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RESUMO

O presente trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de iniciação científica, que visa à
seleção de indicadores para verificar a efetividade das práticas de educação ambiental (EA) desenvolvida por
escolas da rede pública de ensino nos munícipios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e São Cristovão. A pesquisa
tem sido desenvolvida em duas etapas: o levantamento bibliográfico e dos trabalhos de campo junto às
secretarias de educação e escolas de educação básica, que se intitulam promotoras da educação ambiental
em seu espaço escolar. A partir das análises realizadas é possível afirmar a necessidade de diversificar os
projetos de EA desenvolvidos por estas escolas, uma vez que estes trabalham principalmente com os temas
lixo e alimentação, através de ações como horta e reciclagem no ambiente escolar.
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ABSTRACT

This paper presents partial results of a survey of scientific research, which aims at selecting indicators to
verify the effectiveness of the practices of environmental education (EE) developed by schools of public school
system in the cities of Aracaju, the Coconut Bar and St. Christopher. The research has been developed in two
phases: literature review and field work with the secretariats of education and schools of basic education,
calling themselves promoters of environmental education in their school environment. From the analyzes it
can be stated the need to diversify EE projects developed by these schools, since they mainly work with the
themes and trash food, through actions such as recycling and vegetable garden in the school environment.

Keywords: Environmental Education, Indicators, Project Teaching.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea tem passado por mudanças significativas em seus diversos setores. A cada dia
uma nova lógica consumista e predatória dos recursos naturais, orientada a partir do sistema produtivo tem
sido imposta a essa sociedade que a absorve, elevando significativamente os padrões de consumo e afetando
consideravelmente o meio ambiente.

Nesta perspectiva, aponta-se para a necessidade de surgimento de uma nova consciência socioambiental, o
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que por sua vez, perpassa pela promoção de alterações profundas nos diversos setores sociais, em especial
no educacional, para o qual a transformação está atrelada ao estabelecimento do ensino da educação
ambiental (EA) nas escolas. Sendo isso realizado na maioria das vezes, através de projetos que permitam aos
alunos construírem essa consciência socioambiental.

Diante desta realidade, surge uma nova necessidade, que é avaliar a efetividade desses projetos de educação
ambiental, através do estabelecimento de indicadores que caracterizem autenticamente essas práticas.

Sendo assim, o referido trabalho é fruto da pesquisa de iniciação científica intitulada “Representações da
Educação Ambiental: seleção de indicadores desta práxis no cotidano escolar”, que está sendo desenvolvida
junto ao Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, tendo como objetivos apresentar os
resultados parciais desta pesquisa, assim como refletir acerca da constituição de projetos de Educação
Ambiental e da construção de indicadores que possibilitem a avaliação destes projetos.

O trabalho justifica-se por estarmos em uma sociedade marcada por características como a fragmentação do
saber, o incentivo ao consumo exagedo, e a criação de valores cada vez mais devastadores do meio
ambiente. O que tem exigido um repensar, para as questões ambientais, como modo de frear os altos níveis
de destruição ambiental presenciados. Sendo nessa nova forma de pensar a crise ambiental na
contemporaneidade, que se insere a educação ambiental enquanto meio de construção de uma sociedade
equilibrada e sustentável. Tendo ela um papel fundamental nas escolas, pois deve ser promotora de novos
valores, propiciando o surgimento de novos comportamentos e de uma nova racionalidade ambiental.

Além disso, o trabalho encontra respaldo uma vez que a seleção de indicadores é uma forma de avaliar se os
projetos de educação ambiental implementados pelas escolas cumprem a função essencial dessa educação
voltada para o meio ambiente, permitindo assim aos órgãos responsáveis pela gestão escolar, planejar as
políticas voltadas para o trato das questões socioambientais de forma mais coerente. Mas também, por
permitir as unidades escolares elaborarem seus projetos levando em consideração os aspectos principais que
fundamentam uma prática efetiva de educação ambiental; e por ser um tema pouco trabalhado apesar de
trazer um retorno social significativo para a educação.

A pesquisa citada tem como área de estudo os municípios sergipanos de Aracaju, São Cristovão e Barra dos
Coqueiros, e tempo de duração de um ano, sendo desenvolvida a partir do levantamento bibliográfico dos
autores que trabalham com esta temática, tais como Reigota (2011), Tristão (2008), Carvalho (2012),
Guimarães (1995), Leff (2009), entre outros. O que torna possível um aprofundamento teórico sobre os
temas que perpassam pela questão ambiental e o surgimento de questões reflexivas que direcionam a
pesquisa.

Nesta fase de levantamento bibliográfico suscede-se a leitura, fichamento e discussão de textos, permitindo
assim, o aprofundamento e consolidação de determinados conceitos que são fundamentais quando se
trabalha com educação ambiental. A definição de indicadores permite avaliar e verificar a efetividade das
práticas de educação ambiental, mensurados nas escolas em estudo a partir da construção de uma entrevista
semi-estruturada que foi aplicada com os docentes e coordenação pedagógica das instituições educativas que
desenvolvem este tipo de projeto.

Simultâneamente a esta fase, desenvolve-se outra, que é a dos trabalhos de campo; na qual através do
contato com as secretarias de educação dos municípios citados, buscou-se levantar a lista das escolas destes
municípios, que se intitulam promotoras de projetos de educação ambiental e/ou meio ambiente. A partir
dessas listas, elegeu-se um grupo de oito escolas para avaliar em seus projetos, os indicadores elencados.

Esta fase além de permitir o conhecimento das escolas, a partir das visitas, nos fez perceber como é
concebida a educação ambiental nas escolas em estudo, bem como pelos orgãos gestores e formuladores das
políticas educacionais, tal como a secretaria de educação, e também como ocorre o relacionamento entre
orgãos gestores e escolas da educação básica.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, INDICADORES E AVALIAÇÃO: BREVES REFLEXÕES

A cada dia a problemática ambiental tem ganhado uma expressividade cada vez maior e a necessidade da
construção de outra racionalidade ambiental, tem sido exposto nos diversos setores sociais. Neste processo, a
educação ambiental tem se afirmado como uma alternativa na construção de uma sociedade mais equilibrada
socioambientalmente.

Segundo Guimarães (1995, p.9) hoje “[...] mais do que uma realidade, a educação ambiental tornou-se uma
grande necessidade.” Para ele:

A educação ambiental apresenta uma nova dimensão a ser incorporada ao processo
educacional, trazendo toda uma recente discussão sobre as questões ambientais, e
as conseqüentes transformações de conhecimento, valores e atitudes diante de uma
nova realidade a ser construída (GUIMARÃES, 1995, p.9).

Já de acordo com Tristão (2008, p.23) “[...] a crise ambiental não é somente uma crise ecológica e sim uma
crise do pensamento da civilização ocidental.” Sendo que essa nova forma de pensar, surgida na atualidade e
imposta pela crise ambiental, sugere que:

Esse é um indício de que o modelo atual é insustentável e de que estamos
encontrando um outro caminho onde a razão não é a primazia do conhecimento.
Então, estamos vivendo um período de rupturas, de transição paradigmática entre a
visão newtoniana, cartesiana e mecanicista e uma visão sistêmica e ambiental
(TRISTÃO, 2008, p.24).

A partir do que expõe autores como Guimarães (1995), Tristão (2008), entre outros, a educação ambiental
pode ser entendida como uma educação que extrapola os muros da escola, envolvendo assim escola e
comunidade, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, desenvolvida de forma contínua e permanente, a
partir da identificação e questionamento dos problemas socioambientais que ocorrem no âmbito de uma
escala local/global; e que permita uma modificação nas posturas, atitudes dos atores envolvidos, criando
como denomina Carvalho (2012) sujeitos ecológicos, que para ela, é um “[...] ideal de ser que condensa a
utopia de uma existência ecológica plena, o que também implica uma sociedade plenamente ecológica
(CARVALHO, 2012, p. 65)”.

Conforme aponta Ramos (2001) a educação ambiental surge envolta pelo tenso clima da segunda metade do
século XX, marcado por uma série de modificações políticas e econômicas na sociedade, e nasce enquanto
uma resposta aos graves problemas socioambientais que ameaçam a qualidade de vida e do planeta a partir
de então. Ainda para esta autora, a EA tem sua institucionalização e consolidação na conferência de Tbilisi,
em 1977, mas como cita Guimarães (1995) somente irá se firmar na sociedade brasileira com a Conferência
Internacional sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida também por RIO-92, realizada no Rio de
Janeiro, em 1992; onde se postula o conceito de desenvolvimento sustentável.

Como observa Tristão (2008, p.40) “Desde a conferência de Estocolmo em 1972, a educação ambiental surgiu
[...] como uma tentativa de reverter o quadro social e ambiental destrutivo do modelo de desenvolvimento
prevalecente.” Ao se falar em modelo de desenvolvimento é importante ressaltar, conforme aponta Reigota
(2011) que tanto o modelo capitalista quanto o socialista, são devastadores do meio ambiente, sugerindo
assim, que o problema não reside no modelo, mas na racionalidade imposta por eles.

A mais recente dessas conferências que buscam discutir a problemática ambiental foi realizada em junho de
2012 novamente no Rio de Janeiro, e ficou intitulada como a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável ou RIO + 20. Da conferência surgiu um documento de 53 páginas intitulado “O
Futuro que Queremos”, mas que segundo alguns cientistas não exprimem os anseios da sociedade.

Conforme aponta Guimarães & Fontoura (2012), bem como Viola & Franchini (2012) o que se presenciou na
RIO + 20 foi a reafirmação de diretrizes já estabelecidas na RIO-92, colocando-as como inovações, mas na
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realidade estas já se arrastam a décadas e enfatizam a mesma estrutura presente em conferências
anteriores, em que as nações mais poderosas, através de diversas manobras impedem a formulação de
políticas que efetivamente diminuam a degradação do planeta.

A partir disso, percebe-se que o agravamento dos problemas socioambientais foi a principal causa para
surgimento das conferências internacionais sobre meio ambiente; e por sua vez, esse agravamento é
resultado de uma visão dicotômica da relação homem/natureza advinda de um projeto da modernidade,
criador de uma racionalidade instrumental, de uma razão técnico-científica, potencializado na
contemporaneidade, onde a natureza é tida sobretudo como um objeto a ser dominado. O que Carvalho
(2012, p.94) denomina como a visão de uma natureza selvagem que “[...] estabeleceu-se sobre a crença de
que o progresso humano era medido por sua capacidade de dominar e submeter o mundo natural.”

Essa separação entre homem/natureza leva-nos a refletir sobre outro conceito: o de meio ambiente. Que
segundo Ramos (2001) é considerado na maioria das vezes como natureza e ecologia. Mas conforme expõe
Leff (2009, p.224):

O ambiente é integrado por processos, tanto de ordem física como social, dominados
e excluídos pela racionalidade econômica: a natureza superexplorada e a degradação
socioambiental, a perda de diversidade biológica e cultural, a pobreza associada a
destruição do patrimônio de recursos dos povos e a dissolução de suas identidades
étnicas, a desigual destruição dos custos ecológicos do crescimento e a deterioração
da qualidade de vida.

A educação ambiental surge nesse processo, como forma de construir a integração entre essas duas unidades
(homem/natureza), reafirmando para todos a ideia do homem como integrante do meio ambiente e elemento
da natureza. Para tal, Leff (2009) assim como Dias (2004) aponta que o uso da interdisciplinaridade no trato
das questões ambientais se faz necessário, uma vez que nela, a integração de processos naturais e sociais de
diferentes ordens de materialidade é fundamental, sendo assim, utilizar a visão fragmentada de cada campo
científico por si só, não permite esta completa integração.

Na visão de Tristão (2008, p. 108):

[...] a abordagem interdisciplinar é contrária à excessiva especialização que ainda
prevalece no desenvolvimento da ciência contemporânea. A especialização é a
grande causadora da fragmentação dos problemas ambientais, pois parcializa o
estudo de modo a impossibilitar o trabalho de síntese necessário para interpretar a
complexa realidade socioambiental.

Além da abordagem interdisciplinar, no trabalho com a EA Guimarães (1995) também aponta que é
fundamental levar em consideração a vivência do educando. Dessa forma a educação ambiental caminha em
sentido oposto a educação tradicional, como expõe este autor, uma vez que esta prioriza a transmissão
teórica à pratica, sem levar em consideração a emoção, o afetivo que é tão importante na EA.

Outro destaque realizado por Guimarães (1995) e Dias (2004) que merece ser ressaltado no trabalho com a
EA é o planejamento. Segundo Guimarães (1995), o planejamento participativo é outra prática fundamental
na construção de uma proposta de EA, pois permite uma troca de experiências entre diversos atores onde
aflora as contradições, e onde irá ocorrer o exercício da cidadania.

Sendo assim, a importância da Educação Ambiental para a formação cidadã é tamanha, que no Brasil em
1999, foi estabelecida a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) lei 9.795/99, como forma de instituir
esta enquanto componente essencial e indispensável da educação nacional.

Na PNEA podemos encontrar todos os aspectos legais que regem a EA no país, desde seus princípios e
objetivos; a quem cabe garanti-la no processo educativo, até toda a necessidade de formação de profissionais
para atuarem na área do meio ambiente.
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No que se refere a incorporação da dimensão ambiental na formação de professores, ponto bastante
relevante da PNEA, e fundamental para ocorrência da práxis de EA, Tristão (2008) chama atenção para o fato
de algumas áreas presentes nas universidades apresentarem dificuldades e/ou resistência em trabalhar a
dimensão ambiental. Isso acaba gerando na educação básica a ideia de que trabalhar a educação ambiental é
responsabilidade apenas das disciplinas de biologia e geografia, quando na realidade a dimensão ambiental
deve ser tratada por todas as disciplinas.

Sobre esse assunto, Santos Junior (2013) chama atenção que a educação ambiental aparece nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) enquanto tema transversal, da seção de meio ambiente e que justamente por
esse caráter de transversalidade, sendo considerado tema de relevância social, deve ser trabalhada por todas
as disciplinas, em uma abordagem interdisciplinar.

Nesta perspectiva legislativa, a educação ambiental ainda é tratada em leis como a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) e de acordo com Santos Junior (2013) na resolução nº 2 do Conselho Nacional de
Educação.

Diante do quadro teórico apresentado, é possível estabelecer alguns indicadores de efetividade das práticas
de educação ambiental, que devem ser avaliados nos projetos de ensino. Mas antes disso, como definir os
indicadores?

Para Magalhães Junior (2011, p.171)

[...] os indicadores são modelos simplificados da realidade com a capacidade de
facilitar a compreensão dos fenômenos, de aumentar a capacidade de comunicação
de dados brutos e de adaptar as informações à linguagem e os interesses locais dos
decisores (MAGALHÃES JÚNIOR, 2011, p. 171).

Sendo assim, podemos definir os indicadores, como modelos utilizados para explicar uma realidade complexa,
em que diversos fatores interagem e se inter-relacionam.

Conforme aponta Magalhães Júnior (2011, p.174) os indicadores, entre outros aspectos ajudam a
democratizar o conhecimento e diagnosticar as políticas públicas. Sendo assim a sua escolha e/ou utilização
“[...] exige, muitas vezes, a diferenciação de seus graus de importância ou a sua ponderação visando sinalizar
quais são aqueles prioritários para o alcance dos objetivos estabelecidos”.

De acordo com Roldão (2009, p.102) “Os indicadores são ferramentas que servem tanto para a gestão pública
como para a sociedade civil”. Segundo esta autora, a vantagem de se trabalhar com eles é que: “O uso de
indicadores além de respaldar tecnicamente as avaliações, permite um melhor acompanhamento dos
resultados de programa e políticas pela sociedade” (ROLDÃO, 2009, p.104).

A partir do que expõe Roldão (2009), indicadores e avaliação estão estreitamente interligados, visto que,
através do uso de indicadores permite-se a avaliação de determinado tema tanto do ponto de vista
quantitativo quanto qualitativo. Daí a necessidade de refletirmos um pouco a cerca de avaliação.

De acordo com Roldão (2009, p. 26):

Com o passar do tempo os parâmetros de avaliação aumentaram a desigualdade,
rotularam os indivíduos, limitaram sua capacidade de conhecimento através de uma
educação preocupada com aprovações e reprovações.

Acerca de concepção de avaliação, a autora supracitada chama atenção que a atual concepção de avaliação
que temos se assemelha a concepção de La Salle (1720) de que esta era uma forma de verificação da
aprendizagem. Quando na verdade, a avaliação deveria ser pensada enquanto forma de se pensar o processo
de ensino-aprendizagem. Fato que também é destacado por Luckesi (1999), uma vez que para ele, a
avaliação deve diagnosticar e não classificar, que é o que tem ocorrido.
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De acordo com Luckesi (1999) a avaliação pode ser classificatória ou diagnóstica. A primeira estaria orientada
a partir de um modelo educacional conservador, funcionando como um instrumento disciplinador e não
permitindo uma transformação social, pois ao classificar apenas mantêm um padrão de sociedade. Já a
segunda, conforme expõe este autor, se atrela a uma pedagogia preocupada com a transformação social,
sendo assim, a avaliação diagnóstica possibilita a transformação social, uma vez que aponta caminhos para a
mudança. O que nas palavras de Demo (2005) representa uma avaliação qualitativa.

Segundo Demo (2005, p.18):

O que está em jogo na avaliação qualitativa é principalmente a qualidade política, ou
seja, a arte da comunidade de autogerir-se, a criatividade cultural que demonstra
em sua história e espera para o futuro, a capacidade de inventar seu espaço próprio,
forjando sua autodefinição, sua autodeterminação, sua autopromoção, dentro dos
condicionamentos objetivos.

Já segundo Bibliardi (2007, p.10 apud ROLDÃO, 2009, p.32):

[...] a principal função da avaliação em Educação Ambiental, é de fazer com que as
pessoas diretas ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional, escrevam
sua própria história e gerem suas próprias alternativas de ação, de forma
democrática e participativa.

A partir destas reflexões, podemos definir como indicadores de práticas de educação ambiental, as seguintes
ações: interdisciplinaridade, sensibilização, vivência do educando, integração sociedade/natureza, associação
teórico-prática, subjetividade no processo de ensino-aprendizagem, abordagem local/global, projeto
permanente, promoção da sustentabilidade, planejamento participativo, avaliação do projeto e reflexão
acerca da realidade socioambiental.

A partir da utilização desses indicadores na análise dos projetos de educação ambiental é possível avaliar
como estas práticas têm sido desenvolvidas no cotidiano da escola, o que possibilita avançar no sentido de
uma tomada de decisão.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A REALIDADE DA GRANDE ARACAJU

A partir das pesquisas de campo desenvolvidas nos municípios de Aracaju, São Cristovão e Barra dos
Coqueiros foi possível ter acesso a relação nominal de escolas que trabalham com projetos de EA, assim como
verificar o desenvolvimento destes.

No município de Aracaju, o contato foi realizado com a Secretaria de Estado da Educação (SEED), mais
precisamente com a Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), que representa a rede pública estadual de
ensino nesse município. Segundo a DEA, em um universo de 88 escolas, apenas 9 desempenham projetos de
educação ambiental devidamente registrados nesta diretoria, o que representa uma porcentagem de
aproximadamente 10,22% das escolas. Segundo essa diretoria, a relação de escolas que desempenham esses
projetos encontra-se listadas no quadro 01:

Quadro 01 – Escolas da rede pública de Aracaju promotoras da educação ambiental

Escolas da rede pública de Aracaju
Colégio Estadual Barão de Mauá

Colégio Estadual João Alves Filho
Colégio Estadual Albano Franco

Colégio Estadual Leonor Teles de Menezes
Colégio Estadual Professor Joaquim Vieira Sobral
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Escola Estadual Dr. Manoel Luiz
Escola Estadual Monteiro Lobato

Escola Oratório Festivo São João Bosco
Escola Estadual Vitória de Santa Maria

Fonte: Atividade de Campo –DEA (2013). Elaboração: SILVA (2013-2014).

Em Barra dos Coqueiros, a atividade de levantamento de dados foi realizada junto a Secretaria Municipal de
Educação (SEMED), a qual é responsável pela gestão da rede municipal de ensino desse município. E também
junto a Diretoria Regional de Educação 8 (DRE 8), orgão da Secretaria de Estado da Educação responsável
pela gestão das escolas da rede estadual de ensino de Barra dos Coqueiros e outros municípios sergipanos.
De acordo com os dados fornecidos pela SEMED, em um universo de 14 escolas municipais, somente 2
desenvolvem projetos de educação ambiental, representando aproximadamente 14,28% das escolas. Sendo
que uma delas compreende apenas a etapa de educação infantil, e a outra se localiza em um povoado deste
município. Já segundo os dados coletados junto a DRE 8, todas as escolas da rede estadual em Barra dos
Coqueiros desenvolvem projeto de EA, conforme expõe quadro 02.

Quadro 02 – Escolas da rede pública de Barra dos Coqueiros promotoras da educação ambiental

Escolas da rede pública de Barra dos Coqueiros
Estadual Municipal

Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo Escola Municipal Augusto Cruz

Escola Estadual Professor José Franklin Escolinha Maria do Céu

Escola Reunida Coelho Neto 0

Fonte: Atividade de Campo – SEMED (2013). Elaboração:SILVA (2013-2014).

Em São Cristovão, o trabalho de campo foi desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação – mais
especificamente no departamento pedagógico – que gerencia as escolas da rede pública municipal deste
município. E junto a Diretoria Regional de Educação 8 (DRE 8), que também é responsável pela gestão das
escolas da rede estadual de ensino de São Cristovão. A partir dos dados coletados, verificou-se que neste
município, 4 escolas municipais desenvolvem os projetos de EA, de um total de 42 escolas municipais, o que
representa uma porcentagem de aproximadamente 9,52% das escolas. Já na rede estadual, segundo
informações da DRE 8, novamente todas as escolas desenvolvem projetos de EA. Conforme encontram-se
listadas no quadro 03.

Quadro 03 – Escolas da rede pública de São Cristovão promotoras da educação ambiental

SÃO CRISTOVÃO: Escolas da rede pública promotoras de Educação Ambiental
Estadual Municipal

Colégio Estadual Pe. Gaspar Lourenço Escola Municipal João Francisco de Andrade

Colégio Estadual ProfªGlorita Portugal Escola Municipal Raimundo Francisco dos
Santos

Escola Estadual ProfªOlga Barreto Escola Municipal Francisco da Costa Batista
Escola Estadual Paulo Sarasate Escola Municipal Adilma Lima

Escola Estadual Armindo Guaraná 0
Escola Reunida ProfªNeyde Mesquita 0

Escola Estadual Prof. Manoel P. de O. Teles 0
Escola Estadual Luiz Guimarães 0
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Escola Estadual ProfªNormélia Araújo Melo 0
Escola Reunida Vitória Miranda 0

Escola R. Povoado Feijão 0
Escola R. Povoado Cabrita 0

Escola R. Rita Cacete 0
Escola R. Adelaide Garcez C. Barreto 0
Escola Estadual Dep. Elísio Carmelo 0

Escola Estadual Capitão Manoel Batista 0
Colégio Estadual Prof. Hamilton Alves Rocha 0

Fonte: Atividade de Campo – DRE 8 (2014). Elaboração: SILVA (2013-2014).

Ao se analisar a rede estadual nos municípios de São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, onde segundo os
dados coletados junto a DRE 8, todas as instituições educativas desenvolvem a educação ambiental no
ambiente escolar, constatou-se a partir das visitas in lócus que apesar de estarem cadastradas nesse órgão
da Secretaria de Estado da Educação enquanto promotoras da EA, algumas dessas escolas desenvolveram
ações isoladas por um determinado período de tempo, de tal modo que estas ações não se configuram como
um projeto contínuo e permanente de educação ambiental. Sendo que algumas delas ao serem visitadas
afirmaram não existir no seu cotidiano nenhum projeto de EA. O que deixa claro uma falta de proximidade e
diálogo permanente entre o órgão gestor e as escolas de educação básica nesses municípios.

Diante da realidade apontada pelos dados, é possivel inferir que apesar da educação ambiental ser uma
política pública instituída em âmbito nacional, tendo inclusive lei própria, tal como a lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999; está contida em documentos como a Constituição Federal em seu artigo 225, § 1º, inciso VI, os
Parâmetros Curriculares Nacionais que orientam a educação nacional e na própria Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), esta é uma prática ainda pouco realizada pelas escolas.

Percebe-se também que para o desenvolvimento dos projetos de educação ambiental, torna-se fundamental
que os órgãos gestores, criem uma divisão dentro de sua estrutura organizacional, responsável pelo
planejamento e execução desses projetos; incentivando as escolas no desenvolvimento dos mesmos, uma vez
que, conforme expõe Guimarães (1995) o planejamento é um aspecto fundamental para os projetos de
educação ambiental.

A partir dessas relações disponibilizadas pelos órgãos gestores, foram eleitas as seguintes escolas para
análise dos projetos de EA e posterior aplicação dos indicadores selecionados nesta pesquisa. Em Aracaju:
Colégio Estadual Barão de Mauá, Colégio Estadual João Alves Filho, Colégio Estadual Leonor Teles de
Menezes, Colégio Estadual Professor Joaquim Vieira Sobral. Na Barra dos Coqueiros, as escolas foram: Escola
Estadual Professor José Franklin, Escola Reunida Coelho Neto. Já em São Cristóvão: Escola Estadual Dep.
Elísio Carmelo, Escola Municipal Raimundo Francisco dos Santos.

A partir das visitas realizadas junto às escolas pesquisadas, verificou-se que 87,5% dessas escolas trabalham
ou trabalharam em seu projeto o tema lixo, tendo este uma importância significativa. Sendo ele seguido pelo
tema da alimentação com 62,5% das escolas. Outro fato observável é que a coordenação dos projetos é
realizada pelos mais diversos atores que convivem no ambiente escolar, desde docentes das mais diferentes
áreas, sobressaindo os da disciplina de Biologia presentes em 37,5% dos projetos, até a coordenação e
direção da escola.

Dos projetos pesquisados, segundo informações coletadas, 75% encontram-se implantados e em execução,
enquanto 12,5% estão concluídos e 12,5% em fase de implantação. Existindo entre eles, um projeto a mais
de 8 anos implantado (Quadros 4 e 5).

Um aspecto que merece destaque a partir do contato com as secretarias e escolas é que a concepção de
educação ambiental mais vinculada pelos próprios órgãos gestores e também pelas escolas pesquisadas está
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pautada intensamente na transmissão de valores verdes, e assim como nos fala Leff (2009), educação
ambiental vai muito além dessa instância, uma vez que perpassa por ela a necessidade de refletir também os
aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos daquela comunidade e do mundo em que ela está inserida.
Muito desta visão naturalista do meio ambiente, segundo Carvalho (2012) faz com que toda a ação humana
sobre ele, seja vista como nefasta, catastrófica, o que não é verdade.

Quadro 4 – Resumo dos projetos das escolas pesquisadas

INSTITUIÇÃO
DE ENSINO MUNICÍPIO

REDE
DE

ENSINO
TEMA

GERADOR PROJETO FINALIDADE

Colégio Estadual
Barão de Mauá Aracaju Estadual Resíduos

Sólidos Sustentabilidade
Trabalhar a

sensibilização
ambiental

Colégio Estadual
João Alves Filho Aracaju Estadual Lixo Reciclagem e

Horta

Trabalhar a
dimensão

ambiental na
escola

Colégio Estadual
Leonor Teles de

Menezes
Aracaju Estadual

Alimentação,
lixo,

queimadas.
Horta

Trabalhar a
dimensão

ambiental na
escola

Colégio Estadual
Professor

Joaquim Vieira
Sobral

Aracaju Estadual Lixo,
poluição

Horta,
Caminhada
Ecológica

Trabalhar a
dimensão

ambiental na
escola

Escola Municipal

Raimundo
Francisco dos

Santos

São Cristóvão Municipal

Lixo,
Reciclagem

e
Alimentação

Jardinagem e
Horta

Trabalhar a
dimensãoambiental

na escola

Escola Estadual
Deputado Elísio

Carmelo
São Cristóvão Estadual Lixo, Água,

Energia
Amostra

Ambiental

Trabalhar a
dimensão

ambiental na
escola

Escola Estadual
Professor José

Franklin

Barra dos
Coqueiros Estadual Alimentação Horta

Oficina do
Programa Mais

Educação

Escola Estadual
Coelho Neto

Barra dos
Coqueiros Estadual Lixo Reciclagem

Trabalhar a
dimensão

ambiental na
escola

Fonte: Atividade de Campo (2014). Elaboração: SILVA (2013-2014).

Quadro 05- Situação dos projetos pesquisados

INSTITUIÇÃO DE
ENSINO

COORDENAÇÃO
DO PROJETO SITUAÇÃO ANO

Colégio Estadual Barão de
Mauá

Professor de
Matemática

Implantado e em
execução 2012
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Colégio Estadual João Alves
Filho Professora de Física Implantado e em

execução 0

Colégio Estadual Leonor
Teles de Menezes

Professor de
Biologia

Implantado e em
execução 2006

Colégio Estadual Professor
Joaquim Vieira Sobral

Professora de
Biologia

Caminhada
encontra-se

implantada e em
execução já a horta
em proposta a ser

implantada.

2013

Escola Municipal

Raimundo Francisco dos
Santos

Direção e
Coordenação da

Escola

Em fase de
implantação 2013

Escola Estadual Deputado
Elísio Carmelo

Professores de
Biologia

Implantado e em
execução 0

Escola Estadual Professor
José Franklin Monitor Oficineiro Implantado e

Concluído 2013

Escola Estadual Coelho Neto Coordenação
Pedagógica

Implantado e em
execução 0

Fonte: Atividade de Campo (2014). Elaboração: SILVA (2013-2014).

Diante das visitas realizadas e da aplicação de questionários aos docentes, a pesquisa encontra-se na fase de
análise dos indicadores já elencados, mas desde já, percebe-se que nem todos os indicadores voltados para a
efetivação das práticas de educação ambiental estão sendo colocados em prática nas escolas, a exemplo da
interdisciplinaridade e do planejamento participativo, pois a partir da análise dos projetos e das entrevistas
realizadas nas escolas selecionadas, percebe-se a ausência deles em função de apesar da maioria dos
professores dessas escolas, estarem envolvidos com o projeto, estes trabalharem ainda de modo disciplinar
os temas ligados a EA e também de que na fase de planejamento do projeto, na maioria das escolas não é
identificado o envolvimento dos alunos, ficando apenas sob a responsabilidade dos professores e direção.

Por outro lado, outros indicadores foram perceptíveis nessas escolas pesquisadas, como a vivência do
educando e a abordagem local/global, uma vez que, os temas dos projetos estão atrelados aos problemas
vivenciados pelos alunos, sendo estes trabalhados na perspectiva de mostrar que aquele não é um problema
isolado e exclusivo daquela localidade, mas de vários outros lugares, que precisa ser amenizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhar com a questão ambiental exige a superação da visão especializada de cada campo científico, para
uma visão integradora das diferentes áreas do conhecimento, o que permite entender melhor todos os
processos que interagem junto ao meio ambiente e construir um conhecimento menos parcelar.

A partir das análises realizadas até então, é possível afirmar a necessidade de diversificar os projetos de EA
desenvolvidos pelas escolas da educação básica, uma vez que estes, ainda encontram-se pautados em uma
visão extremamente naturalista do meio ambiente. Tendo a universidade nesse processo, um papel
fundamental, pois é a principal formadora dos profissionais para atuarem nesse nível da educação nacional.

Diante das informações coletadas, pode-se afirmar que outras escolas dos municípios pesquisados, por sua
vez, podem desenvolver ações de EA em seu cotidiano escolar, mas estas estão, então, desvinculadas das
respectivas Diretorias e Secretarias de Educação. O que postula a necessidade de constituição de um sistema
educacional menos burocrático e mais integrado, permitindo uma maior aproximação e diálogo entre órgãos
gestores e instituições educativas.
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A partir da aplicação e análise dos questionários nas oito escolas elencadas, será possível avaliar dentre este
universo de escolas que propõem a educação ambiental, quais dos indicadores apontados, estão mais
presente nestes projetos, assim como quais delas tem efetivado com êxito esta proposta de formação cidadã.

Enfim, devido a estes tipos de avaliações é possível verificar que embora algo seja realizado, ainda precisa-se
avançar muito na prática da educação ambiental, numa perspectiva de torná-la mais próxima dos
fundamentos teóricos, deste novo paradigma educacional.
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