movimentos sociais existentes em Simão Dias tais como, as Igrejas 

Evangélicas, a Pastoral da Criança, a Pastoral do Menor, o sindicato dos Trabalhadores Rurais 

e o Conselho Tutelar, tendo como idealizador o professor Orlando de Carvalho Santana. O 

RECA configurou-se como uma proposta capaz de possibilitar às crianças e adolescentes 

carentes do município um espaço de interação social com o intuito de melhorar a sua 

qualidade de vida através de uma capacitação profissional e incentivo aos estudos, à prática 
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esportiva e ao resgate da cultura local. Para isso, o projeto desenvolve oficinas de artesanato 

(biscuit), corte e costura, arte e educação, informática, violão, futsal, reforço escolar, capoeira, 

curso de cabeleireiro e destaca-se com o seu coral de flautas “Prof. Orlando de Carvalho 

Santana” (SILVA, 2010). 

 
 

2.5 Contexto político 

 

 O município de Simão Dias, ao longo de sua história, exerceu forte influência na 

política do estado de Sergipe, considerado, segundo expressão do sociólogo francês Jean-

François, “um viveiro” de políticos. Três famílias ilustres se destacam nesse campo – 

Carvalho, Valadares e Deda. Celso de Carvalho, sobrinho do desembargador e chefe político 

Gervásio de Carvalho Prata, conquistou oito mandatos, dentre eles o de vice-governador, 

porém, com a destituição de João de Seixas Dória do cargo de governador ele chega, em 1º de 

abril de 1964 ao patamar máximo (SILVA, 2010). 

Segundo o historiador simãodiense Marcelo Domingos de Souza, atual secretário de 

educação do município de Simão Dias, Celso de Carvalho foi o último remanescente da 

tradição oligárquica do município. A oligarquia teria sido quebrada pelo fenômeno populista 

de Pedro Almeida Valadares, do povoado Pau de Leite, que também foi prefeito e deputado 

estadual e criador de um novo clã político, do qual a maior expressão é o político Antônio 

Carlos Valadares, senador no terceiro mandato e filho da ex-prefeita Caçula Valadares. Na 

mesma família é destaque no cenário político, José Valadares, ex-prefeito de Simão Dias em 

três mandatos e também ex-deputado estadual, Pedrinho Valadares, deputado federal por três 

vezes e Valadares Filho, deputado federal no seu segundo mandato. Antônio Carlos Valadares 

também foi o mentor da carreira política do ex-deputado estadual Belivaldo Chagas, atual 

secretário de educação do estado de Sergipe (SOUZA, 2012).  

Descendentes do advogado e intelectual José de Carvalho Deda, autor dos livros 

Simão Dias – Fragmentos de sua história e Brefaias e Burundangas, a família Deda é outra 

referência no cenário político do estado, com destaque para o atual governador do estado 

Marcelo Deda, que já havia exercido mandato de deputado estadual e federal. Atualmente, a 

cidade de Simão Dias é administrada por seu primo Denisson Deda, já tendo cumprido o 

mandato de vereador e exercido o cargo de secretário de educação do referido município 

(SILVA, 2010). 
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Constatamos que o município de Simão Dias exerce um papel de destaque na história 

política de Sergipe, com destaque para quatro simãodienses que chegaram até o governo do 

estado: Sebastião Celso de Carvalho, Delmiro da Silveira Góes, Antônio Carlos Valadares e 

Marcelo Deda. O município é, portanto, um dos principais celeiros na construção de figuras 

políticas no nosso estado (SILVA, 2010).  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Enfoque metodológico  

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva de 

natureza quali-quantitativa. Segundo Marconi e Lakatos (2009), os estudos exploratórios 

descritivos têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno a partir de 

análises empíricas e teóricas, podendo explorar descrições quantitativas e/ou qualitativas. 

 
 

3.2 Universo da pesquisa 

 

O universo da presente pesquisa envolve um total de 89 professores com formação 

acadêmica nas diferentes áreas do conhecimento e que atuam nas séries finais do Ensino 

Fundamental II (6º ao 9º ano), em escolas públicas municipais de Simão Dias (Quadro 5). 

Desse universo, 54 professores se disponibilizaram a participar da pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), o qual assegura o sigilo e a não 

identificação dos participantes da pesquisa. Estes professores, indicados na pesquisa como P1, 

P2, P3...P54, participaram da pesquisa respondendo a um questionário (Apêndice B), com 

questões abertas e fechadas sobre concepções e práticas pedagógicas em Educação 

Ambiental.  

 
QUADRO 5 – Escolas da Rede Pública Municipal de Simão Dias que oferecem o Ensino Fundamental II. 

 
Escola Nº do 

INEP 
Localidade 
 

Escola Municipal Dr. José Montalvão 28033302 Povoado Aroeira II/ Simão Dias/SE 

Escola Municipal Otaviana Odillia da Silveira 28009746 Povoado Brinquinho/ Simão Dias/SE  

Escola Municipal Carvalho Neto 28033400 Simão Dias/SE  

Escola Municipal Genésio Chagas 28009860 Povoado Cumbe II/Simão Dias/SE 

Escola Municipal Pedro Almeida Valadares 28009754 Povoado Pau de Leite/ Simão Dias  

Escola Municipal Maria Rabelo Barreto 28009991 Povoado Salobra I/ Simão Dias/SE
  Escola Municipal Terezinha Pimentel de 

Carvalho 
28009630 Simão Dias/SE 

Escola Municipal Cícero Ferreira Guerra 28009410 Povoado Pastinho/Simão Dias/SE 

Escola Municipal Des. Gervásio de Carvalho 
Prata. 

28009835 Povoado Curral dos Bois/ Simão 
Dias/SE Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Simão Dias/SE, 2012. 
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Dos 54 professores que participaram respondendo o questionário, seis professores, que 

atuam como coordenadores das COM-VIDAs, também manifestaram interesse em participar 

das entrevistas semiestruturadas. Os professores entrevistados foram indicados pela Secretaria 

Municipal de Educação, como professores que tiveram maior envolvimento na formação e 

atuação das COM-VIDAs nas escolas. Esses são identificados na pesquisa da seguinte forma: 

E1; E2... E6 (Quadro 6). 

 

QUADRO 6 – Professores coordenadores das COM-VIDAs de escolas públicas municipais de Simão Dias.  

PROFESSORES Sexo  FORMAÇÃO DISCIPLINA QUE LECIONA 

E1 Masculino Matemática Matemática 

E2 Feminino Ciências Biológicas Ciências 

E3 Feminino Geografia Geografia 

E4 Feminino Educação Física Educação Física 

E5 Feminino Pedagogia Ciências 

E6 Feminino Pedagogia Matemática 

 
 
 

3.3 Coleta de dados 

 

Inicialmente foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação o pedido de 

autorização para a realização da pesquisa (Apêndice C). Assim, com a autorização concedida, 

através de ofício enviado aos dirigentes das unidades escolares, a pesquisa foi iniciada com a 

aplicação dos questionários aos 54 professores das turmas de 6º ao 9º ano, do ensino 

Fundamental II, das escolas públicas municipais de Simão Dias-SE. 

Nos questionários foram investigados os seguintes aspectos: 

1. Perfil do Professor: sexo; idade; formação acadêmica; disciplina que leciona; 
carga horária semanal; tempo de docência e vínculo institucional. 

2. Formação em Educação Ambiental: formação em Educação Ambiental e seus 
aspectos positivos e negativos. 

3. Prática Pedagógica: A educação ambiental está inserida na sua prática de ensino? 
Quais as temáticas ambientais mais recorrentes nas suas aulas? Que atividades ou 
recursos pedagógicos utilizam para promover a educação ambiental? Quais as maiores 
dificuldades para uma prática pedagógica voltada à educação ambiental? 

4. Concepções sobre meio ambiente e educação ambiental: Concepções dos 
educadores sobre meio ambiente e Educação Ambiental. 

5. Atuação das COM-VIDAs nas escolas: A escola realiza projetos educativos em 
educação ambiental? Problemas de ordem ambiental da comunidade escolar. A escola 
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participa de atividades que buscam discutir e propor soluções para os problemas 
ambientais locais? 

 
Após a aplicação dos questionários, os professores que manifestaram interesse em 

participar das entrevistas semiestruturadas assinaram outro Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice D), que também preza pelo sigilo e não identificação dos participantes. 

As entrevistas semiestruturadas, realizadas a partir de um roteiro previamente estabelecido 

(Apêndice E), foram gravadas e posteriormente transcritas.  

Assim, acreditamos que as informações coletadas nas entrevistas sejam de grande 

valor para a pesquisa, uma vez que ela oferece ao entrevistado maior liberdade na resposta e 

isso faz com que a investigação seja enriquecida, colaborando assim com o conteúdo do 

trabalho. 

 
 

3.4 Análise dos dados 

 

 Caracterizada como uma pesquisa exploratória e descritiva de natureza qualitativa, os 

dados foram tratados a partir da análise de conteúdos. Para essa análise foram adotadas as 

seguintes etapas: a) estabelecimento de categorias; b) codificação; c) tabulação; d) análise 

estatística dos dados; e) avaliação das generalizações obtidas com os dados; f) inferência de 

relações causais e g) interpretação dos dados (GIL, 1999). 

É importante considerar que todos os dados quantitativos apresentados nas discussões 

a seguir foram obtidos a partir da análise dos questionários aplicados. Os discursos das falas 

dos entrevistados não foram quantificados, mas utilizados para fundamentar melhor os 

resultados e discussões. 
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4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS, SE. 

 

4.1 Perfil Profissional 

 

A grande maioria dos 54 professores participantes desta pesquisa é do sexo feminino 

(72%), sendo que somente 36% dos professores do sexo feminino e 33% dos professores do 

sexo masculino afirmaram fazer uso frequente da abordagem ambiental na sua prática de 

ensino (Tabela 1).  

TABELA 1 – Distribuição de professores da rede pública municipal de Simão Dias quanto ao uso 
da abordagem ambiental na prática de ensino (N=54). 

 

CATEGORIAS 
SEXO 

FEMININO MASCULINO 

Frequentemente 14 36% 05 33% 
Eventualmente 13 33% 05 33% 

Raramente 09 23% 04 27% 

Nunca 03 8% 01 7% 

Total 39 100% 15 100% 

 

Observou-se também que dos professores envolvidos com a pesquisa 48,1% têm faixa 

etária entre 31 a 40 anos (Figura 2) e formação acadêmica em diferentes áreas do 

conhecimento (Figura 3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 – Idade de professores da rede pública municipal de Simão Dias que lecionam nas séries finais 
do Ensino Fundamental (N=54). 
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FIGURA 3 – Formação acadêmica de professores da rede pública municipal de Simão Dias que 
lecionam nas séries finais do Ensino Fundamental (N=54) 

 

Além dessa formação acadêmica inicial, a maioria dos professores analisados (70,3%) 

têm formação em cursos de Pós-graduação lato sensu, com destaque para os cursos de 

Psicopedagogia e Gestão Escolar e 5,5% tem formação em cursos de Pós-Graduação stricto 

sensu, a nível de mestrado. Esses professores lecionam diferentes disciplinas (Figura 4), com 

carga horária semanal de até 60 horas (Figura 5), muitas vezes, distribuídas em duas ou mais 

unidades de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 4 – Disciplinas lecionadas por professores da rede pública municipal de Simão Dias (N=54). 
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FIGURA 5 – Carga horária de atividade docente de professores da rede pública municipal de Simão 
Dias que lecionam nas séries finais do Ensino Fundamental (N=54). 

 

Acreditamos que a excessiva carga horária de trabalho docente reflete negativamente 

na prática pedagógica do professor, uma vez que, dispondo de menor tempo para o 

planejamento de suas atividades, o professor pode não se envolver ou pouco participar dos 

trabalhos interdisciplinares na escola. A formação e atuação das COM-VIDAs nas escolas 

públicas municipais de Simão Dias é um exemplo da descontinuidade das ações educativas 

realizadas no espaço escolar, o que pode ser justificado pela sobrecarga do trabalho docente, 

como afirmam alguns dos professores entrevistados: 

Eu acredito que para ter formado uma COM-VIDA teríamos que ter dado 
continuidade. Realizamos as atividades, a culminância, mas os encontros posteriores 
não houve [...] Eu sinto que precisava alguém que fizesse parte da escola, parte da 
coordenação, da gestão escolar que liderasse, mas que não ficasse só com o 
professor. Eu fui eleito para ficar lá na escola e não tinha tempo para dar 
continuidade, por causa dos meus outros afazeres [...] só o professor que tem a sua 
carga horária preenchida, fica difícil (E1). 

 
Primeiro, o professor que fica a frente [aqueles que assumiram a função de 
coordenadores das COM-VIDAs nas suas escolas] já tem várias outras atribuições, 
já não tem tempo pra desenvolver seu papel. Eu tenho que tá na sala dando aula, eu 
tenho que tá participando de reuniões, eu tenho que sair fazendo conscientização. 
Então, essas coisas tudo vai crescendo e vira uma bola de neve e você não pode 
fazer o seu trabalho (E5). 

 
 
Reconhecemos nas falas desses professores, coordenadores das COM-VIDAs, a 

dificuldade que enfrentam no desenvolvimento de projetos interdisciplinares nas suas escolas, 

uma vez que essas ações exigem maior tempo para o seu planejamento e organização. 

Contudo, acreditamos que a falta de continuidade dos projetos escolares não se dá unicamente 
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pela pouca disponibilidade de tempo, mas também porque alguns desses professores não se 

sentem responsáveis por tais ações, como se observa na fala do professor: 

Quando o professor fica responsável, no caso dessas COM-VIDAs, não era pra ser 
responsável apenas um professor e sim os professores de Ciências, Geografia e os 
outros também ajudar [...] Eles acham que por ser da disciplina de português, de 
matemática ou de outra, eles não devem desenvolver aquele projeto. E isso deixa 
uma pessoa só sobrecarregada (E3). 

 
Dessa forma, quando os projetos são realizados nas escolas, esses ficam sob a 

responsabilidade de poucos professores, e não de todos os docentes, o que sobrecarrega o 

trabalho de alguns e torna a execução dos projetos mais difícil de acontecer.  

Quanto ao tempo de docência, observamos que 48,1% dos professores já trabalham na 

área da educação há alguns anos, entre 11 a 20 anos (Figura 6). Contudo, essa informação 

pode ser avaliada como favorável ou não para a inserção da Educação Ambiental no contexto 

escolar, uma vez que os professores com maior tempo de docência podem dominar 

conhecimentos pedagógicos, teóricos e metodológicos, que favoreçam a sua prática de ensino, 

assim como também podem adotar práticas pedagógicas tradicionais que dificultem a inserção 

de uma Educação Ambiental crítica e transformadora nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 6 – Tempo de docência de professores da rede pública municipal de Simão Dias que 

lecionam nas séries finais do Ensino Fundamental (N=54). 
 

Entre os professores que indicaram fazer uso frequente da abordagem ambiental na sua 

prática de ensino, em sua maioria, já lecionam há mais de 10 anos (Tabela 2). Contudo, é 

importante destacar que não investigamos melhor essa relação por entender que vários outros 
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aspectos da prática pedagógica do professor, não explicitados na presente pesquisa, como por 

exemplo, os aspectos da gestão educacional do município, também influenciam nesta relação. 

Assim, este é um campo de pesquisa que precisa ser melhor investigado em outros estudos. 

 
TABELA 2 – Uso da abordagem ambiental na prática de ensino e o tempo de docência de 

professores da rede pública municipal de Simão Dias, SE (N=54). 
 

Tempo de docência 

Uso da abordagem ambiental na prática de ensino 
(nº de professores) 

Frequentemente Eventualmente Raramente Nunca 

Inferior a 3 anos 01 01 02 - 

De 3 a 10 anos 05 08 03 01 

De 11 a 20 anos 11 08 06 01 

Acima de 20 anos 02 01 02 02 

Total 19 18 13 04 

 

Foi constatado também que a grande maioria dos professores envolvidos na pesquisa 

(83,3%) pertencem ao quadro efetivo da rede pública municipal de Simão Dias, sendo os 

16,7% restantes professores substitutos ou estagiários. Assim, com um número maior de 

professores efetivos espera-se que as permutas de professores nas escolas municipais ocorram 

com menor frequência. Isso pode ter um reflexo positivo no trabalho pedagógico 

desenvolvido nas escolas, uma vez que acreditamos que quanto maior o tempo de atuação do 

professor em uma escola, maior é o seu conhecimento do contexto escolar o qual está 

inserido.  

Em meio a essa discussão, creio ser pertinente relatar um momento pedagógico 

vivenciado por mim, em uma das escolas pesquisadas, antes de atuar na condição de 

pesquisadora do presente estudo. Em um trabalho de preparação para a formação das COM-

VIDAs, uma escola da rede pública municipal de Simão Dias, localizada na zona rural, 

realizou um ciclo de palestras e exposição de trabalhos dos alunos relacionados ao meio 

ambiente. Na oportunidade, fui convidada a participar de uma discussão sobre meio ambiente 

e sustentabilidade, na qual trouxe algumas situações cotidianas que pudessem sensibilizar os 

alunos sobre a necessidade de evitar o desperdício da água e de energia. Contudo, percebi que 

algumas situações comentadas naquele momento não faziam parte da realidade dos alunos 

daquela comunidade escolar. Um exemplo disso foi observado quando discuti o desperdício 

de água causado pelo fato de deixarmos o chuveiro aberto durante todo o banho. Quando 

naquele momento um aluno sinalizou que ele não tomava banho de chuveiro, mas sim de 
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balde, percebi que meus exemplos estavam fora do contexto local e que precisaria trazer 

outros exemplos. E assim procurei fazer. 

Assim, acredito que essa experiência pessoal pode justificar situações pedagógicas em 

que o conhecimento escolar não é operacionalizado na vida cotidiana do aluno, seja na escola, 

na sua casa, no seu bairro ou em outras esferas.  Segundo Perrenoud (2005), é preciso 

desenvolver competências que mobilizem recursos para o enfrentamento de situações 

cotidianas. “É preciso compreender para agir” (PERRENOUD, 2005, p. 142). 

 Segundo Freire (2005), em oposição à educação bancária, a educação 

problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica no constante ato de 

desvelamento da realidade. Desta forma, numa prática freireana, quando o aluno é levado a 

compreender o seu contexto ele também é mobilizado a transformá-lo. 

 
 

4.2 Formação em Educação Ambiental 

 
 

Para a inserção da Educação Ambiental no contexto escolar, novas propostas 

educacionais de superação das tendências pedagógicas tradicionais surgem, enfocando a 

necessidade de estratégias de ensino mais adequadas, bem como de educadores ambientais 

mais preparados para lidarem com essas novas perspectivas educacionais.  

Constatou-se que 41% dos professores nunca participaram e 39% poucas vezes 

participaram de alguma formação em Educação Ambiental (Figura 7), o que sugere a 

necessidade da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com as Instituições de Ensino 

Superior do Estado, de promover cursos de atualização pedagógica em Educação Ambiental 

ou outras situações que ofereçam um suporte pedagógico aos professores da rede pública 

municipal. 

Os professores, que já participaram de alguma formação continuada em Educação 

Ambiental, destacam a participação em encontros, congressos ou palestras isoladas, o que 

geralmente não atende a todas as necessidades para a melhoria da prática pedagógica do 

professor, visto que acontecem esporadicamente de forma pontual e sem um maior 

acompanhamento. 
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FIGURA 7 – Frequência da formação em Educação Ambiental de professores da rede pública 
municipal de Simão Dias que lecionam as séries finais do Ensino Fundamental (N=54). 

 

No processo de formação em Educação Ambiental, os professores apontam alguns 

pontos negativos. São eles: discursos sem propostas práticas; tema ainda não é tratado no grau 

de importância que lhe cabe; ações sem continuidade; discursos voltados mais aos professores 

de Ciências; discursos desvinculados da realidade; tempo curto disponibilizado para tais ações 

e falta de apoio para a efetivação da Educação Ambiental no contexto escolar. 

 Esses pontos negativos do processo de formação em Educação Ambiental são também 

considerados nas seguintes falas dos entrevistados: 

[...] alguns eventos que a gente participa acabam deixando também a desejar. [...] 
períodos curtos, eu acho que seria necessário um tempo maior pra gente tá 
trabalhando com isso, porque normalmente esses cursos de formação são de curta 
duração (E2). 

 
[...] a EA ainda tá como se fosse uma moda. As pessoas agem naquele momento e 
depois é uma batalha pra gente tentar convencer que seja contínuo (E5). 

 
Em meio a essa discussão, a prática da Educação Ambiental transformadora, aquela 

que para Loureiro (2004) possui caráter emancipatório, se distancia totalmente dos processos 

de formação em Educação Ambiental que tratam de projetos desvinculados da realidade 

escolar, uma vez que não se espera formar agentes transformadores de uma realidade quando 

estes não conhecem ou não se sentem parte integrante da mesma. 

 Contudo, os professores reconhecem também outros pontos considerados positivos no 

processo de formação em Educação Ambiental, como se observa na Tabela 3. 
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TABELA 3 – Aspectos positivos da formação em EA citados por professores da rede pública 
municipal de Simão Dias que lecionam nas séries finais do Ensino Fundamental (N= 32)1. 

 

Categorias  
Número de 
professors 

Percentual 

Agregou conhecimento sobre a relação homem-natureza e os desequilíbrios 
ambientais, colaborando com as discussões em sala de aula. 

 
10 

31,3% 

Despertou para a necessidade de sensibilizar os alunos sobre a importância de 
preservar o meio ambiente. 

 
09 

28,1% 

Despertou para a necessidade da inserção das questões ambientais nas 
propostas curriculares 03 9,4% 

Orientou para a inserção da temática ambiental na perspectiva interdisciplinar. 03 9,4% 

Ofereceu material didático de apoio para as discussões em sala de aula. 02 6,2% 

Possibilitou uma autoavaliação da prática pedagógica. 01 3,1% 

Não respondeu 04 12,5% 

Total 32 100% 

 
 Para Sato (2001), esse debate sobre a formação de professores vem ocorrendo com 

grande destaque, nos últimos anos, permitindo relacionar a qualidade do ensino ao processo 

de educação dos professores. As características específicas da Educação Ambiental, tanto em 

nível temático como metodológico, exigem processos específicos de capacitação dos 

professores, através da formação inicial e continuada (MEDINA, 2001).  

Segundo a Lei nº 9.795 (BRASIL, 1999), que dispõe sobre a Política Nacional de 

Educação Ambiental, a dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas (DIAS, 2004, p. 205). Contudo, 

apesar da legislação prever essa necessidade, Mello, Montes e Lima (2009) consideram que os 

cursos de formação inicial, ou seja, os cursos de Pedagogia e das diversas licenciaturas, não 

preparam os profissionais da educação para lidarem com a questão ambiental junto aos alunos 

do ensino básico. Daí a importância de se trabalhar a Educação Ambiental nos programas de 

extensão com foco na formação continuada. 

Nesse sentido, a formação continuada pode oferecer subsídios teóricos e 

metodológicos relevantes para a inserção da Educação Ambiental no contexto escolar. Uma 

possibilidade de formação continuada para os professores da rede pública municipal de Simão 

 

____________ 
1 A maioria dos professores participantes da pesquisa não respondeu ao questionamento porque não possuem 
formação em Educação Ambiental. 
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Dias é o acompanhamento e participação das ações desenvolvidas através do projeto Sala 

Verde, da Universidade Federal de Sergipe, da SEMARH, através da Superintendência de 

Qualidade Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental ou ainda dos 

cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior do estado. 

 

 

4.3 Concepções sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental 

 
 
As concepções dos professores da presente pesquisa sobre meio ambiente foram 

inicialmente classificadas como naturalistas, antropocêntricas ou globalizantes (REIGOTA, 

2010). Contudo, é importante ressaltar que em determinados casos as respostas dadas pelos 

professores não se enquadravam nas categorias propostas por este autor. Desta forma, foram 

criadas outras categorias de análise: problema e objeto de estudo (Apêndice F). 

A partir dessa categorização observamos a predominância da concepção 

antropocêntrica (52%), presente nas respostas que indicaram a natureza como fonte de 

recursos a serem utilizados pelo homem, bem como a concepção de meio ambiente como 

lugar de sobrevivência humana (Figura 8). Essa concepção pode ser exemplificada nas falas 

transcritas abaixo: 

 
“A preocupação com o ambiente deve ser de todos. A Terra vem passando por 
alterações e a cada dia os problemas ambientais aumentam e corremos o risco de 
extinção. O papel de cada cidadão é de sensibilidade da preservação, conservação 
e a melhoria da qualidade de vida do ambiente” (P7). 

 
“Os problemas ambientais afetam a todos nós e colocam em risco a vida da 
espécie humana e as demais existentes no planeta” (P23). 

 
“É todo o espaço onde ocorre a interação entre diversos seres vivos, 
principalmente a relação entre o homem e a natureza” (P27). 

 
“Acredito que trata-se de um conjunto das diversidades ambientais, ou seja, uma 
realidade que envolve o ser humano e as demais espécies em um território” (P35). 
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FIGURA 8 – Concepções de professores da rede pública municipal de Simão Dias sobre meio 
ambiente baseado na categorização de Reigota (2010) (N=54). 

 

Na concepção naturalista foram classificadas aquelas respostas que associaram a ideia 

de meio ambiente à de ecossistema, priorizando seus aspectos naturais como fauna, flora e 

aspectos físico-químicos, como abaixo exemplificadas: 

 
“É tudo que faz parte da natureza, como o ar, o solo, os animais, as plantas e os 
seres humanos” (P28). 

 
“É o espaço [...] formado pelo ar, água, solo, florestas, etc.” (P29). 

 
“Representa as plantas, os animais, o solo, a água, o ar, etc.” (P30). 

 
“É o conjunto de condições e componentes físicos, químicos e biológicos que 
possibilitam, regem e abrigam a vida em todas as suas formas” (P 39). 

 
Na concepção de meio ambiente como problema destacamos as respostas que 

apresentaram preocupação com a problemática ambiental: 

“A preocupação com o ambiente deve ser de todos. A Terra vem passando por 
alterações e a cada dia os problemas ambientais aumentam e corremos o risco de 
extinção. O papel de cada cidadão é de sensibilidade da preservação, conservação 
e a melhoria da qualidade de vida do ambiente” (P7). 

 
“Acho uma questão muito complexa. Enquanto as pessoas não tomarem 
consciência de seus atos a situação só vai piorar” (P9). 

 

O meio ambiente como objeto de estudo e tema gerador de discussões pedagógicas é 

observado nas falas: 
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“Meio ambiente é responsabilidade de todos nós, especialmente para nós 
professores, que temos a incumbência de mediar esse conhecimento ao nosso 
aluno” (P15). 

 
“É a forma de nós educadores informarmos, nas nossas aulas,  os poluentes que 
produzimos para a degradação da natureza (P20). 

 

Apenas três professores apresentaram a concepção globalizante, destacando as 

questões sociais relacionadas ao meio ambiente. São eles: 

 
“Refere-se às questões ambientais numa concepção de valorizar a sociedade” 
(P38). 

 
“Um tema amplo e que aguça mobilizações que originam os movimentos 
socioambientais” (P34).  

 

“O termo se refere às questões ambientais juntamente com as questões sociais”. 

 

 Contudo, o que se observa nessas últimas falas é uma concepção de meio ambiente 

ainda muito superficial, sendo difícil compreender se esses professores percebem a 

complexidade do meio ambiente, levando em consideração a interação dos fatores naturais, 

políticos, sociais, econômicos e culturais. 

Entre os professores entrevistados essa concepção abrangente de meio ambiente é um 

pouco mais evidenciado nas suas falas:  

“[...] a nossa casa está inserida no meio ambiente, nosso trabalho, nossa escola, 
tudo o meio ambiente está envolvido. O ar que respiramos faz parte do meio 
ambiente. O rio, a poluição, tudo isso é meio ambiente” (E1). 
 
“Meio ambiente não é só a parte física e biológica, mas também a parte cultural, a 
família [...] a sociedade, de uma forma geral, meio ambiente é tudo. Biótico, 
abiótico, sociedade” (E2). 

 
“Pra mim o meio ambiente não é só o meio natural, é tudo que envolve as pessoas 
com o meio natural, né, então é isso aí...” (E3). 

 
“Bom, meio ambiente pra mim envolve todos os fatores [...] eu acredito que não 
está relacionado apenas aos aspectos biológicos, enfim, de ecossistemas, de 
cuidado com planta, enfim, com os aspectos sociais, cuidado com o lixo, você não 
desmatar, enfim....O aspecto social, o aspecto público até no próprio cuidado com 
o patrimônio público. Então, na verdade, meio ambiente é tudo. Na minha 
concepção, a gente associa só a rios, florestas, mas eu acho que é até nas próprias 
relações sociais mesmo também” (E4). 

 

Quando analisamos as concepções dos 54 professores sobre meio ambiente e sua 

formação acadêmica inicial, observamos que aqueles com formação em Letras, curso de 

maior representatividade na presente pesquisa, e, os professores com formação em História e 

Geografia apresentam a predominância da visão antropocêntrica (Figura 9).  
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FIGURA 9 – Formação acadêmica e as concepções de meio ambiente segundo categorização de 
Reigota (2010). 

 

Esse resultado apresentado abre possibilidades para várias análises de estudo, uma vez 

que essas concepções podem ter recebido influência direta dos cursos de formação inicial 

desses professores, a partir dos conhecimentos científicos aprendidos, como também podem 

representar o seu senso comum, construídos ao longo da sua vida e influenciado por outros 

contextos. Portanto, consideramos arriscado estabelecermos algumas relações entre as 

concepções de meio ambiente e a formação acadêmica do professor, já que podemos trazer 

situações pontuais para análise, fazendo generalizações imprecisas.  

Contudo, acreditamos que a predominância da concepção antropocêntrica, 

independente da formação acadêmica dos professores, seja uma herança do processo histórico 

da construção das sociedades modernas, em que a valorização do lucro reflete na 

insustentabilidade dos recursos naturais. Assim, o homem passa a ver o ambiente apenas 

como meio de garantir as suas necessidades de sobrevivência ou como meio de manter os 

padrões de vida impostos por nossa sociedade. 

Desta forma, é importante avançarmos para uma concepção mais ampla de meio 

ambiente, levando em consideração a complexidade e a interação dos fatores biológicos, 

sociais, econômicos, políticos e sociais (ARAÚJO, 2004). Partindo dessa concepção, o 

trabalho em Educação Ambiental realizado nas escolas será mais produtivo e próximo de uma 

educação que se busca formar sujeitos críticos e comprometidos com a sua realidade. 

Para Sauvé (2005) o meio ambiente pode ser percebido como: natureza, recurso, 

problema, lugar para se viver, biosfera e projeto (Apêndice G). Assim, diante dessa 
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categorização, verificou-se que 26% dos professores percebem o meio ambiente como recurso 

(Figura 10), ou seja, local onde o homem retira os recursos naturais necessários para sua 

sobrevivência, como pode ser exemplificado nas falas: 

“O meio ambiente é a nossa fonte de vida. Sem o ar limpo, sem as águas não 
sobreviveremos. Além disso, meio ambiente é importante a todos nos seres 
humanos, sendo necessário o cuidado” (P1). 

 
“É um bem essencial à nossa vida e devemos conservá-lo” (P3). 

 
 “Meio ambiente é o meio em que vivemos e precisa estar puro e saudável para a 
nossa sobrevivência” (P22). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10 – Concepções de professores da rede pública municipal de Simão Dias sobre meio 
ambiente de acordo com as categorias de Sauvé (2005) (N=54) 

 

Essa concepção de meio ambiente como recurso está diretamente associada à corrente 

conservacionista da Educação Ambiental, a qual defende a conservação dos recursos, tanto no 

que concerne à sua qualidade e à sua quantidade: a água, o solo, a energia, as plantas e os 

animais, o patrimônio genético, o patrimônio construído, etc. (SAUVÉ, 2005). 

Os programas de Educação Ambiental centrados nos três “R” já clássicos – Redução, 

Reutilização e Reciclagem, ou aqueles voltados à gestão ambiental (gestão da água, gestão do 

lixo e gestão de energia, por exemplo) são exemplos de trabalhos em Educação Ambiental 

voltados à corrente conservacionista (SAUVÉ, 2005). 

O meio ambiente como biosfera é identificado na fala de 26% dos professores, 

revelando a concepção de meio ambiente a partir das interações entre os seres vivos e o 

espaço por eles habitado, como observado nas falas de alguns dos professores: 
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“É todo o espaço onde ocorre a interação entre diversos seres vivos, 
principalmente a relação entre homem e a natureza” (P27). 

 
“É o conjunto de condições e componentes físicos, químicos e biológicos que 
possibilitam, regem e abrigam a vida em todas as suas formas” (P 39). 

 
“O meio ambiente, em que estamos inseridos, onde há relação entre os seres vivos 
e o meio natural” (P43). 

     

A concepção de meio ambiente como lugar para se viver é identificado na fala de 18% 

dos professores, como se observa nos exemplos: 

“É todo espaço que os seres vivos habitam” (P12). 
 

“Local onde vivemos e acontece toda transformação do ser humano” (P14). 
 

 “É o lugar de convívio de qualquer ser vivo, seja qual for o espaço da Terra em 
que se encontre, a qualquer momento de sua vida” (P25). 

 
“O meio ambiente é o meio onde vivemos, seja ele natureza como um todo” (P26). 

 
A concepção de meio ambiente como projeto é identificado na fala de 15% dos 

professores: 

“O meio ambiente é responsabilidade de todos nós, especialmente para nós 
professores que temos a incumbência de mediar esse conhecimento ao nosso 
aluno” (P15). 

 
“É a forma de nós educadores informar nas nossas aulas os benefícios e os 
poluentes que produzimos para a degradação da natureza (P20). 

 
“Um tema amplo e que aguça mobilizações que originam os movimentos 
socioambientais” (P34). 

 

O meio ambiente como problema (9%) é outra concepção de meio ambiente 

identificada no estudo e que se aproxima da corrente resolutiva de Educação Ambiental. A 

corrente resolutiva surgiu no início dos anos 70, quando se apontavam a amplitude, gravidade 

e aceleração crescente dos problemas ambientais, e se trata de informar ou de levar as pessoas 

a se informarem sobre problemas ambientais, assim como a desenvolver habilidades voltadas 

para resolvê-las (SAUVÉ, 2005). 

Já a concepção de meio ambiente como natureza se manifestou em menor frequência 

no presente estudo (6%). Esta concepção está associada à corrente naturalista, onde o enfoque 

educativo pode ser cognitivo (aprender com coisas sobre a natureza), experiencial (viver na 

natureza e aprender com ela), afetivo, espiritual ou artístico (associando a criatividade 

humana à da natureza) (SAUVÉ, 2005). 

Foi possível observar que a visão naturalista (REIGOTA, 2010) se aproxima das 

percepções de meio ambiente como natureza e como biosfera (SAUVÉ, 2005), assim como a 
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visão antropocêntrica (REIGOTA, 2010) se aproxima da ideia de meio ambiente como 

recurso e lugar para se viver (SAUVÉ, 2005). 

Além dessa discussão acerca das percepções de meio ambiente, apresentadas 

anteriormente, merecem destaque também, as diferentes concepções sobre Educação 

Ambiental. Para os professores participantes da pesquisa, a Educação Ambiental tem por 

objetivo: conscientizar os alunos para a necessidade de preservar o meio ambiente (64,8%); 

despertar para uma mudança de atitudes e estimular a participação coletiva (11,1%); 

possibilitar a aquisição de conhecimentos sobre as questões ambientais (7,4%); compreender 

as questões ambientais sob os aspectos físicos, econômicos, sociais e políticos (5,6%); buscar 

valores para uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza (3,7%); formar sujeitos 

críticos e reflexivos (3,7%) e 3,7% não compreendeu a questão. 

Na análise desses dados, observamos a prevalência da concepção de Educação 

Ambiental como um meio de conscientizar os alunos para a necessidade de preservar o meio 

ambiente, o que também é observado nas falas dos entrevistados: 

“[...] é importante para a conscientização de que devemos preservar o meio 
ambiente. O aluno deve estar inserido nesse tema, nesse contexto. E a escola 
deve fazer a sua parte, nesse sentido, pra a gente tentar diminuir a poluição e 
todas essas questões ambientais [...] efeito estufa, tudo isso que a gente vê que 
está prejudicando, essa questão do aquecimento global, deve ser tratado em sala 
de aula e tem uma importância muito grande para toda a comunidade” (E1). 
 
“Tentar, né, esclarecer, sensibilizar as pessoas em favor da sustentabilidade, 
recursos naturais [...] de tudo aquilo que nos envolve no nosso dia a dia pra que 
futuramente a gente não sofra as consequências” (E5). 

  

Outras concepções de Educação Ambiental são identificadas: 

“É de fundamental importância a educação ambiental no cotidiano escolar, uma 
vez que  promove uma mudança nos hábitos da comunidade em relação ao meio 
ambiente e a vida, mudança essa que provavelmente se estende para o ambiente 
familiar” (P5). 

 
“[...] quando as pessoas são esclarecidas sabem se comportar melhor e agir de 
maneira correta” (P9). 

 
“Sensibilizar os alunos para que ajam de modo responsável e com consciência, 
conservando o ambiente saudável no presente e para o futuro” (P24). 

 
“Estimular um senso crítico moral e ecológico para promover a mudança de 
atitude e valores” (P43). 

 
 Essas concepções apontam para uma Educação Ambiental que valoriza o 

desenvolvimento de comportamentos, atitudes e valores em prol da preservação do meio 

ambiente. Segundo Carvalho (2008), a formação de uma atitude ecológica pode ser 
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considerada um dos principais objetivos da educação ambiental crítica. Essa atitude orienta as 

decisões e os posicionamentos dos sujeitos no mundo.  

Contudo, observamos que a grande dificuldade dos educadores ambientais têm sido 

promover uma mudança de atitudes, como evidencia um dos professores entrevistados: 

É porque a gente trabalha e tenta conscientizar, mas ali naquele momento, todo 
mundo abraça a causa. Quando é quinze dias depois tá ali repetindo tudo 
novamente [...] um exemplo claro disso foi o uso dos agrotóxicos nas lavouras. 
Você conscientiza, faz a conscientização...eles acham que tá tudo bem, apoia. 
Mas quando é no dia seguinte tá lá o uso novamente. E o pior de tudo não é o 
uso em si é a forma como eles usam, eles não têm orientação (E5). 

 

Em meio a essas e tantas outras concepções de Educação Ambiental, Seabra (2011) 

considera que não adianta transferir a responsabilidade ambiental-educativa para as famílias 

ou as escolas, se não existe um apoio governamental, empresarial e político para uma 

mudança efetiva da atual situação de crise ambiental. Comparados à mundializacão dos 

problemas ambientais, os programas de Educação Ambiental na família e na escola são 

ineficazes, pois são desproporcionais à destruição ambiental provocada pelas políticas 

governamentais, corporações econômicas e meios de comunicação de massa (SEABRA, 

2011).  

Contudo, essa visão não ignora o potencial das escolas na promoção da Educação 

Ambiental, apenas coloca que ela por si só, assim como o seio familiar, não dão conta de 

cumprir com a formação de uma sociedade ambientalmente equilibrada, justa e igualitária. É 

preciso envolver, de maneira responsável, o ensino, a família, as associações, o empresariado, 

os políticos, os órgãos governamentais e os meios de comunicação (SEABRA, 2011). 

Assim, mesmo não sendo a escola a única instituição responsável por tratar das 

questões ambientais, Reigota (2009) considera o contexto escolar um lugar privilegiado para a 

inserção da Educação Ambiental e nessa perspectiva o professor assume um papel relevante 

como mediador de ações e discussões sobre as questões ambientais. Compartilhando com essa 

visão, todos os professores envolvidos na presente pesquisa consideram relevante a atuação da 

escola para mudar a atual situação de crise ambiental. Para isso, apontam que a escola pode 

assumir essa tarefa por meio de: projetos envolvendo a comunidade escolar (50%); palestras, 

debates e pesquisas nas salas de aula (22,2%); parcerias fora da comunidade escolar (3,7%); 

inserção da Educação Ambiental nos programas curriculares (3,7%); estabelecimento de 

regras internas que contemplem a conservação do espaço escolar (3,7%); cursos de formação 

continuada para os professores (1,9%) e 14,8% não indicaram nenhuma proposta de 

intervenção da escola frente à atual crise ambiental.  
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 Ao considerar relevante a inserção da Educação Ambiental no contexto escolar, 

77,8% dos professores consideram competência e responsabilidade de toda a comunidade 

escolar (alunos, professores, pais, funcionários e equipe diretiva da escola) a tarefa de discutir 

as questões ambientais na escola; 20,4% deles acreditam que seja responsabilidade de todos 

os professores e apenas 1,8% afirma ser responsabilidade apenas dos professores das áreas de 

Ciências e Geografia. 

Contudo, apesar da maioria dos professores considerarem a inserção da abordagem 

ambiental nas escolas responsabilidade de toda a comunidade escolar, observamos nos relatos 

dos entrevistados que muitas ações em Educação Ambiental não são realizadas de maneira 

interdisciplinar. Muitas ações educativas, iniciadas principalmente pelos professores das 

disciplinas de Geografia, Ciências e Natureza e Sociedade não receberem apoio dos demais 

professores, como se observa nas seguintes falas: 

 
“Quando o professor fica responsável, no caso dessas COM-VIDAs, não era pra 
ser responsável apenas um professor e sim os professores de Ciências, Geografia e 
os outros também ajudar. E nesse caso, ficou tudo sobrecarregado sobre a minha 
pessoa” (E3). 

 
“[...] e a falta de apoio dos outros professores, com certeza. Eles acham que por ser 
da disciplina de português, de matemática ou de outra, eles não devem desenvolver 
aquele projeto. E isso deixa uma pessoa só sobrecarregada” (E3). 

 
“Então, nas reuniões que eu participei com a secretária e a diretora, então tinha 
muitas ações que eram na verdade ações para serem implantadas, mas que na 
verdade passa o ano todo e essas ações não são efetivadas” (E4). 

 
“[...] os professores colocam que não tem tempo, que não fazem parte de sua área. 
Por mais que a gente tente conscientizar que meio ambiente tem que estar em 
todas as disciplinas, né... é interdisciplinar. Mas sempre tem esse impasse... Não é 
minha área. Não me pertence. Não tenho tempo. São muitas atribuições” (E5). 

 
“A nossa dificuldade ainda é de perceber um compromisso de todos [...] é o que 
dificulta porque não é um problema do professor de geografia, de ciências, é um 
problema de todos” (E6). 

 
Assim, entendemos que as práticas pedagógicas em Educação Ambiental deixarão de 

ser pontuais e assumirão caráter verdadeiramente interdisciplinar e permanente quando os 

professores perceberem a necessidade de uma participação coletiva na elaboração das 

propostas educativas. 

Para Daibem et al (1998), o trabalho coletivo se organiza sob a forma interdisciplinar 

– “processo que privilegia a organização curricular numa perspectiva de totalidade, buscando 

alternativas criadoras, fruto da articulação entre as diferentes áreas do saber” (DAIBEM et al., 

1998, p.89). 
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4.4 Prática Pedagógica 

 
 
 Na análise da sua prática pedagógica, 35,2% dos professores afirmaram fazer uso 

frequente da abordagem ambiental na sua prática de ensino. Contudo, encontramos também 

professores que eventualmente (33,4%), raramente (24%) ou nunca (7,4%) inseriram a 

abordagem ambiental nas suas aulas. Esses dados revelam a necessidade de sensibilizar 

alguns professores para a importância de inserir as questões ambientais na educação básica ou 

ainda de oferecer condições aos professores, a exemplo da formação continuada em Educação 

Ambiental, que possa subsidiar a inserção da abordagem ambiental nas escolas.  

Entre os professores que indicaram fazer uso frequente da abordagem ambiental na sua 

prática pedagógica, 89,5% já participaram de alguma formação em Educação Ambiental. 

Enquanto isso, entre os professores que nunca inseriram a abordagem ambiental nas suas 

aulas, 75% nunca participaram de formação inicial e/ou continuada em Educação Ambiental 

(Figura 11).  

Dessa forma, acreditamos que a nossa formação docente, ainda fortemente 

influenciada pela educação tradicional, orientam algumas práticas pedagógicas que não 

atendem mais as necessidades do mundo contemporâneo. É preciso, por exemplo, superarmos 

a valorização dos saberes disciplinares isolados em prol de uma educação interdisciplinar que 

dê subsídios para se compreender a realidade sob o olhar da complexidade. Aqui, 

consideramos a complexidade no sentido de se compreender um fenômeno analisando os 

diferentes fatores que o determinam ou influenciam.  

Para isso, reconhecemos a importância da formação continuada dos professores e 

compartilhamos com o pensamento de Medina (2011) quando considera que para introduzir 

nas escolas novas perspectivas e propostas educacionais, tal como se observa nas propostas 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, com a inclusão dos temas transversais, a capacitação 

dos professores se torna absolutamente imprescindível. 
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FIGURA 11 – Formação em Educação Ambiental e a inserção da abordagem ambiental na prática 
pedagógica de professores da rede pública municipal de Simão Dias que lecionam nas séries finais do 

Ensino Fundamental (N=54). 
 

Além dessa relação, observamos que todos os professores com formação acadêmica 

em Biologia e Geografia fazem uso frequente ou eventual da abordagem ambiental (Tabela 

4). Em contrapartida, 43% dos professores com formação acadêmica em Matemática, 39% 

dos professores com formação em Letras e 29% dos professores com formação em História 

raramente ou nunca inseriram a abordagem ambiental na sua prática de ensino, situação que 

pode estar associada à ausência da abordagem ambiental nos cursos de formação inicial.  

Se esses professores não receberam nenhuma formação em Educação Ambiental nos 

seus cursos de formação inicial, pressupõe-se que as Universidades estão negligenciando o 

seu papel, reconhecido na Lei 9795 (BRASIL, 1999) que no seu Art 2º, dispõe: 

“A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

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

processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999).  

Segundo Araújo (2004), as universidades devem desempenhar duas funções básicas, 

no que se refere à formação de professores para a Educação Ambiental. São elas: “formar 

professores para os distintos níveis de escolaridade, propondo iniciativas de continuidade 

dessa formação e investir em pesquisas de práticas educativas e metodologias fundadas na 

interdisciplinaridade e na investigação” (ARAÚJO, 2004, p. 105). 

Portanto, é papel das Instituições de Ensino Superior, promover a Educação 

Ambiental, mais especificamente nos cursos de licenciatura, para que os graduandos possam 
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futuramente, em sala de aula, inserirem a abordagem ambiental sob a perspectiva de um 

trabalho pedagógico interdisciplinar. 

  

TABELA 4 – A formação acadêmica e a inserção da abordagem ambiental na prática de ensino de 
professores da rede pública municipal de Simão Dias (N=54). 

 
Formação 

Acadêmica 

Inserção da abordagem ambiental na prática pedagógica 

Frequentemente Eventualmente Raramente Nunca 

Letras 03 08 06 01 

História 02 03 01 01 

Biologia 03 03 - - 

Matemática 02 02 02 01 

Geografia 05 01 - - 

Pedagogia 02 - - 01 

Educação Física 01 - 03 - 

Química 01 - 01 - 

Física - 01 - - 

TOTAL 19 18 13 4 

 

A dimensão ambiental, no campo da educação superior, implica uma tarefa ainda 

pendente. A incorporação da dimensão ambiental depende de fatores próprios da construção 

do campo interdisciplinar, dos aspectos teórico e metodológico e dos elementos de natureza 

institucional que resistem a assumir uma noção que modifica o equilíbrio de forças no interior 

dos cursos e altera qualitativamente seus objetos de estudo (GAUDIANO, 2005). 

Assim, se a pretensão da interdisciplinaridade não é uma realidade em cursos de 

formação inicial, consideramos relevante a formação continuada, na perspectiva de oferecer 

um suporte pedagógico para a prática da Educação Ambiental no contexto escolar.  

Entre os professores que indicaram inserir a abordagem ambiental na sua prática de 

ensino, 37% deles mencionam a problemática do lixo como um dos temas mais recorrentes 

nas suas salas de aula (Tabela 5). Esse dado pode estar relacionado com a realidade do 

município de Simão Dias (REDUZ..., 2013) e de vários outros municípios brasileiros (DIAS, 

2004), que não dispõem de um aterro sanitário, sendo todo o lixo produzido lançado a céu 

aberto. Além disso, muitas comunidades rurais, onde estão localizadas a maioria das escolas 

envolvidas na presente pesquisa, não possuem um sistema de coleta do lixo, o que torna o 

problema ainda maior. Um dos professores entrevistados aponta essa problemática: 
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“[...] algo que me incomoda bastante é com relação ao lixo. Lá [na comunidade 
onde está localizada a escola] não tem coleta de lixo. Então, todos os dias a própria 
comunidade recolhe esses lixos que são produzidos diariamente e queimam” (E4). 

 

 

TABELA 5 – Temáticas ambientais recorrentes na prática pedagógica dos professores da rede 
pública municipal de Simão Dias que lecionam nas séries finais do Ensino Fundamental (N=54). 

 

Temáticas ambientais recorrentes nas aulas 
Número de 
Professores 

Percentual 

1. Lixo 20 37 % 

2. Poluição (no aspecto geral) 14 26% 

3. Água 13 24% 

4. Desmatamento e queimadas 10 18% 

5. Sustentabilidade 8 15% 

6. Agrotóxicos 7 13% 

7. Preservação da fauna e flora 5 9% 

8. Conservação do patrimônio público 4 7% 

9. Mudanças climáticas 4 7% 

10. Qualidade de Vida e Saúde Pública 3 5% 

11. Processo histórico da relação homem e natureza 1 2% 

 

Outro aspecto importante a ser considerado é que 90% desses professores que 

indicaram trabalhar com a problemática do lixo, destacam a temática reciclagem dos resíduos 

sólidos, o que chama a atenção porque outras discussões acerca do tema são pouco 

exploradas, a exemplo dos mecanismos que reforçam a formação de uma sociedade cada vez 

mais consumista.  

Assim, cabe a nós, educadores, inserirmos outras discussões em sala de aula, 

estimulando o debate sobre as alternativas para a diminuição do lixo, considerando-se os 

aspectos tecnológicos e comportamentais. Os alunos precisam compreender os impactos 

causados pelos resíduos sólidos, assim como serem também incentivados para o consumo de 

embalagens recicláveis (DIAS, 2004). 

O tema poluição (atmosférica, do solo, da água, visual, sonora, entre outras) é também 

citado como um dos mais recorrentes nas salas de aula, seguido do tema água, discutido em 

diferentes abordagens, entre elas a qualidade da água para o consumo humano. Segundo Dias 

(2004), nas cidades em que não há serviços de água tratada, os professores devem inserir 

atividades na escola que informem ao aluno as vantagens da água tratada, bem como, 

orientem campanhas de reivindicação desses serviços às autoridades competentes. Assim, 
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consideramos relevante a discussão dessa temática nas escolas municipais de Simão Dias, 

uma vez que, a maioria das escolas pesquisadas estão localizadas em povoados que não 

dispõem de um sistema de abastecimento de água tratada. 

Outros temas ambientais citados pelos professores e que tem relação direta com a 

realidade socioambiental do município de Simão Dias são as queimadas, os desmatamentos e 

o uso dos agrotóxicos. Atualmente, a base econômica do município de Simão Dias é a  

atividade agrícola, com destaque para a monocultura do milho, feijão e mandioca (SILVA, 2010), 

o que implica desmatamento de áreas verdes, bem como o uso abusivo dos agrotóxicos.   

Assim, os temas ambientais citados pelos professores são de grande relevância para o 

trabalho da Educação Ambiental nas escolas públicas municipais de Simão Dias. Contudo, 

alguns desses temas ainda são tratados de maneira pouco reflexiva, reduzindo a complexidade 

das questões ambientais a visões ingênuas e simplistas, sem estabelecer as ligações, interações 

e articulações dos saberes.  

Nesse contexto, levantamos a seguinte questão: Que conteúdos escolares são 

realmente significativos para as nossas vidas? O que deve estar presente em nossos currículos 

escolares para formar indivíduos reflexivos e participativos?  

Para Gadotti (2000), “os conteúdos das disciplinas do saber escolar atual refletem 

ainda o currículo clássico”, em que a vida cotidiana, a sensibilidade e a subjetividade não são 

levadas em consideração. Gadotti (2000) considera ainda certa arbitrariedade na escolha dos 

conteúdos programáticos. E se tal situação ocorre é necessário reorientar a educação, revisar 

nossos currículos e programas, rever o verdadeiro papel da escola, dos professores e da 

organização do trabalho escolar. 

Contudo, não basta reformar o ensino sem reformar o pensamento. É preciso 

contextualizar, globalizar, relacionar, buscar as múltiplas causas das coisas. É preciso superar 

o modo linear de ver o mundo que nos orienta a reduzir o complexo ao simples, a separar o 

que está ligado, a unificar o que é múltiplo ou a eliminar tudo o que traz contradições 

(MORIN, 1999). 

Além disso, as novas propostas educacionais surgem reforçando a necessidade de um 

professor mediador das ações educativas, cooperador, curioso, e, sobretudo aquele que ao 

ensinar também é um aprendiz. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção [...] Não há docência sem discência, as 

duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem a 

condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” (FREIRE, 1997, p. 25).  
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Reorientar o trabalho pedagógico nessa perspectiva de educação pressupõe avaliar 

também as metodologias de ensino adotadas pelos professores. Dessa forma, o presente 

estudo identificou as principais atividades ou recursos pedagógicos utilizados pelos 

professores, nas suas aulas, para promover a Educação Ambiental. As atividades utilizadas 

com maior frequência entre os professores são os debates e as pesquisas orientadas (Tabela 6). 

Acreditamos que os debates, mediados pelos professores em sala de aula, são 

importantes instrumentos didáticos na formação dos alunos, pois criam um espaço onde o 

aluno expõe suas opiniões, argumenta, dialoga e, acima de tudo, valoriza o trabalho coletivo 

no ambiente escolar.  

 

TABELA 6 - Atividades ou recursos pedagógicos utilizados por professores da rede pública municipal 
de Simão Dias para promover a Educação Ambiental. 

 

Atividades ou recursos pedagógicos Número de professores 

Debates 32 

Pesquisas 20 

Leitura de matérias de jornais ou revistas 16 

Atividade do livro didático 14 

Documentários ou filmes 11 

Aulas de campo ou excursões 09 

Elaboração de textos, folders ou cartazes 8 

Resolução de problemas 06 

Outros 04 

Não responderam 14 

 
 

Ao retomar a discussão anterior, de que alguns professores não costumam fazer uso da 

abordagem ambiental na sua prática de ensino, identificamos que 87% dos participantes da 

pesquisa encontram certa dificuldade para trabalhar a temática ambiental em suas aulas e 

apontam como os principais elementos responsáveis por isso: a falta de tempo; a falta de 

recursos didáticos, insuficiente formação teórica, ausência dos temas nos programas 

curriculares e a falta de motivação dos professores. 

Além desses aspectos, um dos professores cita a falta de interesse dos alunos e afirma: 

 “Os alunos já estão tão acostumados com a falta de respeito com o meio ambiente 
que dão pouca importância às atividades propostas” (P25).  

 

Essa dificuldade é apontada também na fala de outro professor: 

Q
op

pa
 S

of
tw

ar
e

PDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. http://www.qoppa.com/pdfstudio



69 
 

“As pessoas não valorizam o meio ambiente e quando se refere a meio ambiente às 
vezes acham que é só a parte natural, os recursos naturais, quando na realidade 
meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, começando pela própria casa [...] aí a 
família não contribui, não foi educada pra isso [...] a cultura deles não é essa. E 
não valoriza muito” (E5). 

 
Essa discussão corrobora com as ideias de Neto e Jesus (2010), que afirmam que a 

grande maioria dos professores não está devidamente preparada para inserir-se numa 

discussão com os alunos sobre as questões ambientais ou tem algumas resistências que 

dificultam a inserção da Educação Ambiental no âmbito escolar.   

 
 

4.5 Atuação das COM-VIDAs nas escolas 

 
Em 2011, a Secretaria Municipal de Educação de Simão Dias, por meio da 

coordenação em Educação Ambiental, percebendo a necessidade de fortalecer as COM-

VIDAs nas escolas públicas do município e criar as COM-VIDAs nas escolas que no 

momento ainda não haviam formado, realizou o I Encontro Municipal em Educação 

Ambiental, com o tema “Educar para a construção de comunidades sustentáveis”. Naquele 

momento, participaram alunos, professores e dirigentes escolares de várias escolas do 

município, públicas e privadas, além de representantes de associações rurais e Organizações 

Não-Governamentais (ONGs). 

Assim, após a realização do I Encontro Municipal em Educação Ambiental, todas as 

escolas públicas municipais de Simão Dias formaram uma COM-VIDA, como é evidenciado 

na fala: 

“Graças a Deus o objetivo de criar as COM-VIDAs foi atendido nas 32 escolas da 
época (E6). 

 
Apesar da criação das COM-VIDAs em todas essas escolas, 50% dos professores 

indicaram não existir projetos e atividades em Educação Ambiental regulares na sua escola, o 

que indica a pouca atuação dessas comissões no ambiente escolar. Entre aqueles que 

indicaram a presença de ações regulares em Educação Ambiental nas escolas, destacam: as 

ações realizadas para a formação das COM-VIDAs (50%), atividades envolvendo a 

comunidade escolar (25%) e os projetos interdisciplinares (25%), sendo essas ações 

coordenadas principalmente pelos professores de Ciências, Geografia e Natureza e Sociedade. 

É importante considerar que para se criar uma COM-VIDA, algumas ações devem ser 

desenvolvidas nas escolas. São elas: a realização da Conferência de Meio Ambiente na 

Escola; a formação da comissão, a qual pode contar com a participação de alunos, 
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professores, pais, funcionários e comunidade local e a elaboração do Acordo de Convivência, 

o qual representa um conjunto de entendimentos feitos entre as pessoas para facilitar o 

funcionamento da COM-VIDA (BRASIL, 2007). 

Em atendimento às orientações do MEC, os professores destacam as atividades 

realizadas nas suas escolas como preparação para a formação das COM-VIDAs, como se 

observa nas falas: 

“Olhe, eu não posso dizer que a escola formou uma COM-VIDA. Então, nós 
chegamos a realizar atividades em sala de aula, fizemos a culminância, onde 
convidamos pais, alunos e comunidade, representantes de bairro. Fizemos até um 
convite quem queria participar das COM-VIDAs. O pessoal assinou, a gente 
registrou em ata e ficou de ter reuniões posteriores, pra poder o grupo interessado se 
reunir, pais, professores, alunos. Só que essas reuniões, eu não posso dizer que 
formou uma COM-VIDA. Eu acredito que para ter formado uma COM-VIDA 
teríamos que ter dado continuidade” (E1). 

 
“Sim, a minha escola formou uma COM-VIDA. Inclusive eu participei desse 
processo. Nós conseguimos reunir o pessoal da comunidade, então, teve uma 
participação muito boa. O que a gente tá precisando é dar continuidade aos trabalhos 
que foram iniciados porque assim, acabou que a gente relaxou um pouco, no 
finalzinho do ano, também por uma série de questões, mas assim, foi muito bom, 
muito proveitoso, a gente debateu sobre vários temas” (E2). 
 
“As escolas realizaram eventos, pra falar o que era [COM-VIDA], montaram as 
comissões, fizeram ainda o acordo de convivência que o manual do MEC propõe, 
montaram essas comissões. Esse objetivo foi atendido, mas a continuidade é que 
está fragilizada” (E6). 

 
 

Observamos também nas falas anteriores que o objetivo da COM-VIDA de 

desenvolver e acompanhar a Educação Ambiental de forma permanente (BRASIL, 2007) não 

foi alcançado nas escolas em que as reuniões posteriores de planejamento das ações das 

COM-VIDAs não aconteceram. Sem a mobilização dos membros participantes das COM-

VIDAs, muitos projetos pedagógicos não tiveram continuidade, o que fragilizou o processo de 

inserção da Educação Ambiental nas escolas públicas municipais de Simão Dias. 

Dessa forma, compreendemos que a atuação das COM-VIDAs para a melhoria do 

meio ambiente e da qualidade de vida, através do intercâmbio entre a escola e a comunidade 

(BRASIL, 2007), pressupõe um trabalho pedagógico democrático e participativo em que 

todos os professores assumam a responsabilidade de colaborar com as ações desenvolvidas 

nas escolas.  

A atuação da escola junto à comunidade escolar é também outro aspecto relevante para 

a inserção da Educação ambiental no contexto escolar, o que é observado nas falas anteriores 

dos professores E1 e E2 quando citam a participação da comunidade escolar nas ações de 

preparação e formação das COM-VIDAs. 
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Segundo Daibem et al. (1998), projeto significa desejo de futuro e o projeto 

pedagógico requer a articulação entre a realidade atual e o desejo de futuro, que, ao ser 

pensado e executado, dá unidade ao pluralismo existente na escola e mobiliza os diferentes 

grupos envolvidos no trabalho educativo. 

A pedagogia tradicional não considerava a cotidianidade um aspecto relevante dentro 

do processo educativo. Contudo, hoje estamos cientes de que, a partir das manifestações 

simples do cotidiano, podemos compreender a complexidade das questões mais amplas e 

gerais da humanidade (GADOTTI, 2000). Nesse sentido, é preciso “pensar globalmente e agir 

localmente” (BRASIL, 2007).  

É importante considerar ainda que todo trabalho educativo de intervenção na 

comunidade escolar implica necessariamente no conhecimento e análise da realidade local. 

“Um projeto pedagógico adequado nasce da leitura individual e coletiva da realidade, cuja 

cultura de planejamento orienta um processo permanente de reflexão crítica que se dá a partir 

do cotidiano pedagógico vivido” (DAIBEM et al, 1998, p. 87). 

Reconhecendo a importância das manifestações de cotidianidade na prática 

pedagógica, procuramos na presente pesquisa diagnosticar os principais problemas ambientais 

enfrentados pelas comunidades escolares. Percebe-se que, 81,5% dos professores identificam 

algum problema ambiental no bairro ou comunidade rural onde está localizada a escola. Entre 

os problemas identificados, destacamos2: problemática do lixo (76,2%); desmatamento e 

queimadas (40,5%); condições precárias de saneamento básico (26,2%); implicações do uso 

dos agrotóxicos (23,8%); mudanças climáticas (14,3%); poluição do ambiente escolar e 

entorno (12%) e poluição de rios (4,7%).  

Os professores coordenadores das COM-VIDAs também identificam problemas 

ambientais enfrentados pela comunidade escolar, como se observa nas falas: 

Lixo e queimadas. Além, do problema do canal que passa ali bem próximo [...] 
quando chove alaga toda aquela região. Os esgotos da cidade passam por esse 
canal [...] muitas vezes a gente está dando aula e a fumaça toma conta do ambiente 
porque atrás da escola têm áreas de sítios e roças que o pessoal faz queimadas. No 
verão, houve dias que a gente teve que parar as aulas por causa das queimadas [...] 
E também tem a questão do lixo. O acúmulo de lixo que fica atrás da escola (E1). 

 
 

 [...] na escola eu não vejo uma preocupação muito grande em se trabalhar,         
por exemplo, a preparação dos alunos para uma vida mais saudável, uma vida  
mais sustentável. Os alunos lá, por exemplo, são carentes, então, muitos moram  
na  zona  rural e às vezes até têm  um terreninho na casa deles, mas não se trabalha  
 
 
 

_______________________ 
2Alguns professores indicaram mais de uma problemática ambiental enfrentada pela comunidade escolar. 
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ensinando como eles poderiam melhor aproveitar aquele espaço onde eles vivem. 
Então, sei lá, para fazer, criar uma horta orgânica, aproveitar o solo, aproveitar o 
espaço, plantar, tentar diminuir a pressão antrópica sobre os ambientes que são 
onde eles extraem recursos da natureza, como por exemplo, os rios da localidade 
estão assoreados, secam rapidamente porque toda a mata ciliar é retirada (E2). 

 
[...] tem o lixo na pracinha da escola, que foi total, lá na escola do Pastinho e 
também dentro da própria escola. E aí vai entrar também a questão das relações 
entre os alunos, né, que também não deixa de ser (E3). 

 
Bom, algo que me incomoda bastante é com relação ao lixo. Lá não tem coleta de 
lixo. Então, todos os dias a própria comunidade recolhe esses lixos que são 
produzidos diariamente e queimam. Então, não há um cuidado, né, com esse lixo 
que é produzido todos os dias. Então, isso é algo que também me incomoda, 
durante um bom tempo tinha um vazamento, então a água era desperdiçada, por 
mais que a diretora chamasse os órgãos responsáveis, que nesse caso era a 
secretaria de obras, eles demoravam bastante para chegar lá (E4). 

 
Aí são vários, né. Começa pelo lixo. É uma produção enorme de lixo... a água...nós 
temos pouca água, temos que captar água da chuva pra sobreviver e mesmo assim 
a comunidade ainda não tem a consciência de preservar aquele pouco. Temos um 
chafariz na escola, é muito desperdício, a gente tem que tá sempre falando, né. O 
pouco de recursos naturais que temos tá sendo destruído. Por exemplo, a água 
mesmo.... a gente tem um rio próximo que agora tá praticamente seco...as pessoas 
vai lá pescar e ainda colocam veneno (E5). 

 
Diante dos problemas ambientais mencionados, os professores indicam as atividades 

desenvolvidas nas escolas: 

 
Houve visitas a esse canal para mostrar a realidade aos alunos. Quando aconteciam 
as queimadas, a gente trabalhava essa questão, de que o mato poderia ser enterrado 
[...] E ai, a gente sempre debatia que o mato é adubo, por que queimar o mato, se 
ele poderia ser enterrado? Então, o que foi feito? Foi trabalhada a questão da 
reciclagem. Teve momentos que os alunos fizeram poemas que envolvesse a 
questão do lixo, da reciclagem, da poluição. Houve um desfile que fizemos em 
nossa escola com roupas recicladas [...] Eu, enquanto professor, trabalhei alguns 
temas em sala de aula, com gráficos, tabelas, leitura de textos. Alguns colegas 
desenvolveram histórias em quadrinhos. Antes da culminância na formação da 
COM-VIDA, confeccionamos aquelas caixas de papelão, para separar vidro, 
plástico, papel (E1). 

 
Inicialmente nós organizamos palestras pra fazer debates, criamos projetos, um 
dos projetos criados, foi ESCOLA LIMPA. Então nós trabalhamos esse projeto, os 
alunos participaram, apresentaram trabalhos, trabalharam a temática da água, da 
nutrição, questões superimportantes que vão trazer informações e subsídios para 
que eles procurem ter uma qualidade de vida melhor (E2). 

 
Foram realizadas passeatas com a distribuição de panfletos [...] confeccionaram 
várias lixeiras que colocaram na sala de aula deles, eles confeccionaram paródias, 
textos, cartazes, dança, eles fizeram muitas coisas. Nós encerramos com a 
passeata, em todo o povoado tentado sensibilizar a comunidade e conscientizar 
sobre os problemas (E3). 

 
[...] visitas do pessoal da saúde, do município, visitando as escolas para 
conscientizar sobre o cuidado com a água, por causa a dengue... e passa o ano todo 
e eu percebo que na verdade é uma questão burocrática, só para constar na lei e 
não para serem efetivadas (E4).  
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A gente desenvolve conferências na escola tentando demonstrar o papel do ser 
humano na sociedade e também  a gente conseguiu tem mais ou menos dois anos a 
coleta de lixo do local que não tinha...o lixo não era destinado, tinha que ser 
queimado. Então, as COM-VIDAs tentam pelo menos essa parte. O poço artesiano 
quebrou, então vai a comissão atrás pra consertar. Então, eles vão participando 
dessa forma. Então, contribui bastante (E5). 

 
 

A problemática do lixo é observada em vários municípios brasileiros (DIAS, 2004) e 

Simão Dias não foge a essa realidade. O destino final do lixo produzido e coletado no 

município é a disposição a céu aberto e, além disso, algumas comunidades rurais não dispõem 

de um sistema de coleta de lixo. Como já abordado anteriormente, essa é a temática ambiental 

mais discutida pelos professores nas salas de aula, o que evidencia um ensino contextualizado 

e uma prática pedagógica voltada para as discussões e ações de intervenção local. Além disso, 

os professores fazem referências às queimadas, precariedade do sistema de saneamento 

básico, desmatamento, desperdício da água e uso dos agrotóxicos, temas também relevantes 

dentro das discussões das questões socioambientais do município.  

Esses professores já desenvolvem algumas ações educativas voltadas à resolução dos 

problemas locais, o que torna relevante a atuação das COM-VIDAs nas escolas, já que, um de 

seus objetivos é levar o aluno a fazer uma reflexão global, ao tempo em que também se torna 

agente transformador da própria realidade (BRASIL, 2007).  

Contudo, ainda observamos uma prática educativa desvinculada da cotidianidade 

escolar, como é evidenciado na fala do professor E4, quando aponta o lixo como a maior 

problemática ambiental da sua comunidade escolar, mas não cita nenhum trabalho educativo 

desenvolvido na escola no sentido de minimizar ou solucionar essa problemática. Esse 

professor ainda destaca a dificuldade de efetivar ações em Educação Ambiental no contexto 

escolar, como se observa na sua fala: 

“[...] e passa o ano todo e eu percebo que na verdade é uma questão burocrática, 
só para constar no papel e não para serem efetivadas” (E4). 

. 

Na análise dos questionários, identificamos que 50% dos professores afirmaram 

desenvolver algum trabalho em Educação Ambiental voltado à problemática ambiental local 

(Figura 12). Estes apontam a participação em alguns projetos de Educação Ambiental e outros 

indicam apenas discussões em sala de aula sobre as temáticas ambientais da comunidade local 

ou conversas informais no espaço escolar. Contudo, um número ainda significativo de 

professores (44%) não realiza nenhum trabalho em Educação Ambiental abordando as 

questões ambientais da comunidade escolar.  
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 FIGURA 12 – Atuação de professores da rede pública municipal de Simão Dias na abordagem da 
problemática ambiental local (N=54). 

 
Em meio a essa discussão, chama a atenção uma das respostas dadas por um professor 

quando questionado se desenvolve ou já desenvolveu alguma ação abordando a problemática 

ambiental local: 

“Sim, trabalhamos com projetos ambientais de pequeno porte, muitas vezes até 
simplesmente para cumprir uma ordem superior” (P18). 

 
Na fala anterior, reconhecemos a necessidade de sensibilizar o corpo docente para 

inserção da abordagem ambiental na sua prática de ensino, para que essa não seja tratada 

como imposição burocrática. 

Assim, em meio a essa e tantas outras dificuldades encontradas na inserção da 

Educação Ambiental no contexto escolar, consideramos relevante apresentarmos algumas 

situações pedagógicas apontadas pelos professores ou observadas pela pesquisadora que 

favoreceriam a inserção da Educação Ambiental nas escolas públicas municipais de Simão 

Dias.  

Os professores participantes da presente pesquisa, destacam a necessidade de: 

1. Fortalecer o trabalho das COM-VIDAs reduzindo a carga horária em sala de aula do 

professor coordenador dessas ações. 

Essa proposta aponta para a possibilidade de o professor coordenador das COM-

VIDAs, ao dispor de maior tempo, mediar o diálogo entre os professores das diferentes áreas 

do conhecimento, favorecendo as práticas interdisciplinares na escola.  
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Esse diálogo pode sensibilizar os professores para a importância da sua participação 

nos projetos interdisciplinares, evitando com isso que esses sejam executados por apenas 

alguns professores. Quando os professores de uma unidade de ensino não trabalham 

coletivamente, as ações educativas são fragilizadas ou não acontecem. 

2. Disponibilizar um profissional especializado nessa área e externo ao quadro de 

professores da Secretaria Municipal de Educação para atender as necessidades das 

escolas. 

 Talvez essa proposta não traga bons resultados, uma vez que sendo um profissional 

externo às escolas, as especificidades de cada unidade de ensino podem não ser levadas em 

consideração, assim como essa pessoa também pode não manter uma boa relação de trabalho 

com os professores da escola. 

 Por outro lado, a presença de um profissional estranho à comunidade escolar pode 

também representar um elemento motivador de algumas mudanças necessárias nas escolas. 

3. Valorizar os trabalhos realizados nas escolas para a preparação da Conferência 

Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente; 

 Valorizar os trabalhos realizados nas escolas é um bom incentivo para que os alunos 

continuem produzindo e participando como agentes ativos no processo de ensino-

aprendizagem. Para isso, a Secretaria Municipal de Educação poderia organizar um espaço de 

exposição e elaborar um projeto de premiação para os melhores trabalhos. 

4. Divulgar a participação dos alunos na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente, como representantes do município de Simão Dias em Brasília; 

Essa divulgação também é um meio de valorizar e incentivar a participação de novos 

alunos na Conferência Nacional Infanto-Juvenil.  

 Além dessas sugestões, a pesquisadora acrescenta a importância de: 

5. Firmar parcerias entre o município, através da Secretaria Municipal de Educação com 

Instituições de Ensino Superior que oferecessem aos professores cursos de formação 

continuada em Educação Ambiental; 

6. Revisar os currículos escolares na perspectiva de inserir a abordagem ambiental sob o 

enfoque interdisciplinar e 

7. Realizar anualmente o Encontro Municipal em Educação Ambiental, o qual 

proporciona um espaço de discussão e troca de experiências pedagógicas sobre a 

atuação de cada COM-VIDA. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

É importante considerar que todo trabalho em Educação Ambiental realizado nas 

escolas, reflete concepções, valores e ideias compartilhados pela comunidade escolar. 

Conhecer as concepções dos professores sobre meio ambiente e Educação Ambiental é uma 

estratégia de fundamental importância para qualquer ação educativa na área ambiental. Assim, 

o estudo das concepções e práticas pedagógicas em Educação Ambiental de professores da 

rede pública municipal de Simão Dias possibilitou compreender melhor aspectos que 

potencializam ou dificultam a inserção da abordagem ambiental no ensino formal, em 

particular, no ensino fundamental.  

Com a perspectiva de orientar a inserção da Educação Ambiental nas escolas, novas 

propostas educacionais têm surgido, a exemplo das COM-VIDAs, que se propõem a 

mobilizar, no espaço escolar, discussões sobre as questões ambientais, locais e globais. 

Contudo, identificamos a necessidade de fortalecer as COM-VIDAs nas escolas da rede 

pública municipal de Simão Dias, uma vez que o estudo revelou a descontinuidade das ações 

em Educação Ambiental, o que pode ser justificado pelas dificuldades apontadas pelos 

professores: falta de tempo; poucos recursos didáticos, insuficiente formação teórica, ausência 

dos temas nos programas curriculares e a falta de motivação dos professores. Toda essa 

multiplicidade de aspectos que dificultam a inserção da Educação Ambiental nas escolas 

evidencia a ausência de políticas públicas que garantam melhores condições para o exercício 

da prática docente. 

Diante dessa realidade, acreditamos que os cursos de formação inicial, 

especificamente os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, deveriam 

contemplar a dimensão ambiental nos seus programas curriculares, a partir de uma abordagem 

interdisciplinar, de forma que os estudantes, futuros professores, já saíssem das faculdades ou 

universidades mais preparados para lidarem com as novas propostas educacionais.  

Contudo, além dessa preparação nos cursos de formação inicial reconhecemos também 

a importância dos cursos de formação continuada, pois é através destes, que o professor torna-

se também um pesquisador da sua prática docente em favor da melhoria da qualidade do 

ensino. Assim, como a maioria dos professores envolvidos no presente estudo não tem ou 

poucas vezes participaram de algum processo de formação continuada em Educação 

Ambiental, sugere-se que a Secretaria Municipal de Educação de Simão Dias firme parcerias, 
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a exemplo das Instituições de Ensino Superior do estado, para que os professores sejam 

orientados a inserir a abordagem ambiental na sua prática de ensino. 

O presente estudo também indica a necessidade de uma revisão, teórica e 

metodológica, dos cursos de formação continuada em Educação Ambiental. Alguns 

professores apontam pontos negativos nesse processo de formação e que dificultam a inserção 

da Educação Ambiental nos sistemas de ensino, como por exemplo, discursos sem propostas 

práticas, não continuidade nas ações educativas e a presença de discursos desvinculados da 

realidade.  

Sobre as concepções de meio ambiente, os professores manifestaram diferentes 

concepções, o que pode implicar diferentes práticas pedagógicas em Educação Ambiental. 

Para a maioria dos professores participantes desta pesquisa o meio ambiente é compreendido 

apenas sob os seus aspectos naturais ou apenas como fonte de recursos para a sobrevivência 

humana, o que sugerem práticas em Educação Ambiental voltadas unicamente à preservação e 

conservação dos recursos naturais. Contudo, ao longo da história essas práticas 

conservacionistas ou preservacionistas não deram conta, por si só, de minimizar os impactos 

ambientais.  

É certo que muito tem a ser feito para tornar a Educação Ambiental um campo da 

educação mobilizador de grandes transformações sociais. A Educação Ambiental nunca 

atingirá os objetivos aos quais ela se propõe, enquanto os professores não perceberem o meio 

ambiente em uma visão mais abrangente ou ainda quando a abordagem ambiental nos 

currículos escolares não contemplarem a perspectiva de um ensino contextualizado e 

interdisciplinar. Para isso, é preciso superar a visão fragmentada, simplista e não 

contextualizada dos conteúdos escolares, o que sugere uma revisão detalhada das nossas 

propostas curriculares, bem como a sensibilização dos professores para a inserção de 

diferentes metodologias que favoreçam a inserção da dimensão ambiental no ensino das 

diferentes disciplinas. 

Desta forma, o desafio é oferecer no espaço escolar uma Educação Ambiental 

transformadora, capaz de mobilizar no aluno uma visão global e crítica das questões 

ambientais. Para isso, é importante que o senso de responsabilidade com o meio ambiente seja 

trabalhado na escola, na perspectiva de formar alunos mais participativos e envolvidos com as 

questões ambientais, seja no contexto familiar, na escola, no bairro, na comunidade rural ou 

na sua cidade.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS. 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa Educação Ambiental: concepções 

dos educadores e suas práticas pedagógicas, vinculada ao Mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática, pela Universidade Federal de Sergipe, cujo objetivo é analisar a inserção da 
Educação Ambiental nas escolas públicas municipais de Simão Dias-SE. 

A unidade escolar que você leciona faz parte do universo da presente pesquisa, 
contudo, a sua participação específica não é obrigatória. Seu envolvimento nesta pesquisa 
consistirá em responder com fidelidade as perguntas referentes ao questionário proposto, 
permitindo a utilização e análise dos dados obtidos. Não existem riscos relacionados com sua 
participação, uma vez que, todas as informações prestadas serão utilizadas unicamente para 
fins de pesquisa científica. 

As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e os dados 
divulgados não constarão sua identificação, sendo assegurado o sigilo sobre a sua 
participação. 

Segue abaixo o telefone e o endereço institucional do orientador vinculado à UFS e do 
CEP (Comitê de Ética e Pesquisa), podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua 
participação, agora ou a qualquer momento.  

Caso seja de seu interesse, os resultados da pesquisa estarão à sua disposição após a 
conclusão do trabalho.  

 
____________________________________________ 

Carmen Regina Parisotto Guimarães 
 

Avenida Marechal Rondon, s.n. 
Bairro Jardim Rosa Elze 
Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos – São Cristóvão 
(79) 2105-6695 
 
CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) 
Rua Claudio Batista, s.n./Bairro Santo Antônio 
Hospital Universitário 
(79) 2105-1805 
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Declaro que fui informado (a) detalhadamente sobre a pesquisa Educação Ambiental: 
concepções dos educadores e suas práticas pedagógicas a ser desenvolvida pela mestranda 
Fernanda Ramos Santos e que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação, 
concordando em participar. 

 
NOME CPF ASSINATURA 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
Educação Ambiental: concepções dos professores e suas práticas pedagógicas. 

 
1) Escola: _______________________________________________________ 
1.1) Localização: __________________________________________________ 
 
Caso lecione em outra escola da rede pública municipal, no presente ano, especifique 

o nome da instituição e sua localização: 
1.2) Escola:_____________________________________________________________ 
1.3) Localização:_________________________________________________________ 
 

PERFIL PROFISSIONAL 
 

2) Sexo: (    ) Feminino  (    ) Masculino  3) Idade: ______ 
 

4) Formação Acadêmica 
Indique no quadro abaixo seu curso de formação e use os demais espaços para indicar 

os cursos de pós-graduação, se você os tem. 
 

Curso(s) de Graduação e Pós-Graduação Instituição Ano 
de 
Conclusão 

   
   
   
   
 

5.1) Disciplina(s) que leciona: ________________________________________ 
 
5.2) Carga horária semanal: 

Nesta escola: _______  Em outras escolas: ___________ 
  

5.3) Tempo de docência: ______________ 
 

5.4) Vínculo institucional 
(   ) Estagiário   (   ) Professor substituto  (   ) Professor efetivo 
(   ) Outro ______________________________ 
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FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

6) Já participou de alguma formação em Educação Ambiental? 
(   ) Muitas vezes (   ) Poucas vezes (   ) Uma única vez (   )Nunca. 

 
Em caso afirmativo, especifique: 
(   ) Palestras isoladas. 
(   ) Encontros, congressos ou simpósios. 
(   ) Em disciplinas do curso de graduação. 
(   ) Curso de Pós-graduação. 
(   ) Outro(s):____________________________________________________ 

 
(Se respondeu nunca, passe para a questão 9) 
 

7) Esta formação em Educação Ambiental a qual você participou reflete positivamente 
na sua prática pedagógica? Em que sentido? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
8) Ocorreram pontos negativos neste seu processo de formação em Educação 
Ambiental? Quais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
9) Costuma fazer uso de uma abordagem ambiental na sua prática de ensino? 
 (   ) Frequentemente (   ) Eventualmente (   ) Raramente (   ) Nunca 

 
(Se respondeu nunca, passe para a questão 12) 

 
10) Indique as temáticas ambientais mais recorrentes nas suas aulas. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
11) Aponte as três atividades ou recursos pedagógicos mais utilizados nas suas aulas 
para promover a educação ambiental, numerando de 1 a 3 em ordem decrescente de 
frequência de sua aplicação. 
(   ) Leitura de matérias de jornais ou revistas 
(   ) Documentários ou filmes 
(   ) Aulas de campo ou excursões 
(   ) Resolução de problemas 
(   ) Debates entre os alunos 
(   ) Pesquisas 
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(   ) Atividades propostas pelo livro didático utilizado 
(   ) Elaboração de textos/folders ou cartazes 
(   ) Outras _____________________________________________________________ 

 
12) Você encontra dificuldades para a implementação da abordagem ambiental em suas 
aulas? 
(   ) Frequentemente (   ) Eventualmente (   ) Raramente (   ) Nunca 

 
(Se respondeu nunca, passe para a questão 14) 

 
13) Indique a(s) dificuldade(s) que você encontra para a implementação da abordagem 
ambiental em suas aulas: 
(   ) trata temas que não constam nos programas curriculares 
(   ) a sua aplicação requer muito mais tempo do que o disponível 
(   ) falta de recursos didáticos 
(   ) facilita a indisciplina na aula 
(   ) falta de motivação dos professores 
(   ) insuficiente formação teórica para pôr em prática aulas deste tipo 
(   ) exige mais trabalho ao professor 
(   ) Outra(s). Qua(is)? ____________________________________ 

 
 

CONCEPÇÕES SOBRE MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

14) Qual a sua concepção sobre o termo meio ambiente? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
15) A legislação prevê a inserção da Educação Ambiental no processo de educação 
formal e informal. Na sua visão, qual o papel da Educação Ambiental no contexto 
escolar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
16) Na sua concepção a quem compete a responsabilidade de discutir a questão 
ambiental na escola? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Q
op

pa
 S

of
tw

ar
e

PDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. http://www.qoppa.com/pdfstudio



89 
 

17) Você considera relevante a atuação da escola para mudar a atual situação de crise 
ambiental? Em caso positivo, o que a escola pode fazer nesse sentido?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ATUAÇÃO DAS COM-VIDAS NAS ESCOLAS 

 
18) Existem projetos e atividades em educação ambiental regulares na sua escola? 
Quais? Quem coordena essas atividades? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
19) O bairro ou comunidade rural onde está localizada a sua escola enfrenta problemas 
de ordem ambiental? Quais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
20) Você enquanto professor desta unidade escolar desenvolve ou já desenvolveu alguma 
ação abordando essa problemática ambiental local? Em caso afirmativo, exemplifique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE C – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADO À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA. 

 
Simão Dias, 24 de maio de 2012. 

 
Prezado Secretário de Educação e Cultura 
Marcelo Domingos de Souza 
  
 
 
Venho por meio desta, encaminhar pedido de autorização para a realização da pesquisa 

Educação Ambiental: concepções dos educadores e suas práticas pedagógicas, a ser 
desenvolvida nas escolas públicas municipais de Simão Dias pela pesquisadora Fernanda 
Ramos Santos, aluna regularmente matriculada no curso de Pós- graduação Stricto sensu, 
Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe. 

Esse estudo insere-se na linha de pesquisa Currículo, didáticas e métodos de ensino 
das ciências naturais e matemática e tem por objetivo analisar a inserção da Educação 
Ambiental no contexto escolar. 

A pesquisa deverá ser desenvolvida em duas fases. A primeira fase consiste na 
aplicação de questionários com os professores das escolas pesquisadas e na segunda fase a 
realização de entrevistas semiestruturadas com uma amostra dos professores envolvidos na 
pesquisa. 

Para a execução dessa pesquisa, além da carta de autorização, necessito dos nomes das 
escolas que oferecem Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, integradas à Secretaria de 
Educação de Simão Dias, bem como, o nome dos seus respectivos dirigentes escolares. 

Segue abaixo o telefone e o endereço institucional do orientador vinculado à UFS e do 
CEP (Comitê de Ética e Pesquisa), podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa.  

Caso seja de seu interesse, os resultados da pesquisa estarão à sua disposição após a 
conclusão do trabalho.  

Atenciosamente, 
____________________________________________ 

Carmen Regina Parisotto Guimarães 
Avenida Marechal Rondon, s.n. 
Bairro Jardim Rosa Elze 
Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos – São Cristóvão 
(79) 2105-6695 
 
CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) 
Rua Claudio Batista, s.n./Bairro Santo Antônio 
Hospital Universitário 
(79) 2105-1805 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
AS ENTREVISTAS. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa Educação Ambiental: concepções 

dos educadores e suas práticas pedagógicas, vinculada ao Mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática, pela Universidade Federal de Sergipe, cujo objetivo é analisar a inserção da 
Educação Ambiental nas escolas públicas municipais de Simão Dias-SE. 

A unidade escolar que você leciona faz parte do universo da presente pesquisa, 
contudo, a sua participação específica não é obrigatória. Seu envolvimento nesta pesquisa 
consistirá em participar de uma entrevista semiestruturada, permitindo a utilização e análise 
dos dados obtidos. Não existem riscos relacionados com sua participação, uma vez que, todas 
as informações prestadas serão utilizadas unicamente para fins de pesquisa científica. 

As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e os dados 
divulgados não constarão sua identificação, sendo assegurado o sigilo sobre a sua 
participação. 

Segue abaixo o telefone e o endereço institucional do orientador vinculado à UFS e do 
CEP (Comitê de Ética e Pesquisa), podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua 
participação, agora ou a qualquer momento.  

Caso seja de seu interesse, os resultados da pesquisa estarão à sua disposição após a 
conclusão do trabalho.  

 
____________________________________________ 

Carmen Regina Parisotto Guimarães 
 

Avenida Marechal Rondon, s.n. 
Bairro Jardim Rosa Elze 
Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos – São Cristóvão 
(79) 2105-6695 
 
CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) 
Rua Claudio Batista, s.n./Bairro Santo Antônio 
Hospital Universitário 
(79) 2105-1805 
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Declaro que fui informado (a) detalhadamente sobre a pesquisa Educação Ambiental: 
percepções dos educadores e suas práticas pedagógicas a ser desenvolvida pela mestranda 
Fernanda Ramos Santos e que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação, 
concordando em participar. 

 
 

NOME CPF ASSINATURA 
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APÊNDICE E - ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA O PROFESSOR-
COORDENADOR DAS COM-VIDAs. 

 
 

1- Como se deu a sua escolha profissional? 
 
2- Você já participou de alguma formação em Educação Ambiental?  
 

2.1) Em caso afirmativo, esta formação em Educação Ambiental a qual você 
participou reflete positivamente na sua prática pedagógica? Em que sentido? 

 
2.2) Ocorreram pontos negativos neste seu processo de formação em Educação 

Ambiental? Quais? 
 
3 - A legislação prevê a inserção da Educação Ambiental no processo de educação formal 

e informal. Na sua visão, qual o papel da Educação Ambiental no contexto escolar? 
 
4 - Nos últimos anos têm aumentado as preocupações com o meio ambiente. Em sua 

opinião, o que é meio ambiente? 
 
5- Quais os problemas ambientais enfrentados por sua comunidade escolar? 
 
6- Em junho de 2011, foi realizado o I Encontro Municipal em Educação Ambiental no 

município de Simão Dias, com o tema Educar para a construção de comunidades 
sustentáveis. Naquele momento as escolas foram orientadas para a formação da COM – 
VIDA – Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas. Sua escola formou 
uma COM – VIDA?  

 
6.1) Em caso afirmativo, quem participa como membro dessa comissão na sua escola? 

 
7 - Você considera relevante a presença de uma COM-VIDA em sua escola? Em que 

sentido? 
 
8- Quais ações em Educação Ambiental foram realizadas na sua escola a partir das COM-

VIDAs? 
 
 7.1) Quem participa e se envolve nessas ações? 
 
 7.2) Quais temáticas ambientais vêm sendo abordadas nesses projetos? 
 
 7.3) Quais os pontos positivos e negativos dessas ações? 
 
9 – A equipe diretiva ou a Secretaria de Educação do município colabora com essas ações 

na escola? De que forma? 
 
10- Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto? 
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APÊNDICE F – CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS – SE SOBRE MEIO AMBIENTE (REIGOTA, 
2010). 

 

CATEGORIAS 
 

CONCEPÇÕES 
 

N
A

T
U

R
A

L
IS

T
A

 

“Conjunto de condições naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade e que 
agem sobre eles” (P5). 

 “União de elementos e condições naturais que cercam uma comunidade de seres 
vivos” (P6). 

“É todo espaço que os seres vivos habitam” (P12). 
“É o espaço onde convivem os seres vivos e não vivos” (P13). 
“Meio ambiente é tudo que diz respeito à natureza” (P17). 
“Meio ambiente é o ambiente que envolve todas as coisas vivas e não vivas ocorrendo 

na Terra” (P24). 
“É o lugar de convívio de qualquer ser vivo, seja qual for o espaço da Terra em que se 

encontre, a qualquer momento de sua vida” (P25). 
“É tudo que faz parte da natureza, como o ar, o solo, os animais, as plantas e os seres 

humanos” (P28). 
“É o espaço [...] formado pelo ar, água, solo, florestas, etc.” (P29). 
“Representa as plantas, os animais, o solo, a água, o ar, etc.” (P30). 
“Lugar onde vive determinado ser” (P37). 
“É o conjunto de condições e componentes físicos, químicos e biológicos que 

possibilitam, regem e abrigam a vida em todas as suas formas” (P 39). 
“O meio ambiente em que estamos inseridos, onde há relação entre os seres vivos e o 

meio natural” (P43).  
“É tudo que é vivo e não vivo que influencia no ecossistema e na vida dos seres vivos 

(animais, vegetais, etc.)” (P47). 
“Envolve o ecossistema e a vida dos seres vivos, em suma conjunto ou influências que 

regem a vida em todas as suas formas”. (P49). 
“Compreende todas as formas de vida e as condições físico-químicas do ambiente” 

(P52). 
“Relação entre os seres vivos e o meio onde vivem” (P54). 

A
N

T
R

O
P

O
C

Ê
N

T
R

IC
A

 “O meio ambiente é a nossa fonte de vida sem o ar limpo, sem as águas não 
sobreviveremos. Além disso, meio ambiente é importante a todos nos seres humanos, sendo 
necessário o cuidado” (P1). 

“Meio ambiente é tudo para o nosso desenvolvimento, pois esse meio é compartilhado 
em todos os lugares habitados ou não, ou seja, o meio ambiente é presente em todos os 
lugares. Neste caso devemos preservá-lo em todos os sentidos: não poluir, não fazer 
queimadas, não jogar lixo em qualquer lugar...” (P2). 

“É um bem essencial a nossa vida e devemos conservá-lo” (P3). 
“Meio ambiente é o ambiente onde nós vivemos que deve ser usufruído levando em 

consideração suas condições físicas, aproveitando o que o mesmo tem a oferecer sem 
danificá-lo” (P4). 

 Q
op

pa
 S

of
tw

ar
e

PDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. http://www.qoppa.com/pdfstudio



95 
 

A
N

T
R

O
P

O
C

Ê
N

T
R

IC
A

 
“Lugar que nos rodeia e precisamos conhecer melhor para preservar a natureza e todas 

as formas de vida existentes nele” (P8). 
“Sei que é a essência para a nossa sobrevivência, o básico, único e extremamente 

necessário, mas o homem em busca de mais dinheiro, conforto, comodidade e poder não 
está se dando conta que está destruindo” (P10). 

“Que somos parte dele. Que sua destruição será nossa destruição” (P11). 
“O local onde vivemos e acontece toda transformação do ser humano” (P14). 
 “Meio ambiente é todo espaço que nos cerca, que nós atuamos sobre ele. Envolvendo 

os aspectos humanos e físicos” (P16). 
 “O espaço onde simplesmente vivemos e tentamos organizá-los para uma melhoria de 

comportamento, saúde e bem estar” (P18). 
“O espaço natural onde homem e natureza interagem” (P19). 
 “O meio ambiente é importante para a vida humana” (P21). 
“Meio ambiente é o meio em que vivemos e precisa estar puro e saudável para a nossa 

sobrevivência” (P22). 
“O meio ambiente é o meio onde vivemos, seja ele natureza como um todo” (P26). 
“É todo o espaço onde ocorre a interação entre diversos seres vivos, principalmente a 

relação entre o homem e a natureza” (P27). 
 “É o espaço onde vivemos” (P31). 
 “Meio ambiente é um problema para ser resolvido, visto que, necessitamos da natureza 

para podermos ter uma vida saudável” (P32). 
“Meio ambiente é o espaço em que vivemos. Portanto, as abordagens que vem sendo 

realizadas sobre a temática se fazem necessárias para a preservação desses espaços e 
consequentemente para uma melhoria da qualidade de vida e sobrevivência dos seres vivos” 
(P33). 

“Acredito que trata-se de um conjunto das diversidades ambientais, ou seja, uma 
realidade que envolve o ser humano e as demais espécies em um território” (P35). 

“Espaço onde vivemos” (P36). 
 “A preservação do meio ambiente é essencial para a sobrevivência dos seres vivos. As 

discussões sobre o tema têm aumentado porque a sociedade está percebendo que precisa 
mudar hábitos de forma urgente, para poder continuar a existir” (P40). 

 “Muito importante para o ser humano” (P42). 
“É todo ambiente que nos cerca e que nos é necessário para desenvolver nossas 

atividades diárias e nos mantermos vivos” (P44). 
“Território de uso humano e das demais espécies. É a nossa casa com a qual devemos 

ser solidários e responsável para não comprometer os recursos naturais das gerações 
futuras” (P45). 

“Precisamos preservá-lo” (P46). 
“É algo extremamente importante para a sobrevivência humana. Preservá-lo é 

fundamental para a manutenção da vida no planeta.” (P48). 
“Tudo que nos rodeia e que fazemos uso” (P50) 
“O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca e que fazemos uso dele” (P51) 

P
R

O
B

L
E

M
A

 “A preocupação com o ambiente deve ser de todos. A Terra vem passando por 
alterações e a cada dia os problemas ambientais aumentam e corremos o risco de extinção. 
O papel de cada cidadão é de sensibilidade da preservação, conservação e a melhoria da 
qualidade de vida do ambiente” (P7). 

 “Acho uma questão muito complexa. Enquanto as pessoas não tomarem consciência de 
seus atos a situação só vai piorar” (P9). 

“Os problemas ambientais afetam a todos nós e colocam em risco a vida da espécie 
humana e as demais existentes no planeta” (P23). 

 

O
B

JE
T

O
 

D
E

 E
ST

U
D

O
 “Meio ambiente é responsabilidade de todos nós, especialmente para nós professores, 

que temos a incumbência de mediar esse conhecimento ao nosso aluno” (P15). 
“É a forma de nós educadores informarmos, nas nossas aulas,  os poluentes que 

produzimos para a degradação da natureza (P20). 
 “Compreendo que tem uma discussão significativa para a conscientização das futuras 

gerações” (P53). 
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G
L
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B
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L
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A

N
T

E
   

“Refere-se às questões ambientais numa concepção de valorizar a sociedade” (P38). 
“Um tema amplo e que aguça mobilizações que originam os movimentos 

socioambientais” (P34).  
“O termo se refere às questões ambientais juntamente com as questões sociais” (P41). 
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APÊNDICE G – CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SIMAO DIAS – SE SOBRE MEIO AMBIENTE (SAUVÉ, 2005). 

 
CATEGORIAS CONCEPÇÕES 

Natureza É tudo que faz parte da natureza, como o ar, o solo, os animais, as plantas e os 
seres humanos” (P28). 

“É o espaço [...] formado pelo ar, água, solo, florestas, etc.” (P29). 
“Representa as plantas, os animais, o solo, a água, o ar, etc.” (P30). 

Recurso “O meio ambiente é a nossa fonte de vida sem o ar limpo, sem as águas não 
sobreviveremos. Além disso, meio ambiente é importante a todos nos seres humanos, 
sendo necessário o cuidado” (P1). 

“Meio ambiente é tudo para o nosso desenvolvimento, pois esse meio é 
compartilhado em todos os lugares habitados ou não, ou seja, o meio ambiente é 
presente em todos os lugares. Neste caso devemos preservá-lo em todos os sentidos: 
não poluir, não fazer queimadas, não jogar lixo em qualquer lugar...” (P2). 

“É um bem essencial a nossa vida e devemos conservá-lo” (P3). 
“Meio ambiente é o ambiente onde nós vivemos que deve ser usufruído levando 

em consideração suas condições físicas, aproveitando o que o mesmo tem a oferecer 
sem danificá-lo” (P4).  

 “Sei que é a essência para a nossa sobrevivência, o básico, único e 
extremamente necessário, mas o homem em busca de mais dinheiro, conforto, 
comodidade e poder não está se dando conta que está destruindo” (P10). 

 “O meio ambiente é importante para a vida humana” (P21). 
“Meio ambiente é o meio em que vivemos e precisa estar puro e saudável para a 

nossa sobrevivência” (P22). 
“A preservação do meio ambiente é essencial para a sobrevivência dos seres 

vivos. As discussões sobre o tema têm aumentado porque a sociedade está 
percebendo que precisa mudar hábitos de forma urgente, para poder continuar a 
existir” (P40). 

 “Muito importante para o ser humano” (P42). 
“É todo ambiente que nos cerca e que nos é necessário para desenvolver nossas 

atividades diárias e nos mantermos vivos” (P44). 
“Território de uso humano e das demais espécies. É a nossa casa com a qual 

devemos ser solidários e responsável para não comprometer os recursos naturais das 
gerações futuras” (P45). 

“É algo extremamente importante para a sobrevivência humana. Preservá-lo é 
fundamental para a manutenção da vida no planeta” (P48). 

“Tudo que nos rodeia e que fazemos uso” (P50) 
“O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca e que fazemos uso dele” (P51) 

Problema “A preocupação com o ambiente deve ser de todos. A Terra vem passando por 
alterações e a cada dia os problemas ambientais aumentam e corremos o risco de 
extinção. O papel de cada cidadão é de sensibilidade da preservação, conservação e a 
melhoria da qualidade de vida do ambiente” (P7). 

“Acho uma questão muito polêmica e complexa. Enquanto as pessoas não 
tomarem consciência de seus atos a situação só vai piorar” (P9). 

“Que somos parte dele. Que sua destruição será nossa destruição” (P11). 
“Os problemas ambientais afetam a todos nós e colocam em risco a vida da 

espécie humana e as demais existentes no planeta” (P23). 
“Meio ambiente é um problema para ser resolvido, visto que, necessitamos da 

natureza para podermos ter uma vida saudável” (P32). 
 

Lugar para se 
viver 

“É todo espaço que os seres vivos habitam” (P12). 
“Local onde vivemos e acontece toda transformação do ser humano” (P14). 
“Meio ambiente é todo espaço que nos cerca, que nós atuamos sobre ele. 

Envolvendo os aspectos humanos e físicos” (P16). 
“O espaço onde simplesmente vivemos e tentamos organizá-lo para uma 

melhoria de comportamento, saúde e bem estar” (P18).  
“É o lugar de convívio de qualquer ser vivo, seja qual for o espaço da Terra em 
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que se encontre, a qualquer momento de sua vida” (P25). 
“O meio ambiente é o meio onde vivemos, seja ele natureza como um todo” 

(P26). 
“É o meio, o espaço onde vivemos” (P31). 
“Meio ambiente é o espaço em que vivemos. Portanto, as abordagens que vem 

sendo realizadas sobre a temática se fazem necessárias para a preservação desses 
espaços e consequentemente para uma melhoria da qualidade de vida e sobrevivência 
dos seres vivos” (P33). 

“Espaço onde vivemos” (P36) 
“Lugar onde vive determinado ser” (P37). 

Biosfera “Conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma 
comunidade e que agem sobre eles” (P5). 

“União de elementos e condições naturais que cercam uma comunidade de seres 
vivos” (P6). 

“Corresponde a toda a natureza virgem ou transformada. É o espaço onde 
convivem os seres vivos e não vivos” (P13). 

“É tudo que nos cerca e diz respeito à natureza” (P17). 
“O espaço natural onde homem e natureza interagem” (P19). 
“Meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas” (P24). 
“É todo o espaço onde ocorre a interação entre diversos seres vivos, 

principalmente a relação entre homem e a natureza” (P27). 
“Acredito que trata-se de um conjunto das diversidades ambientais, ou seja, uma 

realidade que envolve o ser humano e as demais espécies em um território” (P35). 
“É o conjunto de condições e componentes físicos, químicos e biológicos que 

possibilitam, regem e abrigam a vida em todas as suas formas” (P 39). 
“O meio ambiente em que estamos inseridos, onde há relação entre os seres 

vivos e o meio natural” (P43).  
“É tudo que é vivo e não vivo que influencia no ecossistema e na vida dos seres 

vivos (animais, vegetais, etc.)” (P47). 
“Envolve o ecossistema e a vida dos seres vivos, em suma conjunto ou 

influências que regem a vida em todas as suas formas”. (P49). 
“Compreende todas as formas de vida e as condições físico-químicas do 

ambiente” (P52). 
“Relação entre os seres vivos e o meio onde vivem” (P54). 

Projeto “Lugar que nos rodeia e precisamos conhecer melhor para preservar a natureza e 
todas as formas de vida existentes” (P8). 

“O meio ambiente é responsabilidade de todos nós, especialmente para nós 
professores que temos a incumbência de mediar esse conhecimento ao nosso aluno” 
(P15). 

“É a forma de nós educadores informar nas nossas aulas os benefícios e os 
poluentes que produzimos para a degradação da natureza (P20). 

“Um tema amplo e que aguça mobilizações que originam os movimentos 
socioambientais” (P34). 

“Refere-se às questões ambientais numa concepção de valorizar a sociedade” 
(P38). 

“O termo se refere às questões ambientais juntamente com as questões sociais” 
(P41). 

 “Precisamos preservá-lo” (P46). 
“Compreendo que tem uma discussão significativa para a conscientização das 

futuras gerações” (P53). 
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