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RESUMO
 
A Educação Ambiental (EA) é um processo que deve ser incorporado ao ensino formal de maneira integrada e
transversal, a fim de sensibilizar o educando à adoção de hábitos e atitudes ambientalmente sustentáveis. No entanto,
percebe-se que a Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA) não contempla mecanismos que favoreçam a sua
integração no projeto político-pedagógico da escola, ficando muitas vezes a cargo do professor a sua adequada
efetivação. Desta forma, o objetivo deste estudo é diagnosticar a percepção ambiental dos educadores do Ensino
Fundamental II da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, através do levantamento bibliográfico, observação in
loco e aplicação de questionários semiestruturados. Conclui-se que a EA ainda não faz parte do cotidiano dos
professores da referida escola, sendo necessário estimular tal processo no ambiente escolar.
 
Palavras-chave: Educação Formal. Resíduos Sólidos. Práticas Educativas.
 
 
RESUMÉN
 
La educación ambiental es un processo que necesita ser incorpado al enseño formal de manera integrada y transversal,
con finalidad de sensillar el alumno a la adopción de costumbres y actitudes ambientalmente sustentables. Sin
embargo,darse cuenta que la Politica Nacional de Educación Ambiental (PNEA) no contempla mecanismos  que ayunda
su intregración en el preyecto politico –pedagogico de la escuela, quedándose  muchas veces a la función  de profesor y
su adecuación efetiva.As,í el objetivo deste estudio es diagnosticar la percepción ambiental de los educadores de
enseño fundamental II, de la Escuela Municipal Presidente Tancredo Neves por medio de levantamentos bibliográficos 
con observación in lo  y aplicación de las cuestiones semi estruturadas. Concluyédose que la EA aún no hace parte del
cotidiano de los profesores  de la escuela a que se refiere,necesitando estimular el proceso en las habitaciones
escolares.
 
Palabras claves: Educación Formal. Residuos Sólidos. Practicas Educativas.

INTRODUÇÃO
 
Na atualidade, a forma predatória e insustentável com a qual o homem vem se relacionando com a natureza tem gerado
profundas agressões ao meio ambiente, desencadeando uma crise ambiental com profundos impactos sobre a
qualidade de vida. Esse cenário tem gerado no ser humano a necessidade de repensar suas ações e criar estratégias
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para desenvolver comportamentos baseados em ações ambientalmente mais corretas.
Desta forma, surgiu a necessidade de inserir a Educação Ambiental (EA) na discussão de políticas públicas a nível
internacional e, consequentemente, também no ensino formal. Assim, a partir das décadas 80 e 90 ela foi aplicada no
campo educacional, no intuito de fomentar a adoção de posturas mais sustentáveis.
No Brasil, a Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA) veio enfatizar a importância da Educação Ambiental nos
diversos níveis de ensino formal, no entanto, não contempla mecanismos que favoreçam a sua integração no projeto
político-pedagógico da escola. E os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), reforçaram a necessidade de se inserir
uma Educação Ambiental integrada e transversal, em que ocorra de fato o diálogo entre os mais diversos campos do
saber (Lei nº 9.795/1999 e Art. 9º, Inciso IV, da Lei nº. 9394/1996).
Sendo assim, a EA tem o papel de despertar no educando o senso crítico e reflexivo relacionado a valores morais e
sociais fundamentais, a fim de planejar a melhor maneira de desenvolver o potencial cognitivo dos alunos e implementar
ações pedagógicas relacionadas a sensibilização ambiental. No entanto, percebe-se que as escolas não incentivam e
deixam a critério do professor, muitas vezes sem capacitação adequada, a opção de incluir discussões sobre o meio
ambiente no contexto escolar.
 
REFERENCIAL TEÓRICO
 
A importância da Educação Ambiental no ensino formal
 
A Educação Ambiental foi e continua sendo tema discutido por vários estudiosos não apenas da área ambiental, mas
também da área educacional, uma vez que é preconizada sua relevância nos PCNs, na Constituição Federal (Art. 225,
Inciso VI) e em algumas legislações vigentes no Brasil. Porém, mesmo com todo o respaldado legal e acadêmico,
constata-se que no ensino formal ainda não ocorreu a total efetivação da sua aplicação.
No Brasil, apenas no ano de 1988, com a Constituição Federal, é que a Educação Ambiental passa a ser exigida no
âmbito do ensino escolar ficando sua implementação sobre a responsabilidade das três esferas governamentais. Apesar
do avanço trazido pela legislação, muitos dos educadores não tinham conhecimento de que esta deveria se fazer
presente em todas as disciplinas de forma interdisciplinar e não apenas com as disciplinas relacionadas com o meio
ambiente (tais como Ciências, Biologia, Geografia e Química) como muitos professores fizeram e ainda fazem.
Carvalho (2012) reforça a importância da interdisciplinaridade, afirmando que o objetivo de se trabalhar nessa
perspectiva não é agregar disciplinas curriculares, mas sim fazer com que elas dialoguem e troquem conhecimentos
específicos de cada área, a fim de buscar melhores soluções para a resolução dos problemas do cotidiano. Logo:
 
A interdisciplinaridade, por sua vez, não pretende a unificação dos saberes, mas deseja a abertura de um espaço de
mediação entre conhecimentos e articulação de saberes, no qual as disciplinas estejam em situação de mútua
coordenação e cooperação, construindo um marco conceitual e metodológico comum para a compreensão de
realidades complexas [...] (CARVALHO, 2012, p. 121).
 
Logo, a realização de aulas pautadas na interdisciplinaridade exige do educador uma postura crítica e proativa, de modo
que este relacione os conhecimentos da disciplina ministrada com outros saberes não específicos de sua área de
atuação e formação. Possibilita ainda uma visão globalizante sobre o que está sendo trabalhado e estudado, de modo a
se alcançar uma aprendizagem significativa e abrangente. (ADAMS, 2006, p. 2).
Para Guimarães (1995), a EA se apresenta como uma dimensão do processo educativo que busca, através da
participação de todos os atores sociais envolvidos (educadores, corpo técnico escolar e educandos), a construção de
um mundo ambientalmente sadio.
Desta maneira, as escolas possuem imensa responsabilidade de promover a inclusão da Educação Ambiental no ensino
formal, posto que ela contempla valores fundamentais para a sociedade atual. Ou seja, o grande desafio da educação é:
“[...] mais do que informações e conceitos, a escola se propõe a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o
ensino e a aprendizagem de habilidades e procedimentos [...]” (BRASIL, 1997, p. 25).
Nesse sentido, Aurino (2008, p.1) assevera que “a Educação Ambiental não se trata de um tipo especial de educação,
mas de um processo contínuo e longo de aprendizagem, de uma filosofia de trabalho, de um estado de espírito em que
[...] família, escola e sociedade, devem estar envolvidos”. Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) ao
dispor sobre a temática “Meio Ambiente” traz um comentário pertinente ao trabalho de Educação Ambiental, bem como
a sua importância na formação do discente.
De acordo com os PCNs, a Educação Ambiental deve ser desenvolvida:
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[...] a fim de ajudar os alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio para que possam
assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria. Para isso é importante que possam
atribuir significado àquilo que aprendem sobre a questão ambiental. E esse [...], é resultado da ligação que o aluno
estabelece entre o que aprende e a sua realidade cotidiana, da possibilidade de estabelecer ligações entre o que
aprende e o que já conhece, e também da possibilidade de utilizar o conhecimento em outras situações [...] (BRASIL,
1997, p. 35).
 
O ensino formal é essencial para a formação de uma sociedade com cidadãos críticos e participativos, capazes de
reivindicar seus direitos e reconhecer seus deveres, além de estar apto a cobrar políticas públicas eficientes. Em relação
a este contexto, Jesus (2006, p.71) afirma que:
 
Através da educação formal pode-se discutir conceitos fundamentais que propiciarão mudanças de atitudes nos
indivíduos em sua relação com a sociedade por meio de práticas coletivas, bem como em sua relação com o meio
ambiente. O acesso à educação proporciona maiores possibilidades de conquistas profissionais, tendo em vista que na
sociedade atual a qualificação tornou-se uma exigência.
 
Diante desse cenário, temos uma peça fundamental para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma
significativa. Este elemento é o educador, que exerce um papel importante de mediador na relação entre o ser humano
e o ambiente. O quadro 1 mostra o papel do educador e seus caminhos de atuação nesse processo educativo.
  
PAPEL DO EDUCADOR E SEUS CAMINHOS DE ATUAÇÃO
Trabalhar a integração entre ser
humano e natureza,
conscientizando que o homem é
natureza e não apenas parte dela.

Possibilitar ao educando
questionar criticamente os
valores estabelecidos pela
sociedade.

Permitir que o educando construa
o conhecimento e critique valores
com base na sua realidade.

Quadro 1. Papel do educador e seus caminhos de atuação nesse processo educativo.
Fonte: Adaptado de Guimarães (1995).
 
Visto que um dos papeis do educador é permitir a construção de valores, a percepção ambiental é importante por ser
uma ferramenta facilitadora em compreender a relação entre o homem e natureza. Quanto à percepção ambiental,
Ferrara (1999, p. 264) define como:” [...] forma de conhecimento, processo ativo de representação que vai muito além
do que se vê ou penetra pelos sentidos, mas é uma prática representativa de claras consequências sociais e culturais
[...]”.
Isto posto, preparar os docentes para trabalhar a EA de modo contextualizado e transversal é um grande desafio, pois
na atualidade a mesma acaba sendo abordada somente em datas comemorativas, ou em disciplinas específicas, e
percebida como brincadeiras sem conteúdos didáticos relevantes. Nesse contexto, Meirelles e Santos (2005, p. 95)
afirmam que:
 
A educação ambiental é uma atividade meio que não pode ser percebida como mero desenvolvimento de “brincadeiras”
com crianças e promoção de eventos em datas comemorativas ao meio ambiente. Na verdade, as chamadas
brincadeiras e os eventos são parte de um processo de construção de conhecimento que tem o objetivo de levar a uma
mudança de atitude. O trabalho lúdico e reflexivo e dinâmico e respeita o saber anterior das pessoas envolvidas.
 
Sendo assim, a escola precisa ser um espaço de permanente discussão sobre as temáticas ambientais, pois sensibilizar
para a mudança de práticas é uma tarefa árdua que exige a integração entre a educação formal e não-formal. Tais
discussões levam educadores, comunitários e alunos a pensar e refletir sobre suas práticas e melhorar conjuntamente a
qualidade de vida dos locais em que vivem. Nesse sentido, Carvalho (2012, p.158) explica que:
 
[...] A preocupação com os problemas ambientais locais ajuda a criar esse novo espaço de relações que, sem excluir a
escola, a expande e constitui a comunidade como um novo ator nessa dinâmica, estabelecendo novos vínculos de
solidariedade. Trata-se, enfim, de gerar novas reciprocidades entre a escola, a comunidade e a realidade
socioambiental que as envolve.
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Portanto, através da compreensão das problemáticas socioambientais existentes tanto dentro como fora da escola, será
formado um conhecimento baseado nos saberes tradicionais e científicos, no qual comunidade, professores e alunos
passam a interagir buscando conhecimento e construindo uma aprendizagem significativa em relação questões
ambientais, mudando efetivamente de atitude e transformando o mundo a sua volta.
 
Por que sensibilizar os alunos para a questão dos resíduos sólidos?
 
O crescimento populacional e o consumo desenfreado são os principais responsáveis pelo grande aumento na geração
de resíduos sólidos, de maneira que o desafio da sociedade atual é equacionar seu correto gerenciamento e disposição,
no intuito de evitar a proliferação de doenças, danos ao meio ambiente e saúde da população (POLETO; BRESSIANI,
2013).
A degradação ambiental provocada pelos Resíduos Sólidos (RS) é uma problemática que necessita do diálogo de vários
saberes para ser solucionado, exigindo conhecimentos interdisciplinares, além da participação, por parte dos cidadãos
(LEFF, 2009), sendo a Educação Ambiental (EA) um instrumento que deve ser agregado à coleta seletiva, pois agirá na
sensibilização da população quanto a importância de sua prática.
A coleta seletiva tem se tornado uma ferramenta importante para minimizar a atual situação dos resíduos sólidos
urbanos, uma vez que proporciona a cadeia produtiva reversa sustentável, por meio da reciclagem e reutilização,
trazendo para o ciclo produtivo materiais que iriam parar nos lixões (POLETO; BRESSIANI, 2013).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza que não importa a origem do lixo, pois todos eles devem passar por
um sistema de tratamento, para que se tenham um destino ambiental e sanitário adequados, nos termos da Lei Federal
nº 12.305/2010. O gerenciamento desses resíduos é entendido como: “conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010).
Pelicioni (2005), afirma ainda que a educação ambiental deve constituir-se em um processo permanente e contínuo,
com enfoque humanístico e participativo, a fim de que sejam desenvolvidas habilidades necessárias para a solução
dessa problemática. Portanto, ela deve ser incorporada ao processo educacional, agindo na sensibilização dos alunos
para que eles tenham consciência e reflitam sobre as questões ambientais local, global e planetária, buscando uma
maior integração entre o homem e a natureza.
Nessa perspectiva, as escolas juntamente com os educadores exercem um papel importante na formação de uma
sociedade mais harmônica e equilibrada. Assim, os professores devem introduzir em suas aulas questões ambientais
que partam da realidade dos alunos ou do entorno da instituição, buscando desenvolver a consciência crítica e
participativa deles, de forma individual e coletiva.
A problemática dos resíduos sólidos afeta qualquer comunidade e, esta é uma temática que precisa ser trabalhada nas
instituições de ensino formal, pois, elas exercem um importante papel na formação do cidadão. A aproximação da
escola com a realidade dos alunos, professores e comunidade leva à construção e adoção de práticas de coleta seletiva
e, consequentemente, o correto gerenciamento do lixo.
Diante do exposto, é possível constatar a importância de trabalhar de forma interdisciplinar e transversal a questão dos
resíduos sólidos no ensino formal, pois poucas disciplinas desenvolvem essa temática em suas aulas e talvez por esse
motivo os alunos não saibam diferenciar e conceituar resíduos sólidos e lixo.
Assim, a educação ambiental quando introduzida corretamente na escola exerce o papel transformador, agindo para
promover a adoção de novas atitudes e valores, por meio da sensibilização dos alunos para repensar a problemática
dos resíduos sólidos.
 
MATERIAIS E MÉTODOS
 
Área de Estudo
 
O estudo foi realizado na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE, localizado no Noroeste do Estado de Sergipe, na
Região Nordeste do Brasil. O munícipio possui uma área de 756,490 km2 e sua população em 2010 era de 32.497
habitantes, sendo estimada de 2014 em 35.268 pessoas (IBGE, 2014).  A zona urbana possui quatro escolas municipais
que trabalham com Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), são elas: Escola Municipal Tiradentes, Escola Municipal
Professor José Augusto Barreto, Escola Municipal Antonio Francisco dos Santos e a Escola Municipal Presidente
Tancredo Neves, sendo esta ultima, a escolhida para realização da pesquisa por ser a instituição mais próxima ao lixão
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da cidade.
A Escola Municipal Presidente Tancredo Neves recebe alunos oriundos não só da localidade onde está inserida, mas
também da zona rural, funcionando em dois turnos (matutino e vespertino). Possui 241 alunos do Ensino Fundamental,
distribuídos do 6° ao 9° ano; 20 docentes no total e 24 servidores de apoio.
 
Metodologia

 A metodologia utilizada neste estudo possui um caráter descritivo de natureza qualitativa, sendo o levantamento de
dados realizado através de pesquisa bibliográfica e de campo. Na pesquisa bibliográfica foram consultados além de
livros, artigos e teses, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os registros da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, onde consta o Plano Estadual de Coleta Seletiva de Sergipe (PECS),
com critérios, diretrizes e estratégias que precisam ser seguidos, na elaboração e implantação da coleta seletiva nos
municípios.
Na etapa de campo, foram realizados observação in loco e aplicados questionários semiestruturados com questões
abertas e fechadas a respeito de educação ambiental, resíduos sólidos e coleta seletiva, tendo como público-alvo os
professores do Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves.  As informações
foram analisadas com base na frequência de respostas dos indivíduos.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
De acordo com os dados coletados, percebe-se que os docentes consultados lecionam as disciplinas de Artes,
Educação Física, Geografia, Inglês, Matemática, Português e Redação. Dentre esse público apenas 33,3% afirmaram
possuir algum contato ou desenvolver qualquer tipo de atividade em Educação Ambiental, já os 66,7 % não inserem
esse tipo de abordagem nas aulas ministradas (Tabela 1).
 
Tabela 1. Práticas docentes de Educação Ambiental na Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, município de
Nossa Senhora da Glória - SE.

Disciplinas Práticas de educação ambiental
Sim Não

Artes - X
Educação física X -
Geografia - X
Inglês - X
Matemática - X
Português X -
Redação X -
 
A escola além de possuir um pequeno percentual de professores que trabalha a Educação Ambiental, observa-se que
sua aplicação não ocorre de maneira contínua, restringindo-se aos projetos desenvolvidos e apresentados em datas
comemorativas da escola, a exemplo da Semana do Meio Ambiente, o Dia da Água e da Árvore.
Assim, fica evidente que a Lei nº 9.795/1999 que dispõe sobre Educação Ambiental, no seu Capitulo II, Seção II, Art. 9º
e 10º não está sendo cumprida de forma efetiva ou os educadores não estão recebendo a devida formação para o seu
cumprimento.
A preocupação de inserir a EA nas práticas escolares é contemplada expressamente no
art. 11º, parágrafo único, da supracitada lei, quando a mesma dispõe: “os professores em atividade devem receber
formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos
princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental”. No entanto, nem sempre é visto esta prática na
formação docente, levando alguns educadores a desconhecer a importância da EA na formação de uma sociedade.
Embora as práticas de Educação Ambiental não sejam frequentes, os professores mostraram-se sensíveis a
importância desse instrumento, posto que 100% deles afirmaram que as ações voltadas para redução, reutilização e
reciclagem de resíduos sólidos são condutas a serem estimuladas pelos educadores.
Quando questionados sobre a existência de alguma atividade educativa relacionada aos resíduos sólidos, todos os
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docentes afirmaram que não fazem nenhuma abordagem dessa natureza, embora todos reconheçam como importante
e necessário o desenvolvimento de um Programa de Coleta Seletiva na instituição, pois ela não realiza a separação do
lixo por categoria, e, portanto, não possui qualquer tipo de parceria com catadores de recicláveis.
Com relação ao tipo de resíduos sólidos gerados pela escola, 33,3% não sabem informar quais são e 66,7%
mencionaram garrafas, papéis, plásticos, latas, vidros e restos de alimentos como sendo os principais resíduos. Já no
tocante à sua destinação, apenas um docente afirmou ter conhecimento da disposição final destes resíduos, afirmando:
“a coleta acontece de qualquer jeito, tendo como destino a lixeira do município”.
A falta de conhecimento acerca do correto gerenciamento dos resíduos sólidos pelos professores reflete no
consequentemente no despreparo dos alunos ao lidar com a problemática da disposição do lixo, semelhante ao que
retrata Cavalcante et al. (2012), em um trabalho realizado com os educandos do ensino fundamental de uma escola
pública de Campina Grande-PB, no tocante a coleta seletiva:
 
[...] foi possível verificar que a percepção dos educandos a respeito da temática resíduos sólidos era um tanto confusa.
Os educandos sabiam que existia uma diferença entre resíduos sólidos e lixo, porém não sabiam explicar essa
diferença e quando questionados sobre o que seriam resíduos sólidos os mesmos também não sabiam responder [...]
(CAVALCANTE et.al, 2012, p. 2053).
 
Durante as visitas in loco, percebeu-se ainda que a instituição quase não dispõe de lixeiras de coleta seletiva. A única
existente situa-se na Secretaria Escolar, não estando, portanto, sua utilização a disposição dos alunos, refletindo a
despreocupação por parte do corpo administrativo com o incentivo de práticas de coleta seletiva.
Os docentes afirmaram que a escola possui um número adequado de lixeiras nas suas dependências, o que ajuda a
manter a instituição sempre limpa, no entanto não foi verificado a existência desse recipiente no pátio da mesma.
Todos os educadores, de acordo com a pesquisa, estão dispostos em contribuir para melhorar o gerenciamento dos
resíduos sólidos na escola a qual leciona, bem como na cidade onde a instituição em estudo se localiza. Entretanto, no
tocante à forma de como seria realizada esta cooperação, 16,7% não sabe como cooperar, 33,3 % diz que realizando a
separação do lixo por categoria, 50% expõe que por meios de ações de educação ambiental e 16,7% evitando jogar lixo
em locais inadequados.
De certa forma, pode-se dizer que esses educadores têm uma conscientização que é preciso fazer algo para melhorar o
gerenciamento dos resíduos sólidos tanto na escola quanto na cidade, porém faltam informações, estímulo e interesse
em buscar entender como contribuir para se ter um ambiente com menos problemas ambientais.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A Educação Ambiental, como tema transversal, objetiva trabalhar com a realidade da escola, visando à adoção de
ações sustentáveis por pais, alunos, professores e demais envolvidos com a prática escolar. Porém, entre o que está
disposto na Lei e o que é visto no cotidiano das escolas públicas brasileiras ainda há uma grave discrepância. Os
professores conhecem a Educação Ambiental, mas ainda não a adotam como ação recorrente em suas aulas. Essa
realidade foi observada na Escola Municipal Tancredo Neves, objeto deste estudo.
Assim, fica claro que a percepção dos educadores sobre as questões ambientais, principalmente, em relação à
problemática de resíduos sólidos não é efetiva, pois de acordo com seus relatos não ficou visível a preocupação em
trabalhar a educação ambiental, muito menos questões voltadas para a sustentabilidade do lixo.
Ainda foi constatado que os resíduos produzidos na escola não possuem um destino adequado, sendo encaminhados
até o lixão da cidade. Porém, este não é o único problema, existindo também, quanto a este assunto, a falta de
interesse e motivação por parte dos professores em introduzir em suas aulas propostas e debates para a solução de
problemas ambientais na escola.
Recomenda-se que os educadores procurem desenvolver aulas voltadas para resolução das problemáticas locais. Para
isso , façam uso da educação ambiental, que agirá para que não só os alunos, mas toda comunidade escolar criem
consciência que seus atos irão refletir direto e indiretamente no desenvolvimento social.
Para essa questão, Gonçalves e Diehl (2012, p. 34), discorrem algumas sugestões de ações educativas que podem
integrar sala de aula e meio ambiente, aproveitando o conhecimento prévio da turma. Os autores indicam várias
atividades relacionadas a resíduos sólidos, uma delas é “analisar a produção de lixo da família de cada aluno em uma
semana. Verificar quanto lixo a turma produz e hipotetizar o cálculo em nível de escola e cidade”, atividade a ser
realizada nas aulas de Ciências e/ou Matemática, por exemplo. Assim, toda a comunidade escolar envolve-se com a
temática ambiental.
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Com o propósito de que a Educação Ambiental saia do campo teórico e transforme-se em prática, constituindo-se numa
ferramenta que ajude na resolução das problemáticas ambientais, tais como a questão dos resíduos sólidos e a coleta
seletiva, é necessário que as ações propostas nas leis sejam discutidas por toda a comunidade escolar, através de
oficinas, debates, palestras e demais atividades. Estas atitudes estimularão a reflexão crítica da realidade, possibilitando
a implementação de hábitos e a adoção de práticas mais sustentáveis.
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