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RESUMO

O presente artigo origina-se a partir da necessidade constatada quanto à ampliação dos estudos sobre os caminhos da
Educação Ambiental concernente a sustentabilidade nas escolas públicas municipais de Rio Largo/AL, relacionada ao
Programa Lagoa Viva na conscientização do Meio Ambiente. Diante do exposto, o trabalho traz conjecturas das
realidades de quatro unidades de Ensino em relação à contribuição da sustentabilidade nos preceitos de Boff (2012) e
demais autores que defendem ser o espaço escolar um lócus para trocas der experiências e sua relação
socioambiental. Portanto, a proposta do trabalho revela que a formação em Educação Ambiental no viés da
sustentabilidade contribui na consolidação do respeito, da cidadania, do meio ambiente e da relação escola e
comunidade na qualidade de vida.
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RESUMEN

Este artículo nace de la necesidad percibida en la extensión de los estudios sobre las formas de la educación ambiental
en materia de sostenibilidad en las escuelas públicas en Rio Largo/AL, relacionadas con el programa Lagoa Viva para
crear conciencia sobre el medio ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo trae las realidades conjeturan
cuatro unidades didácticas en relación con la contribución de sostenibilidad en los preceptos de Boff (2012) y otros
autores defienden el ambiente escolar sea un lugar para el intercambio der experiencia y su relación social y ambiental.
Así que el propósito de este estudio revela que la formación en educación ambiental en la sostenibilidad sesgo
contribuye a la consolidación del respeto, la ciudadanía, la relación del medio ambiente y la calidad de la escuela y la
comunidad de la vida.

Palabras clave: Programa Lagoa Viva. La formación continua en la educación ambiental. Sostenibilidad.
 

INTRODUÇÃO

     A grande relevância da temática de educação ambiental e sustentabilidade nas instituições de ensino, hoje, é uma
consequência das políticas desenvolvidas nos grandes encontros dos diversos países em virtude dos impactos
ambientais.  A Educação Ambiental é uma prática que se instalou a pouco tempo nos sistemas educacionais, mais  não
acontece mecanicamente, ela é fruto de um processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações
com a natureza, com a sociedade e consigo. numa interação de respeito e amor, assinalados de equilíbrio ecológico. O
Programa Lagoa Viva surgiu em Rio Largo à cerca de 10 anos, propondo o envolvimento de todos os níveis e
modalidade da educação básica, trazendo reflexões com as questões ambientais do Mundo, do Brasil e principalmente

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/programa_de_educacao_ambiental_lagoa_viva_nas_escolas_municipais_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



local, e que fosse tratada de forma interdisciplinar, pois a troca de conhecimentos entre os pares fortalece o
entendimento da proposta e ao mesmo tempo contribui para amenizar as questões ambientais ao longo do tempo em
todas as instituições de ensino municipal.
 
1 Educação ambiental

     A Educação é a base para começar a pensar num desenvolvimento socioambiental. Investindo na educação das
pessoas, fica mais fácil fazer com que compreendam melhor os problemas existentes e busquem medidas para
saná-los. Pois compreendendo a realidade, bastará a vontade de ajudar na melhoria do planeta e de sua qualidade de
vida.
     A Educação Ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e orientação da população em geral
sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-se desenvolver instrumentos e meios que facilitem o processo de
tomada de consciência sobre a gravidade dos problemas ambientais e a necessidade urgente de nos debruçarmos
seriamente sobre eles.
     Existem várias definições de Educação Ambiental. O Congresso de Belgrado, promovido pela UNESCO em 1975,
definiu a Educação Ambiental como sendo um processo que visa:
 
formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito,
uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de
participação e engajamento que lhe permita trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais
e impedir que se repitam (...)” (citado por SEARA FILHO, G. 1987).
 
     No Capítulo 36 da Agenda 21, a Educação Ambiental é definida como o processo que busca: “(...) desenvolver uma
população que seja consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhes são associados. Uma
população que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar, individual e
coletivamente, na busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção dos novos (...)” (Capítulo 36 da
Agenda 21).
     “A educação, seja formal, informal, familiar ou ambiental, só é completa quando a pessoa pode chegar nos principais
momentos de sua vida a pensar por si próprio, agir conforme os seus princípios, viver segundo seus critérios” (Reigota,
1997). Assim, propõe-se que a Educação Ambiental seja um processo de formação dinâmico, permanente e
participativo, no qual as pessoas envolvidas passem a ser agentes transformadores, participando ativamente da busca
de alternativas para a redução de impactos ambientais e para o controle social do uso dos recursos naturais.
     Os problemas do uso de bens públicos ou dos recursos naturais. Além disso, uma parte importante dos problemas
ambientais somente serão efetivamente resolvidos se a população local assim desejar. Participação implica envolver,
ativa e democraticamente, a população local em todas as fases ambientais se manifestam em nível local. Em muitos
casos, os residentes de um determinado local são, ao mesmo tempo, causadores e vítimas de parte dos problemas
ambientais. São também essas pessoas quem mais têm condições de diagnosticar a situação. Convivem diariamente
com o problema e são, provavelmente, os maiores interessados em resolvê-los.
     Os grupos locais podem ser muito mais eficientes na discussão do problema, no diagnóstico da situação local, na
identificação de possíveis soluções, até a implementação das alternativas e avaliação dos resultados.
 
2 Sustentabilidade

     A grande maioria estima que o conceito  "sustentabilidade" possui origem recente,  a partir das reuniões organizadas
pela ONU nos anos 70 do século XX, quando surgiu fortemente a consciência dos limites do crescimento que punha em
crise o modelo vigente praticado, em quase  toda as sociedades mundiais.
     Mas o conceito possui já uma história de mais de 400 anos que pouco conhecem. Entretanto, importa antes
esclarecer o conteúdo do conceito sustentabilidade. Encontramo-lo já numa rápida consulta aos dicionários, no caso,
ao  Novo Dicionário Aurélio e ao Clássico Dicionário de Verbos e Regimes de Francisco Fernandes de 1942.  Na raiz de
"sustentabilidade" e "sustentar" está a palavra latina sustentare  com o mesmo sentido que possui em português.
     Ambos os dicionários referidos nos oferecem dois sentidos: um passivo e outro ativo. O passivo diz que "sustentar"
significa segurar por baixo, suportar, servir de escora, impedir que caia, impedir a ruína e a queda. Nesse sentido
"sustentabilidade" é, em termos ecológicos, tudo o que fizemos para que um ecossistema não decaia e se arruíne. Para
impedi-lo podemos, por exemplo, criar expedientes de sustentabilidade como plantar arvores na encosta da montanha.
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     No sentido ativo  sustentabilidade representa os procedimentos que se tomam para permitir que um bioma se
mantenha vivo, protegido, alimentado de nutrientes a ponto de sempre se conservar bem e estar sempre a altura dos
riscos que possam advir.
Essa premissa implica que o bioma tenha condições não apenas de conserva-se assim como é, mais também que
possa prosperar, fortalecer-se e coevoluir, estes sentidos são visados quando falamos atualmente de sustentabilidade,
seja do universo, da terra, dos ecossistemas e também de inteiras comunidades e sociedades, que continuem vivas e
se conserve bem para que possa manter seu equilíbrio interno e se auto reproduzir.
     Atualmente o termo desenvolvimento sustentável segundo Boff (2012) é definido como: "aquele que atende as
necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem a suas
necessidades e aspirações". Esta definição se tornou clássica e se impôs em quase toda a literatura a respeito do tema.
 
3 Bases Legais da Educação Ambiental

     Na Constituição Federal do Brasil/88, traz em seu Artigo 225, todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial á sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e á
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as, presentes, futuras e gerações. No inciso VI vem confirmação
que deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para preservação
do meio ambiente.
     A Educação Ambiental está na Lei nº 9.795/99, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental. A Lei
afirma em seu Artigo 2º, que “a Educação Ambiental é um componente essencial e permanente na Educação nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter
formal e não-formal”.  O Artigo 3º, inciso II, complementa a idéia ao prescrever que cabe às “instituições educativas
promover a Educação Ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem”. No artigo 9º da
referida Lei esclarece: “Entende-se por Educação Ambiental na Educação escolar a ser desenvolvida no âmbito dos
currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: I – Educação Básica: a) Educação Infantil; b)
Educação Fundamental e c) Educação Média; II – Educação Superior; III – Educação Especial; IV – Educação
Profissional; V – Educação de Jovens e Adultos”.
     O Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010) aprovado pelo Congresso Nacional(Lei 10.172/2001), além de
cumprir uma determinação da LDBEN em seu art.87, fixa diretrizes, objetivos e metas para o período de 10 anos,
garantindo coerência nas prioridades educacionais para este período. Nos objetivos e metas para o ensino fundamental
e ensino médio, o propõe “A Educação Ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida como uma prática
educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei n.º 9795/99”.
 
4 Histórico do Programa Lagoa Viva na cidade de Rio Largo
 
     O Programa Lagoa Viva é uma Organização Não Governamental que nasce com o apoio da Empresa Braskem
Unidade Cloro Soda/Maceió-Alagoas, desenvolvia projetos que atendesse a comunidade do entorno do Complexo
Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba - CELMM. Com o apoio e parceria das Secretarias Municipais de Educação, o
Programa se estendeu para os municípios alagoanos. Em 2004 o Programa de Educação Ambiental chega à cidade de
Rio Largo/Alagoas, com a proposta de Formação Continuada para os professores das escolas, formando-os
multiplicadores em pró do Meio Ambiente e Qualidade de Vida.
 
5 Metodologia da Educação Ambiental no Município
 
     A sociedade muda e transforma diversos valores, e a educação busca adequar seus métodos conforme os
movimentos das sociedades. Vygotsky (1994, p.115) considera que o “aprendizado humano pressupõe uma natureza
social especifica”, o que nos faz perceber que a discussão vai além dos muros das escolas.
     Durante os três primeiros anos, aconteciam dez encontros ao longo o ano, um a cada mês com a carga horária de
oito horas/aula, o material usado tinha como base a proposta do Programa Parâmetros em Ação Meio Ambiente na
Escola.
     Cada professor recebia módulos, chamado Guia do Formador, para acompanhar mensalmente a formação e fazer
reflexões sobre as temáticas. A turma escolhia um educador para ficar de posse do caderno volante, e esse educador
registrava os passos daquele dia, através de um relatório e as observações dos acontecimentos, tendo o cuidado para
descrever com muita descrição as ações desenvolvidas.
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     Durante essa formação, também aconteciam os estudos de meio, onde eram realizadas aulas extraclasse,
chamadas de aulas de campo, realizando visitas e estudos a locais considerados importantes para o desenvolvido dos
projetos das escolas.
     Ao término da primeira formação continuada surgi em 2007 o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) Professor Mário
Jorge, esse nome foi em homenagem ao idealizou do Programa Lagoa Viva.
     Em 2010 os encontros que eram mensais com o Instituto Lagoa Vivam (ILV) passam a ser bimestraistendo uma
duração de quarenta horas/aula/anual, com a proposta de aprimorar os estudos e aperfeiçoando as temáticas que estão
em foco no mundo, como também garantir o andamento dos 35 projetos desenvolvidos nas instituições municipais de
ensino. Ficando para a coordenadora municipal realizar os encontros naqueles meses que o ILV não estava presente, e
nesse momento trazia discussões de assuntos locais para realizarmos uma reflexão do contexto ambiental local.
     Em 2013 houve uma proposta por parte da Gerência de Gestão da SEMED do município para realinhar seus
Projetos Políticos Pedagógicos – PPE, e nele incorporar todos os projetos desenvolvidos. As escolas realizam
anualmente seu plano de ação com dois ou três subtemasque são entregues com datas marcadas em duas cópias, uma
cópia fica na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e outra é encaminhada para O Instituo Lagoa Viva. Cada
escola escolhe os selos do ODM de acordo com a problemática local, e passa a envolver toda comunidade entorno da
escola, realizando as ações que estão no plano anual.
     Além dos encontros de formação, os educadores participam do Mostra e amostra, do Encontro Regional (EREA) da
sua região como também do Congresso Estadual da Educação Ambiental Lagoa Viva, com o objetivo de socializar as
ações e projetos desenvolvidos pelas escolas do município, que fizeram sua inscrição no Projeto de Intervenção e
Integração na Comunidade (PIIC), além de promover a discussão e o debate de temáticas ligadas à Educação
Ambiental.
     Voltando-se à interação e organização de práticas sustentáveis entre o ser humano e o meio ambiente, para
disseminar e discutir, com diversos segmentos sociais, conhecimentos e atividades ligadas às questões
socioambientais, que focam a conservação dos Biomas Mata Atlântica e Caatinga e, respectivamente, atividades
ligadas diretamente aos ecossistemas de Alagoas. (Revista ILV, 2011).
 
6 Fortalecimento da Educação Ambiental no município de Rio Largo
 
     Em 2010 o Instituto Lagoa Viva (ILV) assumiu, como empresa âncora em Alagoas para coordenar o Movimento Nós
Podemos Alagoas em conjunto com o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, com isso, foi realizado
encontros bimestrais com os coordenadores dos municípios para apresentar e esclarecer o que era e como funcionava
o Movimento.
     Em 2012 o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e a Secretaria Geral da Presidência da
República realizou em Aracaju uma capacitação para alguns estados do Nordeste, e a coordenadora municipal de Rio
Largo é convidada para participar, passando a ser uma multiplicadora.
     A missão foi colaborar para a Municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM. O Movimento
tem um conjunto de oito diretrizes estabelecidas por países membros das Nações Unidas – ONU, com o propósito de
contribuir para a construção de um mundo pacífico, justo e sustentável no século XXI.
     Os objetivos foram estabelecidos na década de 90 para serem alcançados até 2015, são eles: 1- Erradicar a extrema
pobreza e a fome; 2- Educação básica com qualidade para todos; 3- Igualdade entre os sexos e valorização da mulher;
4- Reduzir a mortalidade infantil; 5- Melhorar a saúde das gestantes; 6- Combater a AIDS, a malária e outras doenças;
7- Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e 8- Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Ainda, no
mesmo ano, aconteceu a municipalização dos ODMs no Município de Rio Largo, foi apresentado para os gestores das
escolas municipais, ONG e demais Secretarias do município, na ocasião tanto a Secretaria de Educação como as
outras instituições assinaram o termo da adesão, totalizando 41 assinaturas, uma vez que todas as escolas escolheram
os selos  2 e 7 para fazerem parte do andamento dos projetos, e na ocasião foi formado o Núcleo Nós Podemos Rio
Largo.
     As escolas de um modo geral têm tentado desenvolver projetos de educação ambiental, apresentando trabalhos e
atividades que são de abordagem sustentáveis para toda comunidade escolar. Seguem alguns exemplos dessas
atividades:
1) Gincanas ecológicas para conscientização e preservação do prédio escolar e entorno da escolas, limpeza das salas
de aulas, construção de lixeiras para espalhar em toda escola, palestras educativas e construção do jardim da escola.
2) Trabalhos de campo com excursões em áreas de preservação, onde os alunos e professores visitam empresas que
possuem algum tipo de projeto de preservação ambiental. Realizam de trilhas definidas e replantio das espécies da
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mata atlântica. Os trabalhos de campo têm objetivos de contribuir para formação de cidadãos conscientes, aptos a
decidir e atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida.
3) Jornadas do meio ambiente através das oficinas e palestras sobre os temas “Consumo Consciente”, “O problema do
lixo urbano: destinação final e sua reciclagem,” “Conservação da biodiversidade e educação”.
     A educação compreendida com sentido emancipatório humano, levou os alunos, professores e comunidade escolar
de espectadores passivos a sujeitos ativos da sua formação. Atualmente na rede municipal de educação Rio Largo, as
escolas que têm se destacado com suas ações de Educação Ambiental fomentado através dos projetos que envolvem
escola  e a comunidade sendo elas:   Escola Municipal Walter Dória que atende fundamental I e II e EJA, que
desenvolve Ações Sustentáveis na conservação do ambiente escolar, plantio e cuidado com o jardim; Escola Marieta
Leão - Ensino Infantil Fundamental I e II, ações de Replantio das Espécies Nativas da Mata Atlântica; Escola Municipal
Pompeu Sarmento - Ensino Infantil Fundamental I, desenvolve ações de conscientização e preservação do meio 
ambiente utilizando a proposta de refletir para mudança de atitude com os R&39;s ( Repensar, Reutilizar,  Reaproveitar
e Reciclar); Escola Municipal João Paulo II- Ensino Infantil Fundamental I, ações de construção para conscientização 
da comunidade escolar (oficinas e palestras)
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
     As instituições de ensino municipal confirmam que a prática de Educação Ambiental se universalizou nos níveis e na
modalidade de ensino de educação básica Em Rio Largo com a chegada do Programa Lagoa Viva.
     No seu décimo ano de formação continuada em educação ambiental, o NEA com o ILV vem contribuindo para a
melhoria do ensino aprendizagem, com professores (as) e alunos (as) motivados, atuantes e participativos.
     As empresas locais vêm buscando serem parceiras com as escolas, sendo um ponto importantíssimo para o avanço
no compromisso dos autores do cenário escolar com as questões ambientais.
     Vale ressaltar que a incorporação da educação ambiental nos PPP das escolas está contribuindo para equacionar ou
minimizar o grande problema que é a descontinuidade dos projetos. E com os planos de ação feitos pelas escolas vem
fortalecendo o comprometimento da realização das atividades de forma continua e não pontais, para dessa forma serem
implementados com retorno da comunidade escolar, o que verificamos na SEMED com o acréscimo de ações
executadas feitas nas escolas.
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