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RESUMO:  

 

Este estudo tem como objeto a educação ambiental em escolas situadas no entorno da unidade 

de conservação denominada Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI), localizada no  

município de Itabaiana, estado de Sergipe. Para tanto, buscou-se analisar em que medida a 

dimensão ambiental é trabalhada nas escolas do entorno do PARNASI. A pesquisa foi 

realizada junto a duas escolas da referida área: Escola Municipal Dom José Thomaz e Escola 

Municipal Luiz Floresta, localizadas nos povoados Rio das Pedras e Bom Jardim, 

respectivamente. O estudo consiste em uma pesquisa qualitativa que se debruça sobre as 

fontes bibliográficas relacionadas às obras dos principais autores que discutem o tema da 

educação ambiental, associada às unidades de conservação no Brasil. A pesquisa bibliográfica 

apresenta também os estudos existentes sobre o PARNASI, de forma geral. Como fonte 

documental a pesquisa recorre aos projetos político-pedagógicos das escolas investigadas. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores das escolas, professores e 

representantes da comunidade. O processo analítico é guiado por formas de análise textual 

qualitativa que partem da escolha de categorias voltadas para a descrição e compreensão do 

objeto de estudo. O resultado da pesquisa revela que os sujeitos envolvidos com a estrutura e 

o funcionamento das escolas investigadas, ainda possuem concepções de ambiente naturalista, 

recursistas, sistêmica, humanista e biorregionalista. Os entrevistados reconhecerem a 

importância de se trabalhar a EA nas escolas, além disso, assumiram já ter desenvolvido 

alguma ação nesse sentido. Dessa forma, as ações de educação ambiental desenvolvidas pelas 

escolas situadas no entorno do PARNASI são limitadas quanto aos princípios embelecidos 

pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Constata-se, assim a necessidade de 

que programas de formação continuada para os professores das escolas investigadas 

capacitem-nos para o trabalho de educação ambiental proposto pelas normas que regem as 

políticas públicas brasileiras desse setor. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente. Escola e Comunidade. Unidades de Conservação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT: This study has as the subject the environmental education in schools located 

around of the protected area called Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI), in the 

city of Itabaiana, state of Sergipe. Therefore, it was tried to analyze the way that the 

environmental dimension is worked in schools about the PARNASI. The research was 

performed with two schools of that area: Escola Municipal Dom José Thomaz and Escola 

Municipal Luiz Forest, located in the villages Rio das Pedras and Bom Jardim, respectively. 

The study consists of a qualitative research that focuses on the bibliographies sources related 

to the works of the main authors who discuss the topic of environmental education associated 

with protected areas in Brazil. The bibliographic research also shows the existing studies on 

the PARNASI in general. With documentary source research resort on the political-

educational projects of the schools. Semi-structured interviews were conducted with managers 

of schools, teachers and parents of the students. The analytical process is guided by forms of 

qualitative textual analysis which start from the choice of categories focused on the 

description and understanding of the main subject. The research result shows that the subjects 

involved in the structure and operation of the investigating schools, it still have naturalistic 

conceptions of environment, recursistas, systemic, humanistic and biorregionalista. 

Respondents recognize the importance of working in schools EA also assumed you already 

developed some action in this regard. Thus, environmental education initiatives developed by 

schools located around the PARNASI are limited to the principles beautified by the National 

Environmental Education Policy (PNEA). It appears, this way the necessity of continuous 

education programs for teachers of schools investigated enable us to the work of 

environmental education proposed by the rules that governing the Brazilian public policies in 

this sector. 

KEYWORDS: Protected Areas. Environmental Education. School and Community. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As unidades de conservação (UC) são áreas naturais delimitadas e legalmente 

instituídas pelo Poder Público que visam à proteção e à conservação de ecossistemas 

com características naturais relevantes. No contexto brasileiro essas iniciativas se dão a 

partir dos critérios e normas estabelecidos pelos princípios voltados à criação de 

políticas e ao desenvolvimento de processos de gestão definidos pelo Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2000). Dentre os objetivos do SNUC 

destaca-se a promoção de ações de Educação Ambiental (EA) voltadas aos visitantes e 

aos moradores que residem no interior ou no entorno das UC. 

São dois os grupos de UC estabelecidos pelo SNUC: unidades de proteção 

integral e unidades de uso sustentável. O primeiro grupo permite apenas o uso indireto 

dos recursos naturais e nele se incluem as seguintes categorias: estação ecológica, 

reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. As 

unidades de uso sustentável objetivam conciliar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Nesse grupo incluem as seguintes 

categorias: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta 

nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável 

e reserva particular do patrimônio natural. 

O grupo das UC de proteção integral inclui os parques nacionais - modalidade 

que objetiva preservar ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica. 

Como se observa, os parques nacionais oferecem maiores restrições ao uso humano, 

sendo permitida a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 

de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico. 

Em relação e estes últimos aspectos, a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) estabelecida pela Lei n° 9795/99 (BRASIL, 1999). No seu artigo1º, essa Lei 

define a educação ambiental como constituída pelos “processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 
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A Educação Ambiental também é mencionada pelo SNUC, quando afirma que o 

mesmo será regido por diretrizes que: 

Busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, 
de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de 

estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, 

atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção 

e outras atividades de gestão das unidades de conservação. (BRASIL, 
2000, Artigo 5°, Inciso IV) 

 

Nos últimos anos, a temática ambiental tem sido bastante discutida e adquiriu 

grande relevância social, sendo inserida em discussões informais do cotidiano e 

discussões formais em espaços como escolas e universidades; bem como, em outras 

instituições organizadas da sociedade, a exemplo da mídia, dos partidos políticos, etc. 

Diante disso, surge a necessidade de formação de cidadãos críticos e conscientes dos 

problemas ambientais enfrentados pelo Planeta. Essa realidade aparece como um 

desafio que se impõe diariamente àqueles que se intitulam e assumem uma identidade 

de educador ambiental. 

As pesquisas que investigam a problemática no campo da educação ambiental 

constituem um campo de estudos que tem sido bastante enfocado nas últimas décadas. 

Prova disso é o aumento significativo do número de trabalhos produzidos nessa área. 

Embora a presente pesquisa também se dedique ao tema da EA, ela o faz tendo como 

foco de estudos o problema voltado para as unidades de conservação, envolvendo um 

campo de análise teórica e pesquisa empírica que ainda se encontra com produção 

consideravelmente reduzida.  

A realização dessa pesquisa pretendeu concretizar a ideia de que a “educação 

política a EA está comprometida com a ampliação da cidadania, da liberdade, da 

autonomia e da intervenção direta dos cidadãos e das cidadãs na busca de soluções e 

alternativas que permitam a conivência digna e voltada para o bem comum.” 

(REIGOTA, 2009, p.13). Nesse contexto, o trabalho aqui apresentado justifica-se por 

refletir sobre as discussões que valorizam a participação popular na gestão de ambientes 

protegidos e discutir como os agentes sociais que estão na base da escola, e não 

possuem a prerrogativa direta do exercício do poder político, podem ganhar visibilidade 

no processo de decisão sobre quais rumos a educação deve seguir. Trata-se, assim, de 

ouvir a voz de representantes dos segmentos sociais que constituem de fato grupos que 

possuem interesses e objetivos concretos sobre a Educação Ambiental.  
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Diante disso, a presente investigação teve como objetivo geral analisar em que 

medida a dimensão ambiental é trabalhada nas escolas do entorno do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana (PARNASI), levando em consideração que “a escola é um dos locais 

privilegiados para a realização da educação ambiental” (REIGOTA, 1999, p. 24). Para 

tanto, teve-se como ponto de partida o problema de verificar se as escolas do PARNASI 

têm se debruçado de algum modo sobre as questões socioambientais da comunidade. 

Destacamos como objetivos específicos os seguintes pontos: verificar como a 

EA desenvolvida nas escolas investigadas se propõe a trabalhar questões teóricas 

globais que sejam pertinentes a problemas climáticos, ecológicos e socioambientais; 

também, levantar informações sobre como são analisadas questões práticas presentes 

nas comunidades em que as escolas existentes na sociedade, de um modo geral, estão 

inseridas; ainda, identificar as concepções de ambiente apresentadas pelos sujeitos que 

compõem as escolas do PARNASI; investigar quais princípios de educação ambiental 

são explorados nessas escolas; e, compreender como se estabelecem as relações entre as 

escolas e os problemas socioambientais das comunidades do seu entorno.  

Uma primeira hipótese que norteia essa investigação é a de que as concepções de 

meio ambiente que orientam a educação ambiental desenvolvida nas escolas do 

PARNASI estão relacionadas a ideias preservacionistas, engendrando ações que não 

atendem aos princípios estabelecidos pela Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA). Outra hipótese é a de que as escolas situadas no entorno ou dentro dos limites 

de uma UC, nem sempre desenvolvem ações pedagógicas voltadas para a problemática 

que diz respeito às questões socioambientais. No âmbito político, isso significa que os 

projetos pedagógicos de tais escolas necessitam contemplar a EA como parte integrante 

dos seus conteúdos, levando para o círculo de debates as problemáticas presentes no 

dia-a-dia dos alunos. 

Para responder as questões inicialmente levantadas e alcançar os objetivos 

propostos, optou-se por uma abordagem metodológica de caráter qualitativo, que de 

acordo com Minayo (1994) trata especificamente de questões situadas em um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, visto que, trabalha com o universo de 

significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes decorrentes do 

horizonte de relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos a uma 

simples operacionalização de variáveis. A pesquisa qualitativa possui como caraterística 

fundamental a atenção ao contexto e à experiência humana que se perfila e tem lugar em 

momentos particulares, de maneira que os acontecimentos e fenômenos não podem ser 
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compreendidos adequadamente se são forem considerados no interior das totalidades 

que os produzem (SANDÍN ESTEBAN, 2010, p.129).  

No campo empírico, o levantamento de dados foi realizado em duas escolas da 

rede municipal de Itabaiana, estado de Sergipe, situadas no entorno do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana. A abordagem dessas instituições de ensino levou em conta o ponto 

de vista de diferentes sujeitos que atuam no cenário socioeducativo apresentado. Tais 

sujeitos foram enquadrados em três grupos distintos, que compreendem os professores, 

os gestores e os membros da comunidade. Os critérios para a escolha dos professores 

foram os mesmos para todos, ou seja, estarem ministrando aulas em turmas do 2° ao 5° 

ano, com tempo de magistério e de exercício na escola estudada igual ou superior a dois 

anos, bem como, serem efetivos na rede municipal de ensino de Itabaiana. A escolha 

dos sujeitos que correspondem ao grupo da comunidade levou em consideração os 

mesmos possuírem filhos em idade escolar matriculados nas escolas estudadas. 

As idas a campo foram iniciadas no mês de julho de 2014 com as primeiras 

visitas às escolas. Nessa ocasião, ocorreu a apresentação da pesquisadora aos gestores e 

professores e foi exibido o plano da pesquisa aos potenciais informantes. Em ambos os 

estabelecimentos, os gestores foram receptivos e deram o apoio necessário para que a 

pesquisa fosse realizada com os professores dentro das escolas, de igual modo, 

facilitaram o acesso aos respectivos projetos pedagógicos. O primeiro contato com os 

professores foi feito de forma individualizada e diante das particularidades dos objetivos 

da pesquisa a eles expostos. 

Nesse contexto, foi pedido que pudessem escolher se aceitavam ou não prestar 

as informações necessárias. Diante de algumas dificuldades surgidas para que os 

professores aceitassem participar, foram entrevistados três deles na Escola Municipal 

Dom José Thomaz e dois da Escola Municipal Luiz Floresta. A aproximação com os 

gestores e a solicitação para que participassem da tomada de dados ocorreram de modo 

similar, de forma que foram entrevistadas a coordenadora da Escola Municipal Dom 

Jose Thomaz e a diretora da Escola Municipal Luiz Floresta.  

A coleta de dados aconteceu através da aplicação de entrevistas 

semiestruturadas. Optou-se pela realização de entrevistas orientadas segundo três 

categorias: a) concepções sobre meio ambiente e educação ambiental em geral; b) 

percepções sobre o PARNASI e a educação ambiental a ele relacionada; c) a posição da 

escola frente às questões socioambientais da comunidade onde elas se situam. 
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O roteiro que guiou a entrevista com os professores (ver APÊNDICE A) foi 

dividido em três partes. A primeira parte foi destinada a traçar o perfil profissional dos 

entrevistados; a segunda procurou levantar informações sobre suas atividades 

pedagógicas e como a educação ambiental em especial é trabalhada; a terceira parte 

visou a determinar as bases do conhecimento apresentado pelos docentes sobre o 

contexto socioambiental das comunidades, ou seja, se eles desenvolvem o tema em suas 

aulas e de que modo realizam a atividade. 

O roteiro da entrevista realizada com os gestores(ver APÊNDICE B) foi dividido 

em quatro partes. A primeira teve o intuito de levantar informações gerais sobre as 

escolas investigadas. Já a segunda dessa entrevista voltou-se para a coleta de dados 

sobre a estrutura física das escolas; enquanto a terceira parte tratou da estrutura 

administrativa e a quarta esteve relacionada à organização pedagógica. 

Além de professores e gestores, o terceiro segmento entrevistado foram os 

moradores da comunidade, havendo a adesão de dois sujeitos. O roteiro da entrevista 

destinada a esse grupo (ver APÊNDICE C) foi dividido em quatro partes. Na primeira 

parte buscou-se levantar dados pessoais dos entrevistados; na segunda procurou-se 

identificar sua relação com a Serra de Itabaiana e com o PARNASI; já na terceira 

tratou-se de identificar as concepções de meio ambiente existentes na comunidade; e a 

quarta parte objetivou identificar a percepção dos sujeitos sobre as ações de EA 

desenvolvidas pelas escolas. 

A pesquisa documental voltada para a análise dos projetos político pedagógicos 

das escolas investigadas, permitiu compreender o espaço dentro do qual suas ações 

educativas se processavam, também, os objetivos de suas propostas curriculares e os 

componentes metodológicos do trabalho educativo por elas realizado. Diante disso, a 

análise do escopo dos documentos em questão permitiu vislumbrar os objetivos e as 

ações que contemplem a problemática ambiental educativa nessas escolas. O processo 

analítico foi guiado pela análise textual qualitativa, enfoque que implica a descrição e a 

interpretação de dados segundo princípios norteados por uma metodologia 

hierarquicamente construída no que diz respeito à abordagem do objeto de estudo. 

 

[A análise textual qualitativa] pode ser compreendida como um 

processo auto-organizado de construção e de compreensão em que 

novos entendimentos emergem de uma sequência recursiva de três 

componentes: desconstrução dos textos do corpus, a unitarização; 
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 
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categorização; o captar do novo emergente em que a nova 

compreensão é captada e validada. (MORAES, 2003, p. 192) 

 

Sendo assim, no primeiro momento da análise foi realizada a desconstrução dos 

elementos do corpus dos documentos por meio do processo denominado unitarização, 

em que as leituras de adensamento do material investigado permitiram criar sínteses 

unitárias compreensivas. O segundo passo consistiu no estabelecimento de relações dos 

textos em categorias, a partir da fragmentação gerada pela unitarização, perfazendo 

momentos de escolhas conceituais interpretativas, nas quais os limites do espaço de 

desconstrução textual foram definidos. Nesse momento, surgiram diversas 

possibilidades analíticas que permitiram evidenciar os pormenores que orientou os 

interesses segundo os quais a investigação é realizada. 

 

[A desconstrução] implica colocar o foco nos detalhes e nas partes 
componentes, um processo de divisão que toda análise implica. Com 

essa fragmentação ou desconstrução dos textos, pretende-se conseguir 

perceber os sentidos dos textos em diferentes limites de seus 

pormenores, ainda que compreendendo que um limite final e absoluto 
nunca é atingido. É o próprio pesquisador que decide em que medida 

fragmentará seus textos, podendo daí resultar unidades de análise de 

maior ou menor amplitude. (MORAES, 2003, p.195) 

 

No terceiro momento, a validação dos dados consistiu na transcrição das 

gravações e na edição das entrevistas, aplicando-se ao material obtido o princípio 

recursivo da análise textual qualitativa. O material oriundo das entrevistas foi então 

descontruído para originar unidades de análise ordenadas segundo categorias básicas 

criadas para realizar o entendimento das concepções dos sujeitos entrevistados que eram 

de interesse da pesquisa. Foram, então, criadas as seguintes categorias analíticas: 

percepção de ambiente dos sujeitos que atuam na escola; formulação dos princípios de 

educação ambiental por eles engendrados; descrição das ações pedagógicas que 

declararam, de forma a verificar como elas estão voltadas para a aprendizagem dos 

alunos e se têm sido o foco os problemas socioambientais das comunidades. Essas 

categorias de análise foram definidas com base nos objetivos da investigação, ou seja, 

“foram definidas em função de um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa” 

(MORAES, 2003, p.195).  

Além disso, a definição das categorias de análise teve como base os pressupostos 

teóricos e metodológicos assumidos pela pesquisa, que estiveram sempre presentes na 

busca de compreensão das informações prestadas pelos sujeitos entrevistados. É 
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importante ressaltar que o processo da análise textual qualitativa passa necessariamente 

pela descrição e interpretação do material investigado por meio de ações guiadas pela 

fundamentação teórica, de modo que o pesquisador estabelece permanentemente 

diálogos com os pressupostos estabelecidos pelos autores que constituem os referenciais 

do campo de conhecimentos dentro do qual a pesquisa é realizada na tentativa de 

analisar os dados obtidos. 

Com relação à estrutura esta dissertação contém a introdução, duas seções de 

fundamentação teórica e revisão de literatura especializada, uma seção de apresentação 

e análise de dados e as considerações finais. A primeira seção de revisão teórica 

apresentou uma contextualização histórica das unidades de conservação no Brasil, 

fazendo referência à inserção das ideias conservacionistas no país e a influência dessas 

no pensamento conservacionista expresso pelas políticas públicas empreendidas pelo 

Estado. Dando continuidade, foi apresentado o estudo sobre as categorias de UC e suas 

respectivas características, além de discutir como elas estavam divididas de acordo com 

a legislação brasileira. Em seguida, apresentou-se o quadro atual das áreas protegidas no 

estado de Sergipe, dando destaque ao Parque Nacional Serra de Itabaiana.  

A segunda seção de revisão da literatura traz apontamentos sobre a educação 

ambiental no Brasil, desde sua inserção no pensamento educacional até os dias atuais. 

Dando continuidade foi apresentada uma discussão a respeito da legislação brasileira 

sobre educação ambiental em unidades de conservação e foi construído  mapeamento de 

teses e dissertações que, assim como este estudo, dedicaram-se à pesquisa sobre o 

problema da educação associada a áreas protegidas.  

Na terceira seção foram apresentados os dados da pesquisa e é realizada sua 

análise mediante os pressupostos do método adotado. Essa parte do texto foi dividida 

em três momentos. O primeiro consistiu em identificar as concepções de ambiente dos 

sujeitos das escolas investigadas. No segundo momento confrontou-se a educação 

ambiental, que segundo a fala dos sujeitos entrevistados foi desenvolvida nas escolas 

investigadas com os princípios estabelecidos pela PNEA. Por fim, na última parte da 

seção dedicada ao trabalho analítico sobre os dados obtidos, lançou-se um olhar 

investigativo sobre as relações percebidas pela pesquisadora e encontradas na 

confluência das relações entre escola e comunidade. Também, analisou-se como era 

construída a ponte que possibilitava os diálogos sobre questões que diziam respeito à 

inserção das escolas investigadas em seu meio social.  
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Enfim, são apresentadas as considerações finais, momento no qual surgem 

apontamentos, sugestões e proposições a respeito das premissas que a pesquisa 

demonstrou diante do seu objeto de estudos. 
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1. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL E EM SERGIPE: 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

 

No Brasil, a necessidade de conservar os ecossistemas reporta o período da 

colonização. A concepção de que os recursos naturais eram inesgotáveis norteou um 

longo processo histórico de exploração e degradação da natureza em nosso país. A carta 

de Pero Vaz de Caminha, primeiro relato enviado à corte portuguesa, na qual o autor 

descrevia a exuberância da natureza brasileira, ilustra a perplexidade do cronista diante 

das belezas, da diversidade da flora e da fauna existentes. “Essa carta constitui 

certamente o melhor exemplo da visão edênica da terra recentemente descoberta, que 

iria servir de motor a migração dos marginalizados e desfavorecidos” (DA MATTA, 

1993, p.133). 

Para Sergio Buarque de Holanda (1969) a visão de natureza expressa pelos 

portugueses na ocasião do descobrimento do Brasil caracteriza-se pela busca do paraíso 

terreno. A própria descrição da “Nova Terra” alude ao paraíso perdido, representado 

pelo Jardim do Éden. 

Dada a grande exploração dos recursos naturais, a árvore que deu nome ao nosso 

país foi logo extinta. Para Diegues (2001), “a destruição da natureza no Brasil, desde o 

início parece está ligada ao interesse do colonizador de não se fixar aqui, mas levar tudo 

para o Reino”. O fato de não haver identificação com a “nova terra”, ocasionava na 

ausência de interesse de permanecer, cuidar e manter a natureza ali existente. 

A preocupação com a exploração desenfreada fica evidente já na Carta Régia de 

13 de março de 1797, quando alertava “ser necessário tomar as precauções para a 

conservação das matas no Estado do Brasil, e evitar que elas se arruínem e destruam 

(CARVALHO Apud DIEGUES, 2001, p. 111). 

Durante o período colonial, as atividades extrativas foram intensas, já que “a 

economia colonial, constituída por ciclos de exportação de produtos agrícolas 

(sobretudo o açúcar, e depois o café), representou grande devastação das florestas, 

principalmente as costeiras.” (DIEGUES, 2001, p.112) 
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Portanto, é impossível compreender o sistema de monocultura 

patriarcal característico do Estado então em formação no Brasil, sem 

referir os valores de uma sociedade que, até à independência e ao 
aparecimento dos movimentos abolicionistas e republicanos, 

assentava numa pesada hierarquia. Entre os homens e a natureza 

estabeleceu-se uma lógica idêntica àquela que governava os homens 
entre si: a lógica da desigualdade. (DA MATTA, 1993, p.140) 

 

 

De acordo com Diegues (2001, p. 112) “as únicas medidas de contenção da 

devastação florestal vêm de Cartas Regias da Coroa Portuguesa, no século XVIII, que 

estava preocupada com a falta de madeira para a construção naval”. No início do século 

XIX, José Bonifácio demonstrou sua preocupação com a destruição das florestas 

brasileiras, quando afirmou: “todos os que conhecem por estudo a grande influência dos 

bosques na economia geral da natureza sabem que os países que perderam suas matas 

estão quase de todo estéreis e sem gente.” (JOSÉ BONIFÁCIO Apud DIEGUES, 2001, 

p. 112). Além disso, Diegues (2001, 112), lembra que “José Bonifácio, já em 1821, 

sugeria a criação de um setor administrativo especialmente responsável pela 

conservação das florestas, uma vez que, várias áreas da Mata Atlântica, principalmente 

no Nordeste, tinham sido destruídas para a construção de barcos”. 

A Primeira Conferência Brasileira de Proteção a Natureza, realizada em 1934, 

“refletiu a mobilização e o tipo de pensamento presentes nas organizações da sociedade 

civil e instituições públicas preocupadas com a conservação da natureza organizada pela 

Sociedade dos Amigos das Árvores” (FRANCO, 2002, p. 77). Já a Constituição Federal 

de 1937 expressou a preocupação com a conservação da natureza colocando a seguinte 

recomendação em seu artigo 134:  

 

Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as 

paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam 

da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos 

Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos 
cometidos contra o patrimônio nacional. (BRASIL, 1937) 

 

Nesse mesmo ano, foi criado o primeiro parque nacional brasileiro, o Parque 

Nacional de Itatiaia, localizado no Rio de Janeiro. A criação do primeiro parque teve 

como base o Código Florestal de 1934 que tinha o objetivo de : 

 

Incentivar a pesquisa científica e oferecer lazer às populações urbanas. 

A proposta foi feita inicialmente pelo botânico Alberto Löfgren, em 
1913, com o objetivo de pesquisa e lazer para as populações dos 
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centros urbanos. A sua criação foi estabelecida pelo artigo 9.° do 

Código Florestal, aprovado em 1934, que definiu parques nacionais 

como monumentos públicos naturais que perpetuam, em sua 
composição florística primitiva, trechos do país que, por 

circunstâncias peculiares, o mereçam ( QUINTÃO Apud DIEGUES, 

2001, p. 114). 

 

 

Nessa época as ideias que predominavam eram inspiradas em pensamentos 

preservacionistas e uma das estratégias adotadas era segregar a natureza do homem, 

estabelecendo limites entre “a natureza intocada” e os espaços urbanos, espaços 

modificados pela ação humana. 

André Rebouças foi um dos primeiros estudiosos a sugerir a criação de áreas 

naturais protegidas. Sua ideia de criar os primeiros parques nacionais, “colocou-se 

abertamente contra os desmatamentos e pelo uso de técnicas modernas no trato da 

terra.” (DIEGUES, 2001, p.113). Rebouças era enfático ao criticar o uso da terra pelos 

latifúndios, opondo-se ao modelo de sociedade escravocrata e que resultava na 

exploração e domínio da natureza para extrair o máximo possível de recursos. 

Além de André Rebouças, tiveram participação importante na construção do 

pensamento conservacionista brasileiro: 

 

Coelho Neto e Augusto Lima que contribuíram para a criação do 

Serviço Florestal, em 1921; Leôncio Correia e Pedro Bruno, pela 
defesa da ilha de Paquetá; Euclides da Cunha, Afonso Arinos, 

Roquete Pinto, Alberto Torres, Gustavo Barroso e Alberto José 

Sampaio pelos livros e escritos em defesa da natureza no Brasil, 
(CARVALHO Apud DIEGUES, 2001, p. 111). 

 

Diante disso, o primeiro parque nacional criado no mundo foi o Parque Nacional 

de Yellowstone, em 1872, nos Estados Unidos. Nos anos subsequentes a sua criação, 

iniciativas semelhantes foram adotadas por diversos governos em todo o mundo, 

inclusive no Brasil. Embora, inicialmente, isso tenha ocorrido gradualmente, considere-

se que o aumento das áreas protegidas ocorreu timidamente. O parque nacional de 

Itatiaia foi implantado tomando como referência o Parque Nacional de Yellowstone.  

 

A expansão do número de parques nacionais foi bastante lenta, e 

apenas em 1948 foi criado o Parque Nacional de Paulo Afonso. Em 

setembro de 1944, pelo Decreto n.°16.677, atribui-se à Seção de 
Parques Nacionais do Serviço Florestal, criado em 1921, o encargo de 

orientar, fiscalizar, coordenar e elaborar programas de trabalho para os 

Parques Nacionais; como também se estabeleceram os objetivos dos 
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Parques Nacionais: conservar para fins científicos, educativos, 

estéticos ou recreativos as áreas sob sua jurisdição; promover estudos 

da flora, fauna e geologia das respectivas regiões; organizar museus e 
herbários regionais. (DIEGUES, 2001, p. 114) 

 

Isso posto, no início da criação de parques nacionais aconteceu em áreas 

correspondentes às regiões sul e sudeste. A expansão para outras regiões do país ocorreu 

apenas na década de 1960 “com a expansão da fronteira agrícola e a destruição de 

florestas, foram criados parques em outras regiões. Entre 1959 e 1961, foram criados 

doze parques nacionais, três deles no Estado de Goiás e um no Distrito Federal”. 

(QUINTÃO Apud DIEGUES, 2001, p. 115). 

Na década de 1960 tornou-se mais evidente a preocupação com as questões 

ambientais e a corrida brasileira para o desenvolvimento econômico acelerou a 

degradação dos recursos naturais. Segundo Leff (2001, p.15-16) “a crise ambiental se 

tornou evidente nos anos 60, refletindo-se na irracionalidade ecológica dos padrões 

dominantes de produção e consumo, e marcando os limites do crescimento econômico”. 

Esse debate apresenta muitas facetas que remontam aos movimentos sociais que 

caracterizaram o século XX de uma forma geral: 

 

A década de 1960 assistirá, portanto, ao crescimento de movimentos 

que não criticam exclusivamente o modo de produção, mas, 

fundamentalmente, modo de vida. E o cotidiano emerge aí como 

categoria central desse questionamento. É claro que cotidiano e 
história não se excluem; todavia, há um deslocamento de ênfase: 

enquanto o movimento operário em sua vertente marxista dominante 

(social-democrata e leninista) insistia na “missão histórica do 
proletariado” que, uma vez vitoriosos sobre a burguesia capitalista, 

resolveria então todos os problemas cotidianos, os movimentos que 

emergem na década de 1960 partem da situação concreta de vida dos 

jovens, das mulheres, das “minorias” étnicas, etc, para exigir a 
mudança dessas condições. É como se observássemos um 

deslocamento do plano temporal (História, futuro) para o espacial (o 

quadro de vida, o aqui e o agora). (GONÇALVES, 2006, p. 11-12) 

 

 

Nesse contexto, o marxismo volta-se para a solução dos problemas relacionados 

ao modo de produção, na acumulação primitiva do capital e a exploração predatória do 

meio ambiente é, sem dúvida, ligada ao modelo econômico gerado pelo capitalismo, 

que cria as populações marginalizadas pelo sistema produtivo dentre elas as que se 

localizam nas áreas protegidas. 
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O Código Florestal de 1967 em seu artigo 5ºestebelecia a responsabilidade do 

poder público de criar Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas 

Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, 

conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização 

para objetivos educacionais, recreativos e científicos (BRASIL, 1967). Ainda em 1967, 

foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), e a esse órgão foi 

delegada a função de administrar as unidades de conservação. 

 

O Decreto n° 289 cria o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF), ligado ao Ministério da Agricultura, e a ele cabe à 

administração das unidades de conservação. Em 1979, seguindo-se as 
recomendações da reunião de Nova Déli, ficou instituído o 

Regulamento dos Parques Nacionais do Brasil. (DIEGUES, 2001, 

p.115) 

 

A década seguinte corresponde a um momento importante na história de nosso 

país, para se compreender a inserção das questões ambientais na pauta dos movimentos 

socais e consequentemente a formulação de políticas ligadas ao meio ambiente e 

ampliação do número de UC. Para Loureiro (2006, p. 79-80) “o debate ambiental se 

instaurou no país sob a égide do regime militar nos anos 70, muito mais por força de 

pressões internacionais do que por movimentos sociais de cunho ambiental”. No 

entanto, a ideia de instauração a que o autor se refere não parece condizer plenamente 

com a ampla repercussão dos debates sobre sustentabilidade ambiental que surgiram no 

período da redemocratização após o fim do Regime Militar.  

Na verdade, pode-se dizer que esse debate inicia no Brasil durante o período 

militar, mas se torna muito mais vultoso posteriormente, ao longo da retomada 

democrática. O autor esclarece que desde o início a política ambiental brasileira foi 

gerida de forma centralizada, tecnocrática, sem a participação popular na definição de 

suas diretrizes e estratégias. É compreensível que o momento histórico da Ditadura 

Militar não era dos mais favoráveis para discussão da temática da sustentabilidade 

econômica, tendo como base o meio ambiente. Para compreender esse momento 

histórico tem-se:  

 

O Brasil encontrava-se sob um governo militar que restringia o debate 
político e as ações coletivas. A temática social não fazia parte da pauta 

educacional e cultural, muito menos da ambiental.  Por sinal, à 

consolidação da nova “ideologia nacional”: a busca desenfreada do 
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desenvolvimento econômico batizada de “o milagre econômico” 

(RUBSCHEINSKY, 2008, p.48). 

 

Assim, as discussões relativas à problemática ambiental não compunham a pauta 

de debates no contexto social da Ditadura Militar. Na década de 1970, a discussão 

estava dando seus primeiros passos e se caracterizava por se opor ao plano de 

desenvolvimento econômico, impulsionado pela abertura do mercado brasileiro às 

empresas multinacionais, acenando com o que se pensava serem oportunidades para o 

avanço da nação.  

Era o nacionalismo-desenvolvimentista a ideologia do povo brasileiro, 

única capaz de promover o desenvolvimento nacional e redimir todos 

os grupos sociais, reconciliando as classes em nome de um objetivo 
maior que era a construção e o fortalecimento da nação. (PAIVA, 

1983, p. 191) 

 

A discussão de ideias e a formulação de políticas conservacionistas durante a 

década de 1970 também era algo discutido no mundo. De acordo com Diegues (2001) o 

número de UC aumentou entre a década de 1970 e 1980. Isso pode ser explicado como 

uma medida de contenção ao intenso processo de devastação que vinha ocorrendo no 

mundo em virtude do desenvolvimento econômico, mas também, se relaciona com o 

incentivo dos países de Primeiro Mundo para manutenção da biodiversidade em 

contextos de economia emergente. Essa realidade merece ser analisada a partir do 

contexto nacional daquela época, no qual as décadas de 1970 e 1980 são momentos 

importantes para se compreender a trajetória do movimento ambientalista. Mesmo no 

contexto da Ditadura Militar que caracterizou a década de 1970, o movimento 

ambientalista conseguiu certa mobilidade. Foi na década seguinte com a retomada 

democrática, que o movimento ambientalista levantou sua bandeira de modo mais 

efetivo.  

Dentro desse contexto, a iniciativa do Estado brasileiro em resguardar áreas 

naturais consideradas de grande valor, correspondia a uma demanda do movimento 

ambientalista, ao passo que atendia a uma demanda internacional de conservação da 

biodiversidade que esteve associada ao conjunto de políticas nacionais e internacionais 

voltadas para o meio ambiente, bem como, para a luta ideológica dos movimentos 

sociais e ambientais que defendem a construção de uma sociedade economicamente 

sustentável, mais justa e igualitária. 

Os princípios de sustentabilidade e as concepções conservacionistas se 

acentuaram em meados da década de 1970, e no Brasil os movimentos sociais 
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começaram a se organizar na luta contra a corrida para o desenvolvimento, 

característica do modelo econômico adotado em boa parte do mundo, inclusive em 

nosso país. Estes movimentos ganharam ainda mais destaque nos anos 1980, pois nessa 

década a constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabeleceu que 

 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 
 

 

De qualquer forma, foi a partir da década de 1980 que a discussão sobre a 

sustentabilidade ambiental viveu momentos importantes na história do país. Uma das 

bandeiras levantadas pelos movimentos ambientalistas e por membros de organizações 

da sociedade civil daquele período insistia no debate sobre as questões ambientais que 

até então assumia uma perspectiva educativa informal. O contexto social dessa década 

mostrou-se mais favorável e aberto às discussões da problemática ambiental. 

Na década seguinte foi instituído pela lei 9.985, de 18 de julho de 2000, o 

Sistema Nacional das Unidades de Conservação (SNUC) que estabelece critérios e 

normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

O SNUC traz em seu texto objetivos voltados às questões ambientais e não 

envereda por uma perspectiva socioambiental. Atualmente, as UC dividem-se em duas 

categorias: as unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral. As 

primeiras permitem o uso direto dos recursos naturais, ou seja, são aquelas que 

envolvem coleta e uso comercial ou não dos recursos naturais. Essa modalidade oferece 

menos restrições e busca conciliar conservação ambiental e uso humano, enquadrando-

se nessa categoria as seguintes UC: área de relevante interesse ecológico, floresta 

nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, 

área de proteção ambiental (APA) e reserva particular do patrimônio natural (RPPN). Já 

as UC de proteção integral geralmente são áreas extensas e de grande diversidade 

biológica que permitem apenas o uso indireto, significando aquele que não envolve 

consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais.  

Especificamente as UC de proteção integral permitem as seguintes atividades: 

recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e 

interpretação ambiental, entre outras dentro dos limites previstos na legislação 
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específica. Nessa categoria enquadram-se: estação ecológica, reserva biológica, parque 

nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre, conforme Brasil (2000). 

Embora as UC de proteção integral sejam as que mais causam impacto na vida 

das populações que moram nessas áreas, há quem argumente que o sucesso da gestão 

depende do envolvimento dessas populações. Mas a gestão democrática nesses espaços 

ainda é algo deficiente e na maioria dos casos os limites iniciam-se a partir da visão que 

o Estado possui dessas comunidades, quando as enxerga como ameaças à 

biodiversidade. Porém, as dificuldades não se encerram nessa questão, pois ainda 

merecem destaque a ausência de conhecimento técnico por parte dos moradores e o 

desprezo dos órgãos gestores pelos conhecimentos locais. 

Mesmo estando inseridos na categoria que possui maiores restrições de 

atividades desenvolvidas em seu interior, os parques nacionais possuem entre seus 

objetivos o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental. A lei 

que regulamenta o Sistema Nacional das Unidades de Conservação permite que essas 

áreas sejam utilizadas para fins educacionais e de pesquisa científica. 

 

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, 

de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

(SNUC, Art. 11) 

 

Com as questões ambientais no centro dos debates políticos e a crescente 

preocupação mundial com o futuro do planeta, o número de áreas naturais protegidas 

tem aumentado, percebendo-se a corrida dos governos para delimitar áreas de grande 

potencial biológico, hídrico e natural, e ainda que se destacam esteticamente. 

Os parques nacionais são categorias de unidades de conservação (UC) e se 

configuram como uma medida política de proteção ambiental que visa preservar os 

ecossistemas. Para alcançar tal objetivo, esse modelo restringe e controla o uso dos 

recursos naturais através de órgãos de administração e fiscalização. Esses parques são 

uma modalidade de UC de proteção integral, por isso as regras que direcionam a gestão 

de áreas dessa categoria são mais rígidas, oferecendo maiores restrições à intervenção 

humana e possibilitando apenas o uso indireto como: pesquisas científicas e de 

educação, além de permitir a recreação e o turismo ecológico. 

A problemática que se discute acerca da criação de áreas naturais protegidas, a 
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exemplo da aqui mencionada, segundo os críticos reside no fato de ser um modelo 

exportado de países com realidades socioambientais distintas daquelas encontradas nos 

países do Terceiro Mundo. Em muitos países, como nos Estados Unidos, as florestas 

são desabitadas. Mas no Brasil a realidade é outra, e por isso as relações do homem com 

a natureza se dão de modo distinto, sendo assim, é compreensível que o modelo 

preservacionista adotado lá, não se adeque convenientemente às florestas brasileiras. 

Diante disso, 

 

Um primeiro conjunto de problemas diz respeito ao tipo e às 

características das unidades de conservação existentes, pois as que são 

caracterizadas como prioritárias como parques nacionais, reservas 
biológicas e estações ecológicas não permitem a presença de 

populações humanas, mesmo as consideradas tradicionais que 

habitavam essas áreas por dezenas e até centenas de anos sem a 
depredarem. Em muitos casos, afirma ele, a expulsão dos moradores 

das áreas transformadas em parques nacionais tem levado a um sobre-

uso das áreas protegidas e de seus arredores pelos moradores muitas 
vezes reassentados de forma inadequada nas proximidades dessas 

áreas de conservação (DIEGUES, 2001, p. 12). 

 

De acordo com esse autor “a ideologia preservacionista subjacente ao 

estabelecimento dessas áreas protegidas está baseada na visão do homem como 

necessariamente destruidor da natureza” (DIEGUES, 2001, p.11). Em vista disso 

homem e natureza devem ser afastados. Por sua vez, modelos de áreas protegidas como 

os parques nacionais e reservas biológicas são categorias de UC mais restritivas e 

evidenciam muito bem a ideologia preservacionista, na qual a natureza deve ser tratada 

como um objeto a ser comtemplado, apreciado e mantido a salvo do homem. Como se 

observa, 

 

Os parques nacionais e categorias similares são áreas geográficas 
extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, 

devendo possuir atração significativa para o público, oferecendo 

oportunidade de recreação e educação ambiental. (DIEGUES, 2001, p. 

114) 
 

O problema analítico na verdade não parece residir na visão que o homem é 

necessariamente um destruidor da natureza, mas sim na gestão de que se a própria 

noção de sustentabilidade é sustentável. Além disso, os parques nacionais residem em 

um modelo de proteção ambiental importado dos Estados Unidos, o qual visa proteger 

áreas desabitadas; mas essa medida quando adotada em países do Terceiro Mundo, pode 

trazer consequências desastrosas às populações que habitam suas áreas protegidas. 
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O SNUC em seu artigo 22 toca numa questão importante no que diz respeito à 

criação de unidades de conservação. O referido artigo, em seu segundo parágrafo 

estabelece que “[...]a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de 

estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a 

dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em 

regulamento”. Já no parágrafo seguinte esclarece que “no processo de consulta de que 

trata o § 2
o
, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis 

à população local e a outras partes interessadas”. A partir do exposto, vem à tona uma 

questão bastante relevante no processo de criação das UC, quando se devem envolver as 

populações residentes no interior ou no entorno das áreas que se tornarão protegidas.  

A participação dessas populações em conselhos consultivos em unidades de uso 

indireto é algo expresso no art. 29, e simboliza um avanço significativo para tornar tais 

iniciativas mais democráticas. Embora a Lei 9.985 institua a participação das 

comunidades na prática isso ainda ocorre de modo deficiente, ou em muitos casos não 

ocorre. Como se observa,  

 

Um dos problemas é que as alteridades responsáveis pelas unidades de 

conservação percebem as populações tradicionais como destruidoras 
da vida selvagem, desprezando oportunidades reais de incorporá-las 

no projeto de conservação. A chamada “participação” das populações 

tradicionais no estabelecimento dos parques e reservas, muitas vezes, 

não passa de cortina de fumaça para responder a certas demandas 
internacionais que consideram o envolvimento dessas populações 

fator positivo para o êxito do empreendimento. (DIEGUES, 2001, 

p.20) 

 

A educação simplesmente não irá resolver o problema, sendo preciso que ela 

venha acompanhada de outras medidas para melhorar a condição econômica da 

população. Um outro ponto é que a administração dessas áreas deve ser orientada por 

um plano de manejo que de acordo com o SNUC deve ser elaborado em cinco anos, 

após a área se tornar protegida. No art. 27, primeiro parágrafo, a lei institui que “o plano 

de manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento 

e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à 

vida econômica e social das comunidades vizinhas”. A zona de amortecimento diz 

respeito justamente ao entorno das UC, áreas que geralmente são habitadas e nas quais 

as populações desenvolvem atividades de subsistência a exemplo de pesca e agricultura. 



30 
 

 
 

No que diz respeito ao uso e apropriação dos recursos naturais, isso se dá de 

modo desigual, uma vez que os sujeitos apropriam-se e têm acesso ao meio ambiente a 

partir das condições que sua classe social lhe proporciona, isso possibilita a uma 

determinada classe a legitimação de suas ações e usufruto do meio, ao contrário de 

outras que tem seu acesso restrito e que por vezes são as mais atingidas pelos problemas 

ambientais. Analisar a questão ambiental por esse viés também nos ajuda a 

compreender que a problemática afeta a todos, muito embora, ocorra de modo 

diferenciado. O uso dos recursos naturais dá-se pelo estabelecimento de relações de 

poder entre os mais diferentes grupos sociais; e as disputas pelo acesso ao meio 

ambiente são geradoras de conflitos socioambientais.  

Essa disputa pelo acesso entre diferentes grupos e o uso dos recursos da natureza 

são delineados a partir de relações de poder que permitem aos sujeitos serem menos ou 

mais atingidos, seja direta ou indiretamente, pelas questões ambientais, perfazendo 

desse modo quadros de exclusão ou de privilégios. 

 

 

1.1  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM SERGIPE 

 

 

Embora seja o menor estado brasileiro em extensão territorial, Sergipe assim 

como o restante do país também teve seu território duramente devastado devido às 

atividades socioeconômicas. O resultado do modelo econômico predatório foi á 

devastação de grande parte de suas matas. 

 

Devido ao intenso processo de substituição desordenada das áreas 

com vegetação nativa por atividades agropecuárias, cidades, estradas e 
indústrias, as áreas de preservação permanente do estado encontram-

se quase que em sua totalidade desprotegidas, o que compromete a 

manutenção das nascentes e consequente disponibilidade de água. 

Outro aspecto agravante é a ausência do tratamento de efluentes 
industriais e domésticos, que são despejados diretamente nos cursos 

d’água comprometendo a qualidade desse recurso. (GOMES, 2006, p. 

102) 
 

 

Diante de tal realidade, tem crescido a preocupação com a biodiversidade e uma 

das medidas adotadas para conter os impactos ambientais tem sido a criação de UC. Em 

Sergipe as áreas protegidas visam resguardar resquícios de Mata Atlântica e Caatinga.  
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Grande parte da vegetação nativa foi substituída por novos usos, cujas 

paisagens deram lugar as pastagens, aos cultivos de cana-de-açúcar, 

de coco, de laranja, dentre outros, além da construção de cidades. Na 

contemporaneidade outros usos vêm se configurando nesses 
territórios, como a plantação de eucalipto; a aquicultura; e, o turismo 

que vem se alavancando no litoral sergipano. (SILVA, 2012, p.104) 

 

Percebe-se que no território sergipano a realidade das áreas protegidas não é 

muito diferente da realidade do restante do país, uma vez que as atividades econômicas 

também mediaram ao longo dos anos à relação homem/natureza, construindo cenários 

de exploração e degradação da biodiversidade. Atualmente, as áreas que estão sob a 

tutela do Estado nem sempre conseguem atender aos objetivos para os quais foram 

implantadas, e suas criações na maioria dos casos surgem acompanhadas de conflitos 

socioambientais entre o Estado e as comunidades locais. 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (SEMARH) existem atualmente dezessete unidades de 

conservação, sendo sete particulares, quatro do governo Federal, duas municipais e seis 

estaduais, estando uma delas em fase de recategorização.  

Entretanto, Santos (2014) afirma haver dezoito unidades de conservação 

existentes no estado de Sergipe, assim distribuídas, no grupo das unidades de proteção 

integral estão: Parque Nacional Serra de Itabaiana, Reserva Biológica Santa Isabel, 

Parque Municipal de Lagoa do Frio, Parque Ecológico de Tramanday, Monumento 

Natural da Grota do Angico e Refúgio da vida Silvestre (RVS) Mata do Junco. Já as 

unidades de uso sustentável são: Floresta Nacional do Ibura, Área de Proteção 

Ambiental Morro do Urubu, Área de proteção Ambiental Foz do Rio Vaza- Barris, Área 

de Proteção Ambiental do Litoral Sul, Área de proteção Ambiental do Litoral Norte, 

Área de Proteção Ambiental do Rio Sergipe, Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Fonte da BICA, RPPN Marinheiro e Pedra da Urça, RPPN Bom Jardim e 

Tapera, RPPN Lagoa Encantada do Morro da Lucrécia, RPPN Dona Benta e Seu 

Caboclo e RPPN Reserva do Caju. 

Ainda, no litoral sergipano a criação de UC não é algo recente, as primeiras 

foram regulamentadas há quase vinte anos, e a implementação iniciada em 2009, no 

caso do APA Litoral Sul e APA do Morro do Urubu, ambas foram criadas em 1993, de 

acordo com Santos (2014, p. 22). 
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Em Sergipe as Unidades de proteção integral totalizam seis, entretanto nesta 

subseção fazemos referência a apenas cinco, uma vez que o Parque Nacional Serra de 

Itabaiana, objeto empírico desta dissertação, será detalhado no item 1.2. 

A seguir apresentam-se as UC de proteção integral em Sergipe. 

 

 

1.1.1 Reserva Biológica Santa Isabel 

 

 

A Reserva Biológica (REBIO) de Santa Isabel foi criada através do Decreto nº 

96.999, de outubro de 1998, com o intuito de preservar ecossistemas costeiros, 

compostos por vegetação de restinga, cordões de dunas móveis e fixas, lagoas 

permanentes e temporárias e ambientes estuarinos. Abrange área dos municípios de 

Pacatuba e Pirambu. Ocupa cerca de 45 quilômetros de praias com larguras que variam 

de 600 a 5.000 metros. (BRASIL, 2010) 

 

1.1.2 Parque Natural Municipal de Lagoa do Frio 

 

 

Foi criado pelo decreto municipal n.º 041 de 23/10/2001, situado no município 

de Canindé do São Francisco, está localizado no bioma da Caatinga, com uma área total 

de 278,99 ha (SILVA, 2012). 

 

1.1.3 Parque ecológico de Tramanday 

 

Foi criado pelo Decreto Municipal n.º 112 de 13/11/1996. Está localizada no 

município de Aracaju e possui uma área de 3,6 ha. Tem como objetivo resguardar os 

fragmentos de mangue. Nos termos das leis federais n.º4.771 (Código Florestal) e 5.197 

(de proteção à fauna) e, ainda, nos termos da Lei orgânica Municipal, objetivando uma 

área de lazer e preservação no contexto urbano da zona sul da cidade de Aracaju, 

compondo com o Parque da Sementeira e Governador Valadares, sofrendo mais uma 

intervenção em 1997, tratando-se de uma medida mitigadora compensatória quando da 
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ocupação da área do bairro Jardins, conforme Santos (2000) e Santos (2011) apud Silva, 

(2012). 

 

1.1.4 Monumento Natural da Grota do Angico 

 

O Monumento Natural Grota do Angico, unidade de conservação estadual criada 

através do decreto n.º 24. 922 de 21 de dezembro de 2007 está situada no Alto Sertão 

Sergipano, a cerca de 200 km de Aracaju, entre os municípios de Poço Redondo e 

Canindé de São Francisco, às margens do Rio São Francisco. A região abriga 

remanescentes florestais da Caatinga hiperxerófita densa. Com uma área total de  2.183 

hectares, o Monumento Natural Grota do Angico foi criado com objetivo de preservar o 

sítio natural Grota do Angico e elementos culturais associados, mantendo a integridade 

dos ecossistemas naturais da Caatinga, para o desenvolvimento de pesquisa científica, 

educação ambiental, ecoturismo e visitação pública. O Plano de Manejo do Mona 

Angico, em sua caracterização florística,  registrou a ocorrência de 157 espécies nos 

limites da UC, distribuídas em 108 gêneros e 45 famílias,  sendo 18 espécies endêmicas 

da Caatinga. Na caracterização da fauna identificou-se a presença de 24 espécies de 

mamíferos; 124 de aves, sendo 14 espécies consideradas como endêmicas do Brasil e 02 

presentes na lista de espécies ameaçada do IBAMA (2003) como vulneráveis à extinção 

(são joãó-do-sul Crypturellus noctivagus e o chorãozinho-de-papo-preto Herpsilochmus 

pectoralis); 25 espécies de répteis e 18 de anfíbios, sendo que sua totalidade, os anfíbios 

representando a ordem Anura, enquanto que os répteis subdividindo-se em dois 

quelônios, doze lagartos e onze serpentes. Segundo pesquisadores, em todos os grupos 

estudados existe uma expectativa de ampliação da lista de espécies, o que atesta a 

importância dessa área protegida. 

A importância do Monumento Natural se eleva quando se observa o seu valor 

histórico e cultural em função da presença da Grota do Angico, pois foi alvo da rota do 

Cangaço e cenário da morte do maior ícone desse movimento, Virgulino Ferreira, o 

Lampião, além de sua companheira Maria Bonita com nove cangaceiros, fato ocorrido 

em 28 de julho de 1938. 

A proteção desse sítio ecológico e histórico representa um avanço rumo à 

conservação da Caatinga, bioma ainda pouco estudado, que merece ser valorizado pela 

sua representatividade ecológica e sociocultural. (SEMARH, 2015) 
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1.1.5 Refúgio da vida Silvestre (RVS) Mata do Junco 

 

O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, localizado no município de Capela, 

a 67 km da capital sergipana, é o segundo maior remanescente de Mata Atlântica do 

Estado, com uma área total de 894,76 hectares. Criado através do Decreto 24.944 de 26 

de dezembro de 2007, o Refúgio objetiva proteger vegetação nativa da Mata Atlântica, 

bioma enquadrado entre os 34 hots pots mundiais, ou seja, ecossistemas com elevada 

biodiversidade e que sofreram severa destruição, correndo risco iminente de 

desaparecer. 

Registra-se na Mata do Junco a presença de uma das espécies de primatas mais 

ameaçadas de extinção do Brasil, o Callicebus coimbrai, conhecido como macaco 

guigó, espécie de distribuição geográfica restrita às florestas de Mata Atlântica entre o 

Recôncavo Baiano e a margem direita do Rio São Francisco, na faixa litorânea dos 

estados de Sergipe e Bahia. Segundo ICMBio/CPB o Callicebus coimbrai tem 

distribuição restrita a 150km² e população estimada em 2.000 indivíduos. É classificado 

como criticamente em perigo pelo MMA e em perigo pela IUCN. 

No plano de manejo do RVS Mata do Junco, em sua caracterização florística, 

registrou-se a ocorrência de 100 espécies, distribuídas em 74 gêneros e 37 famílias, 

predominando as famílias Poaceae, Cyperaceae, Myrtaceae, Fabaceae, Asteraceae e 

Rubiaceae. Sobre a fauna, foram registradas a ocorrência de 23 espécies de mamíferos, 

20 de anfíbios, 18 de répteis, 23 de mamíferos e 134 de aves. Porém, estudo de 

doutoramento realizado após plano de manejo registrou 128 espécies de aves 

pertencentes a 41 famílias. Das espécies identificadas dez foram classificadas como 

endêmicas do Brasil e cinco endêmicas da Mata Atlântica, ou seja, a Pyriglena atra, 

Hemitriccus nidipendulus, Ramphocelus bresilius, Hylophilus poicilotis e Thalurania 

glaucopis. Três espécies estão em alguma categoria de risco segundo a IUCN, o beija-

flor-de-costas-violeta - Thalurania watertonii quase ameaçada, olho-de-fogo-rendado - 

Pyriglena atra em perigo e chorozinho-do-papo-preto Herpsilochmus pectoralis  - 

vulnerável. 

Além das espécies da flora e fauna encontradas, o RVS protege o principal 

manancial de abastecimento público da cidade de Capela - o riacho Lagartixo, atributo 

que reforça a sua importância, enquanto mantenedor de bens e serviços ambientais. 

(SEMARH, 2015) 



35 
 

 
 

Já no grupo na UC de uso sustentável, encontram-se: A Floresta Nacional do 

Ibura, APA Morro do Urubu, APA Foz do Rio Vaza-Barris, APA do Litoral Sul, APA 

do Litoral Norte e APA do Rio Sergipe. A seguir apresentamos os aspectos gerais de 

cada dessas UC. 

 

1.1.6 Floresta Nacional do Ibura 

 

A Floresta Nacional (Flona) do Ibura está localizada no município de Nossa 

Senhora do Socorro, em Sergipe. Criada em 19/09/2005 com o objetivo de promover o 

manejo múltiplo sustentável dos recursos florestais nativos, sobretudo de Mata 

Atlântica, a manutenção de banco de germoplasmas in situ (conservação de espécies em 

seu meio natural) de espécies florestais e da biodiversidade, recuperação de áreas 

degradadas e a pesquisa cientifica. (BRASIL, 2005) 

 

 

1.1.7 Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu 

 

Localizada na área urbana de Aracaju, limita-se ao Norte com o Rio do Sal, ao 

Leste com o Rio Sergipe, e ao Sul e Oeste com as áreas urbanas da Zona Norte do 

município. O Morro do Urubu abriga um dos últimos testemunhos da Mata Atlântica da 

cidade de Aracaju. Criada pelos Decretos nº 13.713, de 16.06.93, e nº 15.405, de 

14.07.95, a APA Morro do Urubu, abrange 213,8724 hectares, constituídos por áreas 

públicas e privadas. No seu polígono estão inseridos o Parque Estadual José Rollemberg 

Leite ou Parque da Cidade e o Zoológico de Aracaju, administrados pela Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO Apud SEMARH, 2015) 

 

 

1.1.8 Área de proteção Ambiental Foz do Rio Vaza-Barris 

 

Também denominada Ilha do Paraíso e da Paz compreende a área de duas ilhas, 

a Ilha do Paraíso na foz do Rio Vaza-Barris e a Ilha da Paz, na foz do Rio Santa Maria, 
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em frente ao povoado Mosqueiro, em Itaporanga D’Ajuda, Sergipe criadas pelas Leis 

estaduais de n° 2795 de 30/03/1990, e n° 2825 de 23/07/1990, respectivamente 

(SOUZA, 2010, p.4). 

 

1.1.9 Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul 

 

Transformada em Unidade de Conservação através do Decreto nº 13.468 de 22 

de janeiro de 1993, define a estrutura de ocupação da área compreendida entre a foz do 

Rio Vaza Barris e a desembocadura do Rio Real, com cerca de 55,5 km de costa e 

largura variável de 10 a 12 km, do litoral para o interior. Abrange os municípios de 

Itaporanga d’Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba. Inserem-se nesta APA 

as praias Caueira, Abais e Saco, com áreas de restingas arbustivo-arbóreas, dunas, 

manguezais, lagoas perenes e enclaves de Mata Atlântica. A APA abriga biodiversidade 

de ambientes costeiros e de floresta estacional semidecidual, com a ocorrência de 

espécies de aves limícolas e migratórias, incluindo a presença de espécies ameaçadas, a 

exemplo de Pyriglena atra (rendeira-dos-olhos-de-fogo) e do macaco-guigó (Callicebus 

coimbrai). (SEMARH, 2015). 

1.1.10 Área de proteção Ambiental do Litoral Norte 

 

Através do Decreto nº 22.995 de 09 de novembro de 2004 foi instituída a Área 

de Proteção Ambiental (APA) Litoral Norte. Compreendendo um perímetro de 

aproximadamente 473,12 km², a unidade situa-se nos municípios de Pirambu, Japoatã, 

Pacatuba, Ilha das Flores e Brejo Grande e tem como objetivo geral a promoção do 

desenvolvimento econômico-social da área, voltada às atividades que protejam e 

conservem os ecossistemas ou processos essenciais à biodiversidade, à manutenção de 

atributos ecológicos, e à melhoria da qualidade de vida da população. 
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1.1.11 Área de Proteção Ambiental do Rio Sergipe 

 

Criada pela Lei Estadual n. 2.825, de julho de 1990, constitui-se como 

“paisagem natural” em todo o trecho do Rio Sergipe que serve de divisa entre os 

municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Sofre pressão decorrente do 

desenvolvimento urbano. O Rio é ameaçado pelo lançamento de esgoto sanitário tanto 

de Aracaju quanto de Barra dos Coqueiros. (GOMES, 2006, p.107-108). 

As demais unidades de conservação são Reservas particulares do patrimônio 

natural: Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fonte da BICA, RPPN 

Marinheiro e Pedra da Urça, RPPN Bom Jardim e Tapera, RPPN Lagoa Encantada do 

Morro da Lucrécia, RPPN Dona Benta e Seu Caboclo e RPPN Reserva do Caju. 

 

1.2 O PARQUE NACIONAL SERRA DE ITABAIANA 

 

O Parque Nacional Serra de Itabaiana é uma unidade de conservação que 

abrange cinco municípios sergipanos: Itabaiana, Areia Branca, Laranjeiras, Itaporanga 

d’Ajuda e Campo do Brito. Essa área estudada se tornou um ambiente protegido desde 

15 de junho de 2005, através do Decreto Presidencial número 84.017. Abrange uma área 

de 7.966 ha e seu território corresponde as Serras de Itabaiana, Comprida e do Cajueiro, 

cobertas por Mata Atlântica e caatinga nas quais há a presença de várias espécies de 

animais. Trata-se de uma região de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, na 

qual se pode encontrar flora e fauna diversificada, riachos e cachoeiras de potencial 

turístico, todos esses elementos destacam-se pela grande beleza cênica. 
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Mapa 1. LOCALIZAÇÃO DO PARNASI E DOS POVOADOS RIO DAS PEDRAS E  

BOM JARDIM 

 

              Fonte: http://serradeitabaiana.blogspot.com.br  

 

 

Para as populações que estabelecem contato com a Serra, a importância do local 

não reside apenas em seu caráter estético, mas são atribuídos valores, religiosos, e 

simbólicos ao local. De acordo com (GOMES, 2006, p.106), a Serra de Itabaiana, mais 

do que uma paisagem, sempre representou uma motivação no imaginário da população, 

notadamente dos moradores da cidade de Itabaiana e arredores, permeando sua história 

e confundindo-se com ela. 

 

A proximidade com a UC intensifica sua relação com os moradores do 

povoado, que a utilizam de vários modos. Na área do Parque próxima 

ao povoado, existem vários atrativos naturais para a prática de 
atividades de lazer, tais como trilhas, cachoeiras e pequenas piscinas 

naturais. Além das atividades de lazer, a serra é utilizada para a prática 

de atividades religiosas. (ENNES, 2014,p. 248) 
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Ao tornar-se uma área protegida a Serra de Itabaiana passou a ser um espaço de 

proibições onde as relações antes estabelecidas livremente passaram a ser mediadas pelo 

Estado. Antes da criação do Parque aquele território já havia passado por uma fase de 

categorização enquanto UC, já que inicialmente era uma Estação Ecológica, modalidade 

que se enquadra no grupo das UC de proteção integral. A primeira fase da 

transformação da Serra em área de proteção e conservação ambiental compreende os 

anos entre 1979 e 2005. Nesse período uma área de 288 ha era protegida como Estação 

Ecologia (ENNES, 2009, p.2). Embora, tenha havido estudos que antecederam a 

recategorização e que subsidiaram seus motivos, tais medidas não foram suficientes 

para minimizar os impactos que a nova realidade socioambiental causou na vida das 

comunidades do entorno e do interior do PARNASI.  

A criação do Parque inseriu novos atores sociais no circuito das relações sociais, 

políticas e econômicas dos moradores. Na realidade, já no período que antecedeu a sua 

criação, uma nova dinâmica social envolveu os moradores, representantes da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), órgãos ambientais estaduais e representantes do 

poder local. (ENNES, 2014 p. 247). Dos novos atores sociais que passaram a atuar no 

PARNASI destacamos os representantes da (UFS) que tiveram papel importante, 

através de suas pesquisas, na escolha do Parque Nacional enquanto categoria de UC que 

mais se adequava ao perfil daquele ambiente.  

A criação do PARNASI de imediato está associada à geração de novos conflitos 

socioambientais, ao inserir restrições de uso da terra aos proprietários, colocando-os, em 

condições de ilegalidade, quando são responsabilizados pelos impactos ambientais 

encontrados na área do Parque. O novo circuito de relações surgido com a implantação 

das UC tem produzido a violência simbólica contra os moradores mais pobres, a 

exemplo dos donos e trabalhadores de olarias, em especial sob a forma da ilegalidade 

ambiental e invisibilização social (ENNES, 2014, p. 247).  

 

O PARNASI encontra-se em uma situação de indefinição quanto à 
desapropriação das terras que até o momento pertencem a fazendeiros, 

sitiantes, moradores dos povoados do seu entorno e a donos de 

cerâmicas e de olarias. Além disso, o plano de manejo ainda não foi 

sequer elaborado, não obstante o SNUC prever que o prazo para sua 
elaboração é de cinco anos após a criação da UC. O protelamento 

tanto das desapropriações quanto do plano de manejo é fonte 

permanente de conflitos socioambientais na área. (ENNES, 2014, 
p.247) 

 

O Estado ao invisibilizar essas populações demonstra seu descompromisso com 
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as populações humanas, segregando o homem da natureza, uma vez que o modelo de 

proteção adotado apenas leva em conta o meio natural. Subentende-se que essa seja uma 

das razões que torna essa realidade tão complexa.  
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2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS LOCALIZADAS NO 

ENTORNO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Esta seção apresenta uma discussão sobre EA em unidades de conservação, para 

tanto, apresentamos a trajetória da EA no Brasil; em seguida, fazemos uma análise 

sobre os princípios legais que norteiam a EA em unidades de conservação e por fim, 

trazemos um mapeamento dos trabalhos, que assim como este, realizaram estudos sobre 

EA em unidades de conservação. 

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Antes de iniciarmos nossa explanação sobre educação ambiental em unidades de 

conservação é conveniente fazer algumas considerações iniciais sobre educação 

ambiental e localizar-nos diante de nossas colocações. Sendo assim, cientes das 

multiplicidades de concepções teóricas a cerca da EA, optamos por travar uma 

discussão a partir do aporte teórico que embasa uma EA crítica. O entendimento 

primordial que norteia as ações desenvolvidas passa por opções democráticas no 

processo de gestão dos ambientes protegidos pelo Estado.  

Reigota (2009) esclarece que, a educação ambiental tem uma história quase 

oficial, que a relaciona com conferências mundiais e com movimentos sociais em todo 

mundo. Entretanto, é importante reconhecer que muito antes da realização desses 

eventos “pessoas e grupos, de forma discreta, mas muito ativa, já realizavam ações 

educativas e pedagógicas próximas do que se convencionou chamar de educação 

ambiental”. (REIGOTA, 2009) 

O pensamento que embasa a EA decorre das ideias mais amplas sobre o meio 

ambiente, que são de uma forma geral, colocadas, por exemplo, nas conferências e 

protocolos sobre o clima assinados pelos governos de vários países que 

sistematicamente se reúnem para debater e formular políticas conservacionistas. No 

contexto mundial a inserção da EA é marcada por momentos de grande significância e 

que serão destacados a seguir. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi realizada 

na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Sua importância reside no fato de ter sido 

a primeira conferência internacional a discutir questões relativas ao meio ambiente e sua 
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realização marcou a história do cenário internacional e impulsionou discussões e 

políticas voltadas ao meio ambiente em todo o mundo. 

A Conferência de Estocolmo inseriu a questão ambiental na pauta dos debates 

políticos ao alertar para as nações os riscos do esgotamento dos recursos naturais e 

possível extinção da vida na Terra. Situações ocorridas denotavam o desequilíbrio e 

soavam como um alarme da natureza, verdadeiro pedido de socorro. Tais 

acontecimentos foram responsáveis pela preocupação com o quadro que começava a se 

formar, evidenciando a degradação e suas consequências. O evento reuniu 

representantes de 113 países, 250 ONGs e órgãos ligados à ONU. Hoje, mesmo após 

quase quatro décadas de realização desse evento, a declaração de Estocolmo ainda serve 

de direcionamento para políticas sobre o comportamento das nações em relação ao meio 

ambiente de todo o mundo. Para Reigota (2006) a principal discussão dessa conferência 

foi a poluição e a inserção do meio ambiente na agenda planetária, dando maior 

visibilidade ao tema. Outro fator que o referido autor destaca é a importância de se 

educar o cidadão para a solução de problemas ambientais. Com isso há uma 

preocupação inicial que com o tempo ficou estabelecida como educação ambiental. 

A primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental foi 

realizada em 1977 na cidade de Tbilisi, na Georgia. Em termos mundiais essa 

Conferência é considerada o evento mais importante em educação ambiental já 

realizado, isso porque nesse evento foram traçados os objetivos e princípios que 

passaram a norteá-la no mundo todo. Os objetivos traçados nessa Conferência ainda 

exercem forte influência sobre as práticas educativas e as políticas públicas para o meio 

ambiente de uma forma global. Esse evento representa simbolicamente o início da 

tomada de consciência sobre os problemas ambientais enfrentados pelo planeta. Com 

isso, a década de 1970 marca o início do pensamento crítico ao modelo de produção e 

desenvolvimento econômico caracterizado pelo uso exacerbado dos recursos naturais e 

pela degradação do ambiente. O entendimento de que os recursos naturais são finitos e 

que a exploração desenfreada para atender as exigências econômicas poderia levar ao 

colapso da vida na Terra alimentaram as discussões deste evento. 

O evento denominado Rio-92 ou Eco-92 foi realizado no Rio de Janeiro e 

representou um momento importante para a educação ambiental no mundo, assumindo 

uma relevância particular para o contexto brasileiro.  Realizado 20 anos após a 

Conferência de Estocolmo, a Rio-92 também resultou da preocupação das nações em 

adequar o crescimento econômico à conservação dos recursos da natureza. Durante a 
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realização da Conferência o Brasil assumiu compromissos que resultaram em iniciativas 

e avanços no campo da EA. Iniciativas como o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (PRONEA) e foi lançado dois anos após a Conferência Rio-92. 

No cenário educacional brasileiro, em 1997 o Ministério da Educação lançou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) sobre Meio Ambiente e Saúde, com o 

objetivo de auxiliar o exercício docente, constando de direcionamentos voltados à 

reflexão e à prática pedagógica na perspectiva ambiental. Esse documento incluiu o 

meio ambiente na escola como tema transversal.  

Ainda, em 1998, na cidade de Tessalônica, no Egito, foi realizada uma 

conferência pública sobre temas ambientais e sociais tais como sociedade, educação e 

consciência pública para a sustentabilidade, denominada Conferência Internacional 

sobre Meio Ambiente. 

A importância de todos esses eventos consiste no aprofundamento do debate 

sobre a EA, onde valores foram repensados no que diz respeito ao uso e aproveitamento 

dos recursos da natureza. Os eventos citados foram responsáveis por desencadear 

reflexões e colocar a problemática ambiental no centro dos debates educacionais 

contemporâneos. 

 

2.1.1 Educação Ambiental no Brasil 

 

 

O debate acerca da EA ganhou repercussão mundial na década de 1960. 

Segundo Leff (2001, p.15-16), “a crise ambiental se tornou evidente nos anos 60, 

refletindo-se na irracionalidade ecológica dos padrões dominantes de produção e 

consumo, e marcando os limites do crescimento econômico”. Esse debate apresenta 

muitas facetas que remontam aos movimentos sociais que caracterizaram o século XX 

de uma forma geral: 

 
A década de 1960 assistirá, portanto, ao crescimento de movimentos 

que não criticam exclusivamente o modo de produção, mas, 

fundamentalmente, modo de vida. E o cotidiano emerge ai como 
categoria central desse questionamento. É claro que cotidiano e 

história não se excluem; todavia, há um deslocamento de ênfase: 

enquanto o movimento operário em a vertente marxista dominante 
(social-democrata e leninista) insistia na “missão histórica do 

proletariado” que, uma vez vitoriosos sobre a burguesia capitalista, 

resolveria então todos os problemas cotidianos, os movimentos que 

emergem na década de 1960 partem da situação concreta de vida dos 
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jovens, das mulheres, das “minorias” étnicas, etc. para exigir a 

mudança dessas condições. É como se observássemos um 

deslocamento do plano temporal (História, futuro) para o espacial (o 
quadro de vida, o aqui e o agora). (GONÇALVES, 2006, p. 11-12) 

 

Como bem esclarece Gonçalves (2006), o surgimento da EA no Brasil está 

associado à luta dos movimentos sociais ao levantar questionamentos sobre o modelo de 

produção adotado. 

No cenário das iniciativas políticas ocorreram entraves e avanços sobre a 

discussão ambiental no Brasil. Surgiram esforços empreendidos na elaboração de um 

projeto de educação ambiental crítica e emancipatória da sociedade brasileira, 

reconhecendo a importância do movimento ambientalista ao mobilizar a participação da 

sociedade civil e fomentar os debates. 

O movimento ambientalista foi uma vertente dos movimentos sociais e como tal 

é caracterizado por ações coletivas de denúncia, protesto e solidariedade. Surge como 

uma reação à crise civilizatória: “é um movimento intrinsicamente plural, com 

finalidades de mudança social (absoluta ou não) composto por atores sociais individuais 

e coletivos que se identificam pelo modo como compreendem e atuam na questão 

ambiental” (LOUREIRO, 2005, p. 64). A EA surge como uma das bandeiras do 

ambientalismo e ambos caminham juntos. 

 

Historicamente, o surgimento dos movimentos sociais 

contemporâneos, nos quais se inscreve o denominado movimento 

ambientalista e, em sua prática pedagógica, a Educação Ambiental, é 
uma resposta à colonização do “modo de vida” (das relações 

praticadas na sociedade civil) pela racionalidade instrumental, sob o 

signo mercantil e capitalista moderno, com o objetivo de construir 
instâncias de diálogo (espaços públicos) democráticas e relações 

intersubjetivas. (LOUREIRO e LAYRARGUES, 2005, p.78) 

 

Os movimentos sociais e educacionais relativos ao meio ambiente destacavam-

se por problematizarem a crise instalada na economia mundial e aprofundarem a 

reflexão sobre práticas responsáveis pelos agravos ambientais. Tais movimentos 

abriram espaços para discussões e participação da sociedade na formação da 

consciência ambiental que estava se formando. A atuação desses grupos consegue, 

muitas vezes, alcançar parcelas da população carente de envolvimento e participação 

nas lutas pela qualidade de vida no planeta, ao atuar no desenvolvimento de ações 

educativas que visam ampliar a consciência crítica. Esses grupos cumprem também seu 



45 
 

 
 

papel político ao permitirem que os indivíduos se apropriem e façam uso de maneira 

equilibrada daquilo que lhes é de direito. Nesse processo, o movimento ambientalista 

assume a responsabilidade de construir estratégias capazes de despertar o compromisso 

das populações, entendendo que a educação ambiental está relacionada com a 

economia, a política e a cultura, reconhecendo sua amplitude. 

No Brasil, as primeiras concepções sobre educação ambiental só chegariam em 

meados da década de 1970, ganhando destaque nos anos 1980. Prova disso é ter sido 

incluída na Constituição Federal de 1988. No contexto escolar, sua inserção está 

associada ao conjunto de políticas nacionais e internacionais voltadas para o meio 

ambiente e a educação, bem como, para a luta ideológica dos movimentos sociais e 

ambientais que defendem a construção de uma sociedade economicamente sustentável, 

mais justa e igualitária. As políticas e os princípios da sustentabilidade concebem a 

escola como espaço privilegiado para disseminação e construção de debates relativos à 

qualidade de vida no planeta.  

Compreendemos que a efetivação de uma pedagogia crítica ambientalista passa 

necessariamente pela articulação entre o cotidiano dos sujeitos e sua atuação cidadã, não 

bastando apenas à percepção e sensibilização ou a competência técnica para lidar com a 

problemática ambiental. É necessário compreender a educação ambiental como um 

processo educativo amplo que pretende provocar mudanças estruturais na relação do 

sujeito com o mundo. é uma proposta que se coloca além das abordagens pedagógicas 

conservadoras e comportamentalistas (LOUREIRO, 2006), por isso, essa concepção 

visa superar o modelo de “educação bancária”, linear e unidirecional, que parte sempre 

de quem sabe algo para aquele que nada tem a ensinar, mas somente receber 

informações. Ainda de acordo com Loureiro (2006), este modelo de educação é aquele 

encontrado em programas de EA junto a populações que vivem no entorno ou no 

interior de unidades de conservação. O que se espera seria que essas populações 

encontrassem um modelo de EA crítica e emancipatória, mas o que se observa é 

justamente o contrário. 

Uma perspectiva educacional que vise superar este modelo impositivo, 

reprodutor de ideias e valores que ajudam a sustentar a destruição, dessa forma, deve 

reconhecer o outro como sujeito importante no processo educativo. “Não podemos 

pensar pelo outro, para o outro e sem o outro” (LOUREIRO, 2006, p. 28). A educação 

ambiental crítica pauta-se no diálogo e na troca de diferentes concepções, tornando 

necessário o reconhecimento dos sujeitos envolvidos enquanto parte do processo. 
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Reconhecer-se enquanto parte do meio ambiente implica assumir responsabilidades e 

uma postura autônoma. Pode-se considerar que “a busca constante da autonomia, como 

substrato do sujeito nas múltiplas dimensões, deverá ser o fator motivador mais 

importante da educação ambiental” (RUBSCHEINSKY, 2008, p.99). 

A EA como qualquer outra prática educativa não é neutra, nem tão pouco 

dissociada das relações humanas. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a EA, em 

seu art. 12, inciso IV, estabelecem que um dos princípios da EA é sua “vinculação entre 

ética, educação, trabalho e práticas socais na garantia de continuidade dos estudos e da 

qualidade social da educação” (BRASIL, 1999). Percebe-se que se deve vincular a EA 

com as atividades desenvolvidas na sociedade para formar a consciência crítica de que o 

desenvolvimento econômico deve e pode ocorrer mediante práticas sustentáveis. 

Embora pareça utópico, é possível ocorrer desenvolvimento econômico e proteção 

ambiental. Este é o ponto chave da discussão ambiental na atualidade: conciliar o 

modelo de consumo capitalista com níveis de exploração da natureza que a mantenham 

equilibrada. Uma questão que requer assumir responsabilidades individuais e coletivas 

na busca de um ambiente saudável e equilibrado. 

É nesse cenário de busca e lutas por relações mais equilibradas entre homem e 

natureza e nas relações humanas que a escola se insere como uma das instituições 

sociais de maior relevância na construção de valores e de uma ética ambiental. A 

Educação Ambiental se propõe a trabalhar questões teóricas globais que sejam 

pertinentes aos problemas climáticos, ecológicos e socioambientais e questões 

específicas presentes nas comunidades nas quais as escolas estejam inseridas. 

Quando nos referimos à educação ambiental no ensino formal tomamos como 

base a Lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999). 

Essa lei entende por educação ambiental formal aquela praticada no âmbito dos 

currículos das instituições públicas e privadas de ensino. A educação ambiental é então 

definida como:  

Um processo de reconhecimento de valores e clarificação de 
conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 

modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar 

as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios 

biofísicos. A Educação Ambiental também está relacionada com a 
prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a 

melhoria da qualidade de vida. (SATO, 2002, p. 23-24) 
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Para Reigota (1994, p. 24) “a escola é um dos locais privilegiados para a 

realização da educação ambiental”. Inserida no currículo escolar como um conteúdo 

interdisciplinar e podendo dessa forma ser trabalhada em todo o currículo, a perspectiva 

ambiental deve disseminar informações que contribuam para a construção de práticas 

sobre a conservação do meio em dimensão global e local. Destacamos que, a escola é 

um dos locais importantes para a construção de valores sobre a relação com a natureza e 

com o meio ambiente de forma geral. “Ela não pode ser concebida apenas como um 

conteúdo escolar, pois implica uma tomada de consciência de uma complexa rede de 

fatores políticos, econômicos, culturais e científicos”. (CASTRO e BAETA, 2005, p. 

102). 

A educação ambiental na escola ou fora dela continuará a ser uma 
concepção radical de educação, não porque prefere ser a tendência 

rebelde do pensamento educacional contemporâneo, mas sim porque 

nossa época e nossa herança histórica e ecológica exigem alternativas 
radicais, justas e pacíficas. (REIGOTA, 1998, p.43) 

 

Nos anos 2000, no entanto, o radicalismo da EA, particularmente após os PCN, 

já fora incorporado ao discurso pedagógico de normalidade das escolas. Na década de 

1990, o discurso sobre a sustentabilidade ambiental é radical em seus paradigmas e 

concepções curriculares. Mas, é ao longo dos anos 2000 esse discurso se torna 

plenamente incorporado às concepções normais e padronizadas de educação. 

Outro aspecto é que embora incorporado ao discurso pedagógico da atualidade, a 

discussão referente aos problemas ambientais enfrentados pelo planeta, ainda encontra 

dificuldades de penetrar o espaço escolar de modo efetivo, ou seja, de forma a inspirar 

novas práticas e redirecionar os objetivos pedagógicos, tendo em vista uma perspectiva 

de EA crítica. É necessário compreender que a educação não é a prática redentora de 

todos os problemas enfrentados pela humanidade. Ela possui seus limites e precisa ser 

entendida como um processo que depende de uma série de fatores e relações sociais. “A 

educação, ambiental ou não, é um dos mais nobres veículos de mudança na história, a 

conquista de um direito inalienável do ser humano, mas não age isoladamente” 

(CASTRO e BEATA, 2005, p. 92). 

O que se propõe é o entendimento crítico de categorias-chave em EA como: 

transformar, conscientizar, emancipar e exercer cidadania. Refletir sobre tais categorias 

nos possibilita compreender, de modo mais aprofundado, o caráter transformador da EA 

emancipatória, uma vez que o uso indistinto de termos relacionados à crise ambiental 
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tende a empobrecer o debate. A superficialidade no debate leva-nos a considerar a EA 

como um todo homogêneo, sem reconhecer sua pluralidade. 

Parece-nos inútil o desenvolvimento de uma educação ambiental ligada apenas a 

fatores que, aparentemente, estejam relacionados à crise ambiental ou que de algum 

modo estejam distantes daqueles com quem se trabalha. Uma educação que não assume 

qualquer compromisso com a realidade imediata, torna-se mais uma forma de imposição 

e se mostra incapaz de provocar transformações. Nesse contexto, para ser crítica a EA 

precisa ter em seus fundamentos a responsabilidade de problematizar os rumos dos 

modos de vida e de produção da sociedade atual e não se prender a argumentos 

formulados no senso comum. Ela deve se empenhar em questionar o modelo 

civilizatório atual que promove a alienação política e acentua as desigualdades sociais. 

A EA crítica começa com a tomada de consciência do professor ao reconhecer 

sua responsabilidade de não se tornar apenas mais um transmissor de valores que 

sustentam o desequilíbrio e a destruição. 

Até que ponto o que está posto no texto legal se materializa? As propostas legais 

condizem com o modelo de sociedade que se busca? O debate que se desenvolve 

atualmente é produtivo ou tem se tornado apenas uma discussão estéril? Problematizar 

tais questões implica olhar para a história da Educação Ambiental no Brasil de maneira 

crítica. Essa criticidade significa fugir da superficialidade do debate e dos entraves que 

limitam a problematização de ideologias e interesses existentes na sociedade. Significa 

também pensar no modelo de produção econômica decorrente das políticas públicas de 

cunho ambiental, avaliando o que é produzido pelo poder público e os impactos na 

prática dos professores, bem como no comportamento dos sujeitos que de algum modo 

sofrem os impactos da EA.  

 

 

 

2.2 O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

Este tópico apresenta uma análise das orientações da legislação brasileira atual 

sobre as ações de educação ambiental em unidades de conservação. As unidades de 

conservação (UC) são áreas naturais delimitadas e legalmente instituídas pelo Poder 
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Público que visam à proteção e à conservação de ecossistemas com características 

naturais relevantes. No contexto brasileiro essas iniciativas se dão a partir dos critérios 

de normas estabelecidos pelo sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

pela Lei 9.985 de julho de 2000, responsável pela criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação (BRASIL, 2000). Dentre os objetivos a que se propõem 

destaca-se a promoção de ações de Educação Ambiental (EA) voltadas aos visitantes e 

aos moradores que residem no interior ou no entorno das UC. 

O SNUC estabelece dois grupos de UC, são eles: Unidades de proteção integral 

e unidades de uso sustentável. O primeiro grupo permite apenas o uso indireto dos 

recursos naturais e nele se incluem as seguintes categorias: estação ecológica, reserva 

biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. As unidades 

de uso sustentável objetivam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parcela dos seus recursos naturais. Nesse grupo incluem as seguintes categorias: área 

de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva 

extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva 

particular do patrimônio natural. 

No grupo das UC de proteção integral incluem-se os parques nacionais, 

modalidade que objetiva preservar ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza 

cênica. Os parques nacionais oferecem maiores restrições ao uso humano, sendo 

permitida a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico. (BRASIL, 2000). 

De acordo com a Lei n° 9795/99 que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), em seu artigo1º define Educação ambiental como “processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” 

(BRASIL, 1999). 

A educação ambiental também é mencionada pela Lei 9985/2000, no Artigo 

5°Inciso IV, quando afirma que o Sistema Nacional das Unidades de Conservação será 

regido por diretrizes que: 

 

Busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, 

de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de 
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estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, 

atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção 

e outras atividades de gestão das unidades de conservação.(BRASIL, 
2000) 

 

A educação ambiental quando desenvolvida em áreas protegidas pode 

desempenhar importante papel na construção de valores conservacionista, auxiliando no 

projeto de manutenção da natureza ao tornar-se um instrumento mediador dos conflitos 

socioambientais entre as comunidades do entorno e o Estado (os órgãos gestores dessas 

áreas). A EA desenvolvida nessas áreas pode atuar como ferramenta de sensibilização 

ao permitir que os sujeitos residentes no entorno ou interior das UC percebam a 

necessidade de cuidar e sintam-se atores atuantes no processo de conservação 

implantado pelo Estado.  

A educação ambiental em UC pode ser direcionada a diferentes grupos, desde 

visitantes que usufruem desses espaços em momentos de lazer e que estabelecem 

relações temporárias com a área e grupos que atuam permanentemente a exemplo de 

moradores, escolas através do envolvimento de professores e alunos nas ações 

desenvolvidas. É importante envolver tais grupos no processo de conservação. Diante 

disso, para o IBAMA inserir a educação ambiental no sistema de gestão das unidades 

conservação, significa: 

 

Quando pensamos em educação no processo de gestão ambiental 

estamos desejando o controle social na elaboração e execução de 

políticas públicas, por meio da participação permanente dos cidadãos, 
principalmente, de forma coletiva, na gestão do uso dos recursos 

ambientais e nas decisões que afetam à qualidade do meio ambiente. 

(IBAMA, 2002) 
 

 

Pensar um projeto conservacionista exige alinhar-se ao que orienta a legislação 

de nosso país sobre educação ambiental em unidades de conservação, quando se refere à 

gestão democrática, através da participação popular nos conselhos das UC, gestão 

ambiental que é definida como: 

 
A gestão ambiental é um processo de mediação de interesses e 

conflitos entre atores sociais que agem sobre os meios físico-natural e 

construído. Esse processo de mediação define e redefine, 

continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, por meio de 
suas práticas, alteram a qualidade do meio ambiente e, também, como 

se distribuem os custos e os benefícios decorrentes da ação desses 

agentes. (IBAMA, 2002) 
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De acordo com o SNUC um de seus objetivos é “favorecer condições e 

promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza 

e o turismo ecológico”. Nesse sentido, o entendimento primordial que norteia as ações 

desenvolvidas passa por opções democráticas no processo de gestão dos ambientes 

protegidos pelo Estado. A luz da Política Nacional de Educação ambiental (PNEA): 

 

Educação ambiental são processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. (BRASIL, 1999) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), 

através da Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012, estabelecem em seu artigo 3º que: 

 

A educação ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 

individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os 
outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana 

com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental. (BRASIL, 2012) 

 

Entende-se que a educação ambiental não é uma prática apenas formal, ou seja, 

que acontece apenas na escola ou na universidade ela também pode e deve ser 

desenvolvida por outras instituições numa perspectiva informal, sendo assim, é cabível 

que outros órgãos além das escolas do PARNASI desenvolvam atividades educativas 

nos espaços da UC e nas comunidades do entorno. As DCNEA ainda orientam que: 

 

Os sistemas de ensino, em colaboração com outras instituições, devem 

instituir políticas permanentes que incentivem e dêem condições 

concretas de formação continuada para que se efetivem os princípios e 
se atinjam os objetivos da Educação Ambiental. (BRASIL, 2012)  

 

A busca de parcerias é algo incentivado pela legislação, as diversas instituições 

devem se unir na busca por um ambiente mais equilibrado, essa orientação abre 

precedentes para que as unidades de ensino busquem ajuda de outros órgãos e que 

outras instituições também possam encontrar apoio nas escolas e universidades para 

desenvolverem ações educativas, ajudando-se mutuamente. Ainda no artigo 21, 

parágrafo primeiro, das DCNEA, tem-se o seguinte:  
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Os sistemas de ensino devem propiciar as instituições educacionais 

meios para o estabelecimento de diálogo e parceria com a 

comunidade, visando à produção de conhecimentos sobre condições e 
alternativas socioambientais locais e regionais e à intervenção para a 

qualificação da vida e da convivência saudável. (BRASIL, 2012) 

 

A Política Nacional de Educação Ambiental, na seção III, artigo, 13, no trecho 

da lei 9795/1999, trata da educação ambiental formal, destaca a importância do Poder 

Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivar: II - a ampla participação da 

escola, da universidade e de organizações não governamentais na formulação e 

execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal; III - a 

participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de 

educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não 

governamentais; IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 

conservação; V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às 

unidades de conservação; VI - a sensibilização ambiental dos agricultores. 

A educação ambiental é conteúdo integrante da educação nacional e constitui um 

desafio dentro do currículo escolar, devendo ser trabalhada de modo articulado em 

todos os níveis e modalidades de ensino. A Política Nacional de Educação Ambiental 

em seus artigos 1º e 2º esclarece que: 

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meios dos quais 

o individuo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 
à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. [...] 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 

informal. (BRASIL, 1999) 

 

Dado o seu caráter transversal a EA perpassa todas as disciplinas, “quando 

analisa temas que permitam enfocar as relações entre a humanidade e o meio natural, e 

as relações sociais, sem deixar de lado as suas especificidades” (REIGOTA, 2006, 

p.25). Responsável por trabalhar a construção de valores, atitudes e habilidades ligados 

à cidadania, a educação ambiental visa colaborar para preservação da qualidade de vida 

na Terra. Para Reigota (2006, p. 25), “a educação ambiental deve orientar-se para a 

comunidade. Deve procurar incentivar o indivíduo a participar ativamente da resolução 

dos problemas no seu contexto de realidades especificas”, fazendo-se presente nos 
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projetos político-pedagógicos das escolas sua inserção deve ocorrer de modo continuo e 

gradual durante todo o ano letivo. Objetivando superar práticas pontuais que ocorrem 

em datas estabelecidas e que não dialogam com a realidade do aluno. Sendo assim, 

“será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 

aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação ou 

da ação política” (FREIRE, 1987, p. 86). 

É nesse sentido que reforçamos a necessidade das escolas pesquisadas voltarem 

suas ações às questões locais, sem que isso as impeçam de trabalhar as questões 

regionais e nacionais. Dessa maneira, é imperativo pensar a educação ambiental nas 

escolas de forma comprometida com a realidade local. Ainda na visão de Freire (1987), 

o papel da escola não se resume em discutir e mostrar uma única visão de mundo, mas 

dialogar sobre múltiplas situações e refleti-las. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais sobre Meio Ambiente e Saúde esclarecem 

que: 

São fundamentais, na formação de opiniões e no estabelecimento de 
atitudes individuais, as representações coletivas dos grupos sociais aos 

quais os indivíduos pertencem. E essas representações sociais são 

dinâmicas, evoluindo rapidamente. Daí a importância de se identificar 
qual representação social cada parcela da sociedade tem do meio, para 

se trabalhar tanto com os alunos como nas relações escola-

comunidade. (BRASIL, 1997, p. 31) 

 

Dessa maneira, partimos do entendimento de que o ambiente não diz respeito 

somente ao espaço físico no qual as espécies e as populações biológicas estão inseridas, 

mas “é uma categoria sociológica (e não biológica), relativa a uma racionalidade social, 

configurada por comportamentos, valores e saberes, como também por novos potenciais 

produtivos” (LEFF, 2001, p. 224). 

 

 

2.3 ESTADO DA ARTE SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO 

 

Esta seção do texto apresenta o mapeamento realizado sobre pesquisas 

desenvolvidas no campo de educação ambiental em UC. O levantamento dos dados 

ocorreu através do acesso ao banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi realizado utilizando as palavras-chave: 
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“educação ambiental” e “unidades de conservação”. O objetivo deste mapeamento foi 

evidenciar o estado da arte da educação ambiental em unidades de conservação. O 

resultado da busca foram 72 trabalhos, desses foram descartados cinquenta e seis por 

não possuírem relação com os objetivos da busca e foram utilizados apenas dezesseis.  

O trabalho intitulado “Sentidos e Práticas da Educação Ambiental no Brasil” , 

(SAISSE, 2011), teve como objetivo analisar o percurso da educação ambiental no 

Brasil e sua consolidação na gestão ambiental pública federal a partir da criação dos 

Núcleos de Educação Ambiental do IBAMA em 1992. O campo de estudo foram 

unidades de conservação federais e as ações educativas propostas para elas, por serem 

consideradas estratégicas para a conscientização pública e para o envolvimento da 

sociedade na conservação da biodiversidade. Através de análise documental, entrevistas 

com representantes da educação ambiental nas instituições da gestão ambiental pública 

federal e aplicação de questionários junto a vinte e oito Unidades de Conservação 

Federais, revelaram que dentre outros fatores a desarticulação da Coordenação de 

Educação Ambiental do IBAMA influenciaram negativamente no processo de gestão 

participativa, que até então, vinha sendo desenvolvido nas unidades de conservação. Tal 

realidade evidencia a importância das ações de educação ambiental junto ao público que 

se relaciona direta ou indiretamente com as UC. 

Nascimento (2011), produziu o “Estudo das percepções ambientais e de ações 

educativas promotoras da biodiversidade em unidades de conservação no Rio Grande do 

Norte”, aprofunda a discussão da importância das ações de EA em unidades de 

conservação. Há uma reflexão sobre a EA a partir de um viés crítico e transformador 

que auxilie no redirecionamento da relação homem/natureza, em especial em áreas 

protegidas. A pesquisa elegeu “como campo de estudo, escolas situadas na Área de 

Proteção Ambiental Jenipabu, uma Unidade de Conservação costeira do Rio Grande do 

Norte, e teve como principais objetivos caracterizar e analisar as percepções ambientais 

de alunos e professores de duas escolas situadas na Área de Proteção Ambiental 

Jenipabu (APAJ), além de avaliar ações educativas promotoras da biodiversidade 

efetivadas nesta unidade”. (NASCIMENTO, 2011) 

Dando continuidade ao levantamento aqui proposto, destacamos o trabalho de 

Monteiro (2011) intitulado “Percepção, educação e comunicação ambiental no Parque 

Natural Municipal Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares-Marcelino Ramos”. Esse 

estudo investigou a percepção ambiental dos moradores do município de Marcelino 

Ramos/RS sobre o Parque Natura Municipal do Rio Uruguai Teixeira Soares. O referido 
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trabalho foi inserido nesse mapeamento por compreendermos que a formulação de 

ações e programas de EA devem levar em conta as percepções de meio ambiente dos 

grupos envolvidos.  

Carvalho (2011, no estudo “Manejo e uso sustentável do Jacaretinga (Caiman 

Cricodilus) por ribeirinhos: um estudo avaliativo”, apresenta a realidade das populações 

de Caiman crocodilus e as ações de caça desenvolvidas pela populações ribeirinhas e do 

entorno da unidade de conservação, atividades que têm exercido grande pressão 

antrópica sobre esta espécie. Tendo em vista a necessidade de reverter à situação através 

da disponibilização de outras fontes de renda e subsistência às comunidades à medida 

que são informados e alertados sobre a importância de manter essa espécie. Sendo 

assim, a EA foi introduzida nessa realidade como instrumento capaz de envolver 

comunitários e ribeirinhos no processo de conservação. 

Ainda sobre percepção ambiental foi encontrado o trabalho de Gonçalves (2011) 

intitulado “Percepção ambiental de universitários na APA Petrópolis (RJ): análise e 

proposta de uma aproximação em educação ambiental regionalizada para o ensino 

superior”, que analisa a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis a partir das políticas 

locais, manejo de unidades de conservação, conflitos ambientais e participação social. 

Dentre algumas constatações verificou-se que historicamente as decisões são tomadas 

unilateralmente e que a baixa eficiência da gestão pública aliada à visão 

preservacionista dominante nesses espaços dificultam a conservação. Destacaram-se 

ainda os conflitos entre o poder público e os poderes locais e a participação social foi 

apontada como um dos caminhos para se atingir os objetivos de sustentabilidade.  

Garantir a participação das populações residentes em UC de uso sustentável é 

algo estabelecido pelo SNUC. Diante disso, Louzada (2011) em sua dissertação de 

mestrado intitulada “Os impactos socioambientais da implantação da reserva de 

desenvolvimento sustentável do Tupé na comunidade Nossa Senhora do Livramento”. 

O trabalho teve como objetivo principal averiguar a participação dos moradores da 

comunidade Nossa Senhora do Livramento na gestão da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé (REDES do Tupé), e os impactos socioambientais ocasionados 

pela criação dessa reserva na vida dessa comunidade. Como resultado constatou-se que 

a consolidação das REDES depende sobretudo da ação do governo em oportunizar 

programas de consciência ambiental, atividades sustentáveis, investimentos na educação 

ambiental, na saúde e no transporte. 
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Já a dissertação de mestrado intitulada “Gestão participativa em espaço 

protegido o caso do Paraná do Aranapu na Reserva Sustentável Mamirauá-AM”, 

apresenta uma discussão sobre gestão ambiental participativa em áreas protegidas. 

Nesse viés a educação ambiental foi apontada como um instrumento mediador de 

conflitos ao possibilitar novas formas de relação do homem/natureza. “Através do 

enfoque qualitativo a pesquisa buscou descrever o processo participativo, identificando 

as possibilidades e limites para a continuidade na visão comunitária.” (SILVA 2011) 

Puluceno (2011) “De náufragos a excluídos: (des) caminhos da preservação 

ambiental na praia de naufragados”. Trás uma pesquisa realizada na comunidade de 

Náufragos, uma colônia de pescadores cujas terras foram incorporadas ao Parque 

estadual da Serra do Tabuleiro em 1975. Em 1999, foram iniciadas a criminalização dos 

moradores e a demolição de suas casas ações que deu início a um grave conflito 

socioambiental, mas até o momento a população ainda não foi indenizada. Diante disso, 

a pesquisa teve como objetivo geral compreender como o conflito ambiental impactou o 

processo de reconfiguração dos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e sua 

repercussão para a comunidade de Naufragados. Dentre os objetivos específicos, 

destacamos: identificar a participação comunitária na preservação ambiental da Praia de 

Naufragados e quem são os visitantes que a frequentam e o que pensam acerca da 

expulsão da comunidade e situar a existência de práticas relacionadas à educação 

ambiental na comunidade de Naufragados. O estudo constatou a fragilidade da 

comunidade frente o poder do Estado, evidenciado a necessidade de orientações que 

auxilie a lidar com a nova realidade instaurada. Por isso, o estudo atentou para a 

necessidade de utilização de práticas voltadas à Educação Ambiental, como instrumento 

indispensável no processo de gestão integrada e participativa dos recursos naturais. 

Também, a dissertação intitulada “Impactos e realidade dos incêndios florestais 

nas unidades de conservação brasileiras”, teve como objetivos identificar e avaliar, 

qualitativamente, os impactos ambientais decorrentes do uso do fogo no manejo do 

solo; avaliar as condições de prevenção e combate a incêndios florestais nas unidades de 

conservação federais; e avaliar a aplicabilidade do Registro de Ocorrência de Incêndio 

(ROI) bem como fornecer subsídios para seu melhor preenchimento e utilização por 

parte dos gestores das unidades de conservação.” Sendo o uso do fogo uma das causas 

dos impactos ambientais na área estudada a pesquisa aponta a necessidade de 

investimentos em programas de educação ambiental “direcionados ao uso do fogo na 

agropecuária”(BONTEMPO, 2011). 
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Shiraishi (2011) no trabalho “Conflitos ambientais em unidade de conservação: 

percepções sobre a reserva biológica da contagem, DF”, se propôs a identificar e 

analisar os conflitos ambientais que afetam a conservação da Reserva Biológica da 

Contagem (RBC), assim como os atores envolvidos e as suas percepções sobre meio 

ambiente, conservação e UC. A pesquisa constatou que, embora exista potencial para 

desenvolvimento de visitas guiadas, trilhas interpretativas e de um programa de 

educação ambiental com a população do entorno, esta não participa da gestão da UC, 

carecendo desse modo, programas de educação ambiental que alerte a comunidade 

sobre a importância da UC. 

Oliveira (2011) no trabalho intitulado “Subsídios para o plano de uso do Parque 

Estadual Samaúma” o estudo que elegeu como campo de análise o Parque Estadual 

Samaúma, realizou um diagnóstico para o uso público, identificando as necessidades de 

infraestrutura, seus atributos de interesse para visitação, propondo seu ordenamento, 

visando o seu correto manejo. A pesquisa foi realizada com levantamento bibliográfico 

sobre uso público em unidades de conservação. O trabalho desenvolve uma 

argumentação sobre a importância de abrir o espaço para visitação pública, através do 

envolvimento de escolas e comunidades do entorno da UC. Garante que essas pessoas 

tenham acesso à área cumpre um dos objetivos para os quais foi criada e produz a 

inclusão e melhora de vida das pessoas.  

Por sua vez, “Conservação dos invertebrados em área de proteção Ambiental 

Litorânea, no Nordeste do Brasil: Contribuições da educação ambiental para a 

sustentabilidade”, esse é o título da dissertação de mestrado de Silva (2012), pesquisa 

que objetivou identificar a percepção ambiental sociais envolvidos com a UC, na 

tentativa de formar elementos significativos para compreensão da relação 

homem/natureza, e a partir daí prover ações voltadas para a sensibilização bem como a 

mudança de atitudes frente às questões ambientais para desta forma prover reflexões 

baseadas na Educação Ambiental para a produção do conhecimento ambiental como 

instrumento que proporciona mudança de valores. 

Ainda, sobre percepção ambiental e sua importância na formulação de 

programas de educação ambiental, encontramos a dissertação de Martins (2012) 

intitulada “Uma percepção geográfica sobre praticas pedagógicas de educação 

ambiental em unidades escolares e unidades de conservação: escolas da área de 

planejamento 4 e o Parque Estadual da Pedra Branca-RJ”. A dissertação defende a 

importância da educação ambiental nas escolas e trabalha especificamente essa 
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atividade em UC. O trabalho teve como campo de estudo o Parque Estadual da Pedra 

Branca (PEPB), e a metodologia baseou na pesquisa ação-reflexão-ação, vindo 

desenvolver projetos extensionistas que envolveram comunidade escolar, gestores da 

UC, comunidade local e acadêmicos. 

Por outro lado, Lima (2012) em “Mobilização comunitária visando à gestão 

participativa e à resolução de problemas ambientais: estudo de caso na vila Basevi/DF”, 

apresenta a realidade da Reserva Biológica da Contagem (Rebio da Contagem) unidade 

de proteção integral localizada no Distrito Federal e que vem desenvolvendo ações de 

educação ambiental e possibilitando a capacitação do cidadão para atuar na gestão da 

UC. Esse trabalho parece apontar um projeto de EA numa unidade de conservação que 

envolve e mobiliza a comunidade do entorno em sua gestão.  

Cita-se também, Bordin (2012) que desenvolveu uma pesquisa na qual discute 

ações de educação ambiental no Parque Natural Municipal Longines Malinowski 

(PNMLM), localizado no município de Erechim-RS. Há um levantamento das 

percepções ambientais das populações sobre a UC, e conforme o resultado aponta, há a 

necessidade de se implementar Programas de Comunicação e Educação Ambiental 

como um instrumento para resgatar o convívio da população com a área da UC, 

incentivando atividades que promovam mudanças de atitudes, valores e sentimentos 

relacionados ao Parque, colaborando dessa forma, para que os sujeitos tornem-se mais 

reflexivos, participativos e comprometidos com a proteção e conservação dos recursos 

naturais e socioculturais vinculados à UC. 

Já Teixeira (2012) em “Análise comparativa dos instrumentos de gestão em 

unidades de conservação visando à gestão participativa no Cone Sul”, defende a gestão 

participativa em unidades de conservação através do envolvimento dos atores sociais 

que lidam direta ou indiretamente com a área protegida. O autor aponta quatro 

instrumentos de gestão em UC no Brasil: plano de manejo, zona de amortecimento, 

educação ambiental e conselho gestor. E mais uma vez a EA é mostrada como um 

instrumento facilitador na gestão da UC. 

Dentre os trabalhos analisados, destacamos aqueles que assim com esse 

transitam entre as unidades de conservação e a educação ambiental. O mapeamento 

revelou que grande parte dos trabalhos eleitos como relevantes para atingir o objetivo 

inicialmente proposto por este estudo, consideram a identificação das percepções 

ambientais algo fundamental para consecução de programas e ações de educação 

ambiental em UC. Outro ponto evidenciado diz respeito ao papel mediador da educação 
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ambiental. Os autores dos trabalhos que listamos aqui apontam para a sensibilização e 

tomada de consciência das comunidades como algo necessário para efetivação das 

políticas conservacionistas implantadas pelo Estado. Embora discutam a educação 

ambiental no contexto de áreas protegidas, nenhum dos trabalhos analisados menciona 

as escolas localizadas no entorno ou no interior de unidades de conservação e a 

importância dessas para a efetivação de ações educativas que contribuam para melhoria 

da gestão desses espaços. 

Nesse contexto, fornecer informações e capacitar as pessoas envolvidas nas UC 

para lidarem com a realidade socioambiental e para reconhecerem a importância das 

medidas de proteção, à proporção que é oportunizado espaço para que essas pessoas 

participem da gestão são fatores que contribuem para democratização dessas áreas que 

são públicas. 
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3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS DO PARNASI 

 

 

Esta seção apresenta a descrição e a análise de dados da pesquisa. A produção do 

material aqui analisado foi construído a partir de abordagens realizadas em duas 

instituições de ensino, e levou em conta o ponto de vista de diferentes sujeitos que 

atuam no cenário investigado. Justamente por compreender as singularidades dos 

diferentes sujeitos da pesquisa, optou-se por selecionar técnicas que se adequem de 

modo particular a cada grupo distinto de informantes.  

Os sujeitos da pesquisa foram enquadrados em três grupos, que incluem 

professores, gestores e membros das comunidades. O critério para escolha dos 

professores foi os mesmos, ou seja, ministrarem aulas em turmas do 2° ao 5°, com 

tempo de magistério e de exercício na escola estudada igual ou superior a três anos, bem 

como, serem efetivos na rede municipal de ensino. A escolha dos sujeitos que 

correspondem ao grupo da comunidade levou em consideração possuírem filhos em 

idade escolar matriculados nas escolas estudadas.  

Para compreender o espaço no qual as ações educativas investigadas se 

processam, os objetivos, a proposta curricular e a metodológica dessas escolas, foi 

necessário investigar o projeto político pedagógico e ouvir os sujeitos que compõem 

essas escolas. 

Assim, aos professores e gestores foram apresentadas nas entrevistas questões 

pertinentes ao trabalho pedagógico no sentido de verificar quais concepções e princípios 

norteiam as ações de educação ambiental nessas escolas. Aos moradores objetivou-se 

identificar a avaliação deles sobre as ações da escola frente às questões socioambientais 

das comunidades e identificar as concepções de meio ambiente. 

Para tanto, a seção foi dividida em três momentos, sendo que no primeiro 

procuramos identificar as concepções de ambiente dos sujeitos das escolas investigadas. 

No segundo, confrontamos a educação ambiental descrita na fala dos entrevistados, e 

conforme eles disseram, é a educação desenvolvida por eles, com os princípios 

estabelecidos pela PNEA. Por fim, na última parte de nossa análise lançamos nosso 

olhar investigativo sobre as relações que se processam no binômio escola/comunidade, 

analisando, desse modo, como são construídas as pontes que possibilitam diálogos sobre 

questões que dizem respeito a ambas. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO PARNASI 

 

O estudo foi realizado com professores, gestores e representantes das respectivas 

comunidades das escolas municipais “Luiz Floresta”, localizada no povoado Bom 

Jardim e “Dom José Thomaz”, localizada no povoado Rio das Pedras. 

Os povoados estudados localizam-se na área do PARNASI, pertencente ao 

município de Itabaiana, cidade do interior sergipano localizada na região central do 

estado. De acordo com os dados do IBGE, a cidade conta com mais de noventa mil 

habitantes. Conhecida nacionalmente como a cidade dos caminhoneiros, possui 

proporcionalmente uma das maiores frotas dessa espécie de veículo em todo o país. Sua 

fama também se deve ao título de “terra da cebola”. Itabaiana destaca-se na produção e 

distribuição de hortaliças para o mercado interno e para alguns estados vizinhos de 

Sergipe. A cidade é favorecida pela sua localização geográfica, no centro do estado, em 

uma área de transição entre o litoral e o sertão. Além disso, possui um dos comércios 

mais importantes do interior sergipano. A feira de Itabaiana é uma das maiores e mais 

importantes do estado e acontece dois dias na semana, as quartas-feiras e sábados; dias 

nos quais a cidade serrana recebe visitantes de vários municípios da região.  

Conhecida como o celeiro do estado por se destacar na produção de alimentos, 

hortaliças e no transporte desses produtos para outras cidades, o município também é 

conhecido pelas suas belezas naturais, em especial, a Serra de Itabaiana que é, sem 

dúvida, um dos pontos turísticos mais prestigiados do estado. Além da beleza e das 

riquezas naturais a Serra também possui lendas e histórias que rondam o imaginário dos 

itabaianenses e daqueles que visitam o local. 

Tanto Rio das Pedras quanto Bom Jardins, povoados aqui estudados, localizam-

se no entorno da Serra, dentro da área do parque, e embora sejam próximos, as 

respectivas comunidades possuem características que as diferenciam, seja pela 

localização ou pelas atividades econômicas desenvolvidas por seus moradores.  
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3.1.1 Povoado Rio das Pedras 

 

A cerca de 14km de Itabaiana, o povoado Rio das Pedras faz limite com os 

povoados Gandu, São José, Mangabeira e Serra, além da cidade de Areia Branca. É 

cortado no sentido norte-sul pela Rodovia BR 235, trecho que liga Itabaiana à capital 

sergipana, Aracaju. 

No início da povoação a área que atualmente corresponde ao Rio das Pedras era 

tomada pela Mata Atlântica da Serra de Itabaiana e cortada pelos Rios Tapuia, Pedras e 

Mundês. Já nesse período, o povoado possuía uma estrada importante conhecida como 

Estrada Velha que ligava essa comunidade a Itabaiana. A Estrada do Brito Velho, como 

também era conhecida, era responsável por ligar a cidade de Simão Dias a Laranjeiras; 

essa estrada passava ainda por dois povoados Itabaianenses, Cajaíba e Mangabeira, e 

por povoados de Areia Branca, até chegar ao Cafuz, comunidade pertencente ao 

município de Laranjeiras.  

Mesmo antes de ser cortado pela BR 235 o Rio das Pedras já era uma importante 

ponte de ligação entre Itabaiana e outras cidades sergipanas. O contato com a capital era 

difícil devido à qualidade das estradas que possuíam caminhos estreitos e com muitas 

curvas. Eram estradas perigosas que hoje já não existem mais. Diante da dificuldade de 

locomoção e de se estabelecer contato direto com a capital e com outras cidades, em 

1922 a Rodovia começou a ser projetada, mas a sua conclusão só aconteceu em 22 de 

abril de 1928. Já a finalização do asfalto foi datada em 1972. (PPP Dom José Thomaz, 

2013). 

Inicialmente, a comunidade tinha sua produção ligada à agricultura, atividade 

que atualmente é desenvolvida em menor expressão. Ao longo dos anos a produção 

agrícola foi sendo substituída pela produção de blocos, tijolos e telhas; material 

utilizado na construção civil. O terreno argiloso, aliado à abundância de outras matérias 

primas necessárias ao desenvolvimento da atividade de cerâmicas e olarias, favoreceu o 

desenvolvimento dessa atividade que hoje é a mais importante da comunidade, sendo 

responsável pela geração de empregos e renda. Atualmente, em menor expressão, 

desenvolve-se a criação de aves, peixe, gado e porcos. (PPP Dom José Thomaz, 2013). 

Relatos orais de moradores mais antigos esclarecem que antes da construção da 

atual escola, a primeira sala de aula no povoado foi iniciativa de uma moradora que 

possuía formação no magistério e oferecia aulas particulares em sua própria casa. 

Atualmente a comunidade conta com a Escola Municipal “Dom José Thomaz”, unidade 
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que trabalha com a Educação Infantil e com o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano nos 

turnos da manhã e da tarde. A escola possui onze salas que totalizam onze turmas em 

cada um dos turnos, somando um total de vinte e duas turmas. O corpo discente é 

composto de alunos do próprio povoado Rio das Pedras e das comunidades vizinhas 

(Pissarreira e Mangabeira). 

A Escola Municipal Dom José Thomaz tem a estrutura do prédio bem 

conservada, mesmo dispondo de pouco espaço para recreação. Essa unidade de ensino 

não possui quadra esportiva e as atividades das aulas de educação física são realizadas 

dentro da própria escola, ora no pátio ora nas salas de aula. Os limites que a falta de 

espaço impõe são percebidos nas dificuldades enfrentadas para realizar atividades 

coletivas, nas quais precise reunir alunos de ambos os turnos.  

FIGURA 2: FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ 

 

Fonte: pesquisador (2014) 

 

São vinte e dois professores distribuídos nos dois turnos, e a relação deles com a 

comunidade se estabelece na maioria dos casos por intermediação da própria escola, 

uma vez que, todos eles residem em outras localidades e o vínculo que os une ao 

povoado é o fato de trabalharem ali. Além disso, os professores que lecionam há mais 

tempo naquele estabelecimento público de ensino têm uma relação mais próxima com 

os moradores e pais de alunos. 
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O ensino em tempo integral está em fase de implantação, mas esse processo 

encontra dificuldades devido à falta de espaço para acomodar os alunos, por isso, as 

turmas do ensino integral participam das atividades pedagógicas do turno oposto ao das 

aulas regulares no espaço da associação de moradores. 

Os profissionais da educação conhecem e convivem com os problemas 

socioambientais existentes, porque além de trabalharem na comunidade, também 

procuram aproximarem-se dos que habitam naquele povoado. Como se observou, a 

comunidade escolar conhece os impactos socioambientais e é atingida por essa 

problemática. 

Atualmente, a atividade econômica de maior destaque gira em torno da produção 

de blocos, tijolos e telhas. Esse material é utilizado na construção civil e produzido em 

olarias e cerâmicas; unidades de produção que são encontradas por todo o povoado. 

Nesse ponto de vista, a maioria das famílias da comunidade trabalha diretamente 

naquelas olarias e cerâmicas ou desenvolve atividades que se relacionam com a 

produção dos blocos e dos tijolos. Mesmo sendo responsáveis pela geração de renda da 

comunidade, essas fábricas também respondem pela cortina de fumaça que envolve o 

povoado quando estão em funcionamento e pelo cheiro que exalam, sendo as 

causadoras de um índice elevado de poluição do ar. Sem dúvida, aquela poluição 

causada pelas fábricas é algo que incomoda toda a comunidade, inclusive a escola. 

 

 

3.1.2 Povoado Bom Jardim 

 

A Escola Municipal “Luiz Floresta”, localizada no povoado Bom Jardim é uma 

escola pequena e conta apenas com quatro salas, quatro banheiros, uma secretaria e uma 

cantina. Não possui quadra esportiva, mas desfruta de uma estrutura acessível para 

pessoas com deficiência física, com rampas e um banheiro adaptado para cadeirantes. 

Aquela instituição pública de ensino trabalha com Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. As turmas estão distribuídas nos três 

turnos e somam duzentos estudantes, sendo que cento e cinquenta e oito alunos estudam 

em tempo integral.  
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FIGURA 3:Fachada da Escola Municipal Luiz Floresta 

 

Acervo pessoal da autora (2014) 

 

 

 

Contudo, o ensino em tempo integral ainda está em fase de implantação, embora 

os alunos já tenham aulas de música, dança e acompanhamento pedagógico em horário 

oposto ao das aulas regulares. As atividades ocorrem em espaços fora da escola, mas 

dentro da própria comunidade. São utilizados o salão da associação comunitária e outro 

salão que fica anexo à igreja. Também, os alunos recebem merenda e almoço. 

Um outro ponto é que aquela instituição não conta com estrutura capaz de 

permitir aos alunos a permanência na escola para realizar o asseio necessário e 

continuar as atividades do dia, por isso, após encerrarem as ações de um turno, almoçam 

na escola e retornam às suas casas, voltando em horário marcado para dar continuidade 

ao segundo turno. Aqueles alunos residem no povoado Bom Jardim e ainda no povoado 

vizinho, na comunidade do Barro Preto. Ambos os povoados estão localizados na área 

do entorno do Parque Nacional Serra de Itabaiana. 

A atividade econômica daqueles moradores está relacionada à agricultura e a 

comercialização de hortaliças em feiras livres. A população conta com apenas uma 

unidade de ensino pequena, que enfrenta dificuldades para se organizar e desenvolver 

suas atividades devido à falta de espaço, pois embora recentemente tenha passado por 
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uma reforma, as questões relacionadas ao espaço físico ainda são motivos de 

preocupação por parte da comunidade escolar do povoado Bom Jardim. Em vista disso, 

a escola utiliza outros espaços para a realização de atividades que não podem ser 

comportadas dentro da estrutura física que dispõe atualmente. Contudo, mesmo 

enfrentando as limitações de espaço essa unidade de ensino possui uma horta desde 

2013. 

Como se observou, a escola conta com um diretor, quatro oficiais 

administrativos e dez professores. A instituição não dispõe de secretário escolar e 

coordenador pedagógico, de modo que o papel que corresponderia a essa última função 

citada é desenvolvido pela própria diretoria. 

 

3.2 CONCEPÇÕES DE AMBIENTE DOS SUJEITOS QUE COMPÕEM AS 

ESCOLAS DO ENTORNO DO PARNASI 

 

 

Quando se aborda o campo da educação ambiental, podemos nos dar conta de 

que apesar de sua preocupação comum com o meio ambiente e do reconhecimento do 

papel central da educação para a melhoria da relação com esse último, os diferentes 

autores (pesquisadores, professores, pedagogos, animadores, associações, organismos, 

etc.) adotam diferentes discursos sobre a EA e propõem diversas maneiras de conceber e 

de praticar a ação educativa nesse campo (SUAVÉ, 2005). Sendo assim, é natural 

encontrar variados discursos e práticas entre aqueles que trabalham a educação 

ambiental no espaço da escola. 

Para realizar atividades de EA, segundo Reigota (2006), é necessário conhecer 

as concepções de meio ambiente das pessoas envolvidas nas atividades. Assim, Reigota 

(2006) define meio ambiente como um lugar determinado e/ou percebido onde estão em 

relações dinâmicas e constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações 

acarretam processos de criação cultural e tecnológica, como também,  processos 

históricos e políticos de transformação da natureza e da sociedade. 

No que se refere às concepções de meio ambiente, as entrevistas com os 

gestores, professores e pais de alunos revelaram as concepções presentes nas falas e que 

norteiam os planejamentos de atividades e projetos e as práticas de EA nessas escolas. 

A partir da análise das entrevistas identificamos cinco concepções de meio ambiente: 
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naturalista, recursista, conservacionista, sistêmica, humanista e bioregionalista. Para tais 

classificações, tivemos como base as definições de Suavé (2005).  

É importante esclarecer que todos os entrevistados reconheceram a importância 

de se trabalhar a EA nas escolas, além disso, assumiram já ter desenvolvido alguma 

ação nesse sentido. Citaram a compreensão de meio ambiente a partir de uma concepção 

naturalista, ou seja, aprender com a natureza; isso foi encontrada na fala de alguns dos 

entrevistados. De acordo com Reigota (2010), a concepção naturalista de meio ambiente 

está relacionada com os elementos daquilo que alguns autores denominam como 

primeira natureza (ou natureza intocada). Identificamos a concepção naturalista  na fala 

do Professor 1: 

 

É significativo porque o aluno vai fazer a comparação do ambiente 

que ele vive e aquele ambiente purificado. Vai se conscientizar quanto 
à questão do lixo, a questão dos animais, o ar, a água. As ações que 

deveriam ser tomadas pelo ser humano para que não aconteçam 

enchentes, desabamentos e essa coisa toda. (Professor 1) 
 

 

Nesse relato o depoente se refere a dois ambientes distintos. O primeiro diz 

respeito ao que o aluno vive e de acordo com o entrevistado é um ambiente 

transformado pela ação humana. Já para o segundo ambiente é o “purificado”, ou seja, 

aquele que ainda não sofreu intervenção humana. Essa concepção induz a uma visão 

romântica de natureza que concebe dois ambientes, sendo um puro, que deve ser 

apreciado pelo homem e outro humanamente transformado. Para Junges (2010),  

 

Em muitos casos a educação ambiental está inspirada num 

romantismo que apenas incentiva comportamentos estéticos de amor à 
natureza, mas que não questiona eticamente comportamentos de 

consumo. Que são a verdadeira causa do problema ambiental. 

(JUNGUES, 2010, p.113) 
 

A concepção naturalista de meio ambiente “reconhece o valor intrínseco da 

natureza, acima e além dos recursos que ela proporciona e do saber que dela se possa 

obter” (SUAVÉ, 2005), a partir da perspectiva da relação do homem com a natureza. 

Tal concepção evidencia-se mais uma vez na fala do Professor 1, quando diz: 

 

É assim: a gente toma como ponto de partida os temas geradores, 

então a gente dá ênfase ao meio ambiente, ao folclore, ao estudante 

com relação ao dia do estudante. São temas geradores e o meio 

ambiente é um dos que a gente mais se preocupa por conta da 
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situação em que se encontra a natureza, né? Essa questão de 

poluição, a ação do homem em relação à natureza. (Professor 1) 

 

Ainda dentro de uma concepção naturalista de meio ambiente encontrou-se falas 

que demonstraram afetividade e relação espiritual dos sujeitos com o meio ambiente.  

 

Eu já fiz, mas poucas vezes. As colegas também às vezes fazem. Saem 
vai ao campo, vai para praça, vai realizar atividade física na praça, 

ou contar estorinhas ao ar livre em contato com a natureza e contar a 

estorinha. (Professor 4) 

 

Nessa fala citada do Professor 4 ocorre a descrição de relações sensoriais com o 

meio, relações responsáveis por processos de aprendizagem e estímulo a criatividade 

das crianças envolvidas nas atividades descritas pelo entrevistado. Destacou-se no 

depoimento desse professor a valorização e as atividades que eram realizadas em 

contato com a natureza. Nesse sentido, (SUAVÉ, 2005) insiste sobre a importância de 

considerar a natureza como educadora e como meio de aprendizagem; a educação ao ar 

livre (autdooreducation) é um dos meios mais eficazes para aprender sobre o mundo 

natural e para fazer compreender os direitos inerentes da natureza a existir por e para ela 

mesma. A fala do Professor 4 destacou momentos de contato e aproximação com o 

meio ambiente quando se referiu a “contar estórias ao ar livre em contato com a 

natureza”, e a compreensão de considerar a natureza como espaço de inspiração e 

acolhimento para atividades lúdicas e pedagógicas. 

 

Eles nunca tinham assistido uma palestra eles assistiram lá. O 

palestrante, um biólogo, e que ele entendia tudo do Parque. Ai eles 
começaram a fazer perguntas. Tinha uma aluna minha que ela quase 

não falava e se sentiu instigada, e lá ela fez vários questionamentos 

ao palestrante. Então só tem pontos positivos a gente fazer uma visita 
lá. Sem falar na oportunidade de está lá naquele paraíso. (Professor 

1) 

 

No relato do Professor 1,   refere-se a uma excursão no PARNASI. Na fala desse 

professor é importante destacar dois aspectos. O primeiro diz respeito ao destaque dado 

ao comportamento de uma aluna considerada tímida, mas que na ocasião citada “se 

sentiu instigada” a realizar perguntas e tirar dúvidas com o biólogo que os recepcionou 

durante a visita ao parque. Esse relato implicitamente colocou a área do parque como 

um ambiente que inspirava a criatividade e a inteligência humana. O segundo ponto que 

nos chamou a atenção foi o fato de classificar a área como paraíso, mais uma vez 
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revelando uma visão romantizada de meio ambiente. Ainda falando sobre a aula de 

campo realizada no PARNASI, o professor 1 demonstrou uma visão romântica de 

natureza e da concepção de ambiente apresentada pelos alunos durante o contato 

estabelecido com o PARNASI e durante a ocasião descrita em sua fala: 

 

Essa excussão foi uma das metas do projeto de Educação Ambiental 

realizado pela escola [...] então a gente levou os alunos e ao longo do 

caminho na entrada logo eles perceberam que o ar era diferente e 

começaram a querer saber o porquê, ai quando viam um besourinho, 
quando via uma lagartixa, ai eu vi, você viu? As árvores que não são 

tão comuns como que a gente vê aqui, sabe? Ai o som, e tinha 

momento que a gente fazia assim: vamos fazer silêncio, vamos sentir o 
ambiente envolver o nosso corpo. A caminhada o rio, quando eles 

viram aquela água, a coloração do rio que é diferente do que tem 

perto da casa deles, por exemplo. Quando a gente chegou lá na casa 
do IBAMA e o rapaz começou a apresentar as espécies de animais 

que tinha ali e ele apresentou, ele deu para eles segurarem um crânio 

de um, um crânio de um (...) era tipo uma raposa eu esqueci o nome 

agora, para eles pegarem ai comentaram durante a semana toda e 
depois quando a gente voltou eles fizeram relatório desde a saída da 

escola até o retorno, de tudo que viram lá, de que eles aprenderam. 

As plaquinhas que leram. Acharam interessante as plaquinhas que 
diziam: “não deixe lixo, deixe pegadas. Pronto eles acharam tudo 

diferente do que eles vivem.. tudo diferente eles passaram um bom 

tempo comentando. (Professor 1)  
 

No relato acima, o professor 1 revelou concepção romântica da natureza, por 

meio de atividades relacionadas aos sentidos, tais como, ouvir os sons das águas, sentir 

a pureza do ar, comtemplar as belezas através da percepção das cores. O aguçar da 

sensibilidade para relacionar-se com a natureza. 

Durante as entrevistas foi possível encontrar na fala do mesmo entrevistado mais 

de uma concepção de meio ambiente, provando a flexibilidade dos sujeitos no que diz 

respeito à formação de ideias.  

 

São atividades diversas, como eu já falei, a gente faz a coleta do lixo 

do ambiente, visita os rios, quando a gente foi para o Parque 

Nacional foi trabalhada a questão da respiração, da arborização, da 
preservação do ambiente, o cuidado para não está incomodando os 

animais, nem tá deixando lixo pra que eles acabem morrendo. Essas 

questões. Também são realizadas palestras tanto aqui tanto fora. 
(Professor 1)  

 

Se, por um lado, há a preocupação em se trabalhar a respiração dos sujeitos 

dentro de um espaço considerado puro e de insistir na contemplação das belezas cênicas 

oferecidas por determinado espaço, demonstrando uma concepção naturalista de meio 
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ambiente. E por outro lado, a fala do mesmo entrevistado revelou uma concepção 

recursista, demonstrando preocupação quanto ao esgotamento dos recursos naturais. 

Tudo isso evidenciou-se no relato do Professor 1. Ainda sobre a escassez dos recursos, 

o entrevistado expressou preocupação com as futuras gerações, sustentando um discurso 

voltado às práticas conservacionistas. 

 

Justamente a preocupação com o futuro, a gente está vendo ai a 
poluição que está demasiada, são as queimadas, a destruição das 

florestas e isso vai no futuro prejudicar as futuras gerações, não é? A 

questão do ar, da água que está sendo escasso. Tem que tomar 
cuidado, e a gente se preocupa realmente com isso [..]. Essa questão 

de está incentivando o aluno de não jogar papel no chão e de tá 

sempre usando o lixeiro, a questão de reciclar. Nas aulas de artes a 

gente usa material reciclado: garrafa pet, embalagem de alimentos, 
caixinhas, essa coisa toda, isso ao longo de todo o ano. (Professor 1) 

 

O foco do trabalho mencionado pelo Professor 1 esteve em práticas de 

reciclagem e reaproveitamento de matérias selecionados do lixo. Ficou recorrente na 

fala dos professores entrevistados a descrição de atividades ligadas ao consumo da água, 

administração do lixo e do solo. Na fala acima houve uma preocupação com a 

conservação dos recursos naturais, evidenciando uma proposta que tenta pensar a 

humanidade como um todo, visando à sobrevivência, mas não toma em consideração a 

preservação do ecossistema da Terra: busca a sobrevivência da civilização e não da 

biosfera natural (JUNGES, 2010, p. 20). Embora trabalhar tais temáticas também seja 

algo relevante, é importante compreender que a inserção dessas e de outras temáticas 

semelhantes nas escolas, deveriam ocorrer associadas a discussões de cunho sócio-

políticas, quando se almejava formar cidadãos críticos das relações sociais. 

 

A temática ambiental é muito importante para escola e diretamente 
para o aluno, em casa ele passa para os pais, os vizinhos, seu o amigo 

e toda a sociedade. Sobre a sociedade como devemos cuidar do meio 

ambiente. Porque do meio ambiente a gente tira toda a nossa 
sobrevivência, da água, do solo, das plantas, da nossa alimentação 

tudo aquilo, então se a gente ser humano não cuidar daquilo que nos 

pertence vai deixando para o outro cuidar não é obrigação do 

prefeito, não é obrigação só governo, vai deixando o meio ambiente 
assim acabando poluindo, aquela situação porque só vai sofrer 

futuramente só são eles, somos nós, mas digo eles enquanto crianças 

que são as futuras gerações, os filhos deles que serão nossos netos e 
toda uma nova geração que vem ai. (Professor 5) 

 

 



71 
 

 
 

A fala do Professor 5 fez referência a importância de se trabalhar a EA nas 

escolas. Seus argumentos demonstraram uma concepção antropocêntrica, ou seja, o 

homem como o dono dos recursos, assumindo “uma postura que apregoa que o ser 

humano é o centro de tudo-seria o pivô da crise ecológica (GRUN, 1996, p.45). Postura 

evidenciada no trecho “se a gente ser humano não cuidar daquilo que nos pertence”, 

percebeu-se na fala desse entrevistado que o homem é colocado no centro das relações 

ecológicas, como o responsável por cuidar da conservação dos recursos naturais algo 

que é justificável pelo fato de ser o “dono”. É uma visão tradicional de meio ambiente 

que limita as preocupações ao ambiente natural, “trabalhar com eles mostrando a 

natureza, o que a natureza tem, o que é nosso, né, porque é nosso” (Professor 5). Ainda 

de acordo com (GRUN,1996, p.45) essa visão antropocêntrica influenciou fortemente a 

educação moderna [...] e está relacionada com o ideal cartesiano de que seríamos 

‘Senhores e Possuidores da Natureza’, e que esta existiria unicamente em função de nós, 

humanos.” 

A concepção antropocêntrica de meio ambiente presente na fala do Professor 5, 

demonstrando dificuldade de inserir o Homem no meio ambiente, de acordo com 

Reigota (2009, p.16) é uma caraterística do “ser humano contemporâneo que vive 

profundas dicotomias e dificilmente se considera um elemento da natureza, mas um ser 

a parte, como um observador ou explorador dela”. Em meio a tal realidade, é possível 

pensar na formação de um sujeito ecológico a partir da construção identitária de sujeitos 

preocupados com as questões ambientais? Desse modo: 

 

A partir desta proposição de sujeito ecológico, os caminhos de 
identificação e construção do educador ambiental percorridos nas 

trajetórias biográficas de educadores ambientais concretos. Desta 

preocupação derivam perguntas do tipo: como, no curso de uma 
trajetória profissional, se processa esta decisão pelo ambiental? Quais 

as vias pelas quais se dá o acesso, a opção ou a conversão ao 

ambiental? Quais as consequências desta escolha sobre a experiência 
passada do sujeito? Como se reconfiguram, no campo ambiental, 

outras experiências profissionais e existenciais do sujeito que aí se 

insere? (CARVALHO, 2006, p.55) 

 

Não o bastante se identificou ainda uma visão recursista de meio ambiente, a 

exemplo de quando diz “devemos cuidar do meio ambiente porque do meio ambiente a 

gente tira toda a nossa sobrevivência, da água, do solo, das plantas, da nossa 

alimentação” (Professor 5). Mesmo que se reconheça a importância da natureza para a 

sobrevivência do homem, a valorização do meio ambiente não deve estar associada 
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apenas a essa visão limitada que acaba colocando o homem como explorador dos 

recursos naturais. A compreensão do homem sobre a natureza precisa avançar, no 

sentido de compreendê-la a partir de uma visão mais complexa e que abranja outras 

dimensões, ou seja, uma visão holística. 

 

Cabe reconhecer que gerar comportamentos individuais ordeiros, 

preocupados com a limpeza de uma área ou com a economia de 

recursos ambientais como a água ou a energia elétrica, pode ser 

socialmente desejável e útil, mas não significa necessariamente que 
tais comportamentos sejam integrados na formação de uma atitude 

ecológica e cidadã. (CARVALHO, 2005, p. 181) 

 

Na concepção recursista/conservacionista de meio ambiente, encontra-se 

imperativos de ação: comportamentos individuais e projetos coletivos (SUAVÉ, 2005), 

como pode ser identificado na fala do professor 5. 

 

Então eles têm, a gente tem, a escola tem que fazer isso para esses 

alunos e com certeza foi uma das provas foi nesse projeto da dengue 
eles passam em casa, passam para família e ai em si a mãe, o pai, o 

vizinho tá fazendo algo errado e não tá dando tanta importância e ser 

chamado a atenção por uma criança é um toque imenso. Agora sobre 
esse projeto da dengue que os próprios pais falaram, então é muito 

importante toda escola, todo o ser humano tratar isso. O ser humano 

em si principalmente o brasileiro é displicente pra o cuidado do meio 
ambiente. (Professor 5)  

 

Nessa fala ficou evidente a preocupação em formar indivíduos que serão os 

propagadores das ideias e ensinamentos presentes na escola, a palavra de ordem dentro 

dessa perspectiva é mudança de comportamento (SUAVÉ, 2005). Destacou-se ainda na 

fala desse depoente a referência ao desenvolvimento de projetos coletivos. Para 

(HERNÁNDEZ, 1998, p.49) o trabalho desenvolvido por projetos “não deve ser visto 

como uma opção puramente metodológica, mas como uma maneira de repensar a 

função da escola”. A atividade por projetos constituiu-se numa forma de envolver os 

alunos no processo de ensino-aprendizagem, tornando-os protagonistas.  

Dando sequência ao seu relato o Professor 5 detalhou como procedia durante a 

condução das atividades de educação ambiental ao longo do ano. Nessa fala referiu-se 

ao quanto o planejamento das atividades ainda era amarrado ao livro didático. 

 

Como por exemplo, se a gente for seguir o livro, o livro do terceiro 

ano em ciências ele começa com rochas, solo, atmosfera. Esse ano eu 
comecei com o corpo humano, por que corpo humano? Porque eu via 
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a necessidade de ensinar a eles tantas coisas que eles não estavam 

sabendo sobre o corpo humano, está entendendo? Eu já modifiquei  o 

que fiz lá no inicio, mas não quer dizer  que eu não vou trabalhar 
rocha, ar. Já de outra vez, eu ia falar sobre o meio ambiente de outra, 

sobre as plantas ai precisou falar de rochas, ai eu mudei. Então eu 

modifico dependendo da necessidade do meu aluno, observando 
sempre meu planejamento para não ficar por fora, não é? Mas tento 

dar o máximo possível de todos os conteúdos planejados. (Professor 

5) 

 

No que diz respeito ao uso do livro didático Reigota (2009, p.81) esclarece que 

num país com pouca tradição no hábito da leitura, esses livros quando permitem ir além 

do conteúdo que apresentam, podem ser valiosos, mas é necessário cautela com eles. O 

principal cuidado é o de não utilizá-los como guias de atividades de educação 

ambiental. Recorrentemente na fala dos entrevistados o livro didático é posto como um 

instrumento norteador das ações de educação ambiental, é utilizado pelos professores 

durante a escolha dos temas a serem trabalhados. O professor 4, na fala a seguir, 

mencionou o livro didático como instrumento que o ajudava a escolher os temas a 

serem trabalhos individualmente pelo professor em sala de aula.  

 

Eu acho que às vezes vão surgindo algumas questões na escola o ano 
inteiro não trabalha esse projeto, como eu disse, só em sala cada 

professor às vezes trabalha os temas, os temas do meio ambiente, mas 

não em conjunto a escola como um todo mas trabalha durante o 
ano.[...]É no livro ou no que a professora leva, mesmo num texto , 

numa brincadeira.(Professor 4) 

 

Com base nos dados obtidos durante as entrevistas com os professores, 

percebeu-se que as atividades de EA eram desenvolvidas de modo individual, por cada 

professor em sua sala de aula e coletivamente durante trabalhos nos quais toda equipe 

docente se reunia para desenvolver um projeto de educação ambiental. 

 

O que lhe motiva você inserir uma questão ambiental, uma questão 

específica, no seu planejamento seria a necessidade do aluno. Por 
exemplo: você escolhe trabalhar o lixo, você escolhe trabalhar essa 

temática porque é uma necessidade, não é ? Os alunos mostram que é 

uma necessidade trabalhar com aquela temática, trabalhar com o 

desperdício de água, por exemplo. Então, o que motiva a inserção 
dessa temática no planejamento é o próprio aluno mesmo, ele vai lhe 

dando as pistas. (Professor 5) 

 

Ainda dentro de uma visão recursista de meio ambiente, os entrevistados 

frequentemente se referiam à educação ambiental como sinônimo de ensino de ciência e 
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apresentavam dificuldade em inserir o homem no meio ambiente, colocando-o como um 

ser a parte. 

 

Em EA é preciso que o educador trabalhe intensamente a integração 

entre o ser humano e ambiente e se conscientize de que o ser humano 
é natureza e não apenas parte dela. Ao assimilar a visão (holística), a 

noção de dominação do ser humano sobre o meio ambiente perde seu 

valor, já que estando integrado em uma unidade (ser 
humano/natureza) inexiste a dominação de alguma sobre a outra, pois 

já não há mais separação. (GUIMARÃES, 1995, p.30) 

 

É fundamental que os professores superem essa visão segregacionista no que diz 

respeito à relação homem/natureza, pois o homem não é um elemento a parte do meio 

ambiente. O desenvolvimento de uma EA associada ao ensino de ciências que trabalha 

assuntos como solo, lixo, água e que se caracteriza por desenvolver discussões acríticas 

e dissociadas da realidade relaciona-se a uma concepção recursista de meio ambiente na 

qual a natureza é tida como recurso. 

 
A necessidade dos alunos, ou da escola. Tem que vê primeiro a 

necessidade dos alunos [...] A educação ambiental na escola é feita, 

assim: água, solo esses conteúdos fazem parte da educação 
ambiental. Isso é trabalhado na sala pelos professores porque se você 

for olhar no plano anual a gente coloca esses temas todos, não é? Em 

qualquer série tem de no primeiro, no segundo e no terceiro, só que 
vão trablhar de maneira diferente por causa da idade dos alunos. 

Todas as séries têm, mas em conjunto com a escola eu acho que, eu 

não estou vendo ação nenhuma. [...]Temos que trabalhar com os 

alunos porque e no futuro como é que vai ficar, se a gente polui o solo 
também não vai produzir o ar, também, então muitas questões a gente 

trabalha em sala porque tem que mostrar também isso. (Professor 4)  

 

Na concepção mencionada anteriormente não há a inserção de uma perspectiva 

socioambiental, mas uma visão conservacionista trabalhada de maneira incipiente e que 

não promove a reflexão de questões estruturais. “Eu acho muito importante porque 

dependendo do ambiente, dependendo de como o ambiente está da nossa saúde, porque 

se a gente polui água, nós não vamos ter água para beber, não vamos ter água para 

plantar”(Professor 4). Quando se referiu ao uso da água pelo homem a ênfase foi dada a 

importância desse líquido para a sobrevivência humana, ao uso na agricultura, como se 

pode observar não havia referência às questões socioeconômicas.  

Para Loureiro (2002), 
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A ausência de crítica política e análise estrutural dos problemas que 

vivenciamos possibilitam que a educação ambiental seja estratégica na 

perpetuação da lógica instrumental do sistema vigente, ao reduzir o 
“ambiental” a aspectos gestionários e comportamentais (LOUREIRO, 

2002, p. 13). 

 

Nesse sentido, é oportuna a colocação de Reigota (2009), quando diz que “a 

introdução da educação ambiental na escola supõe uma modificação fundamental na 

própria concepção de educação, provoca mesmo uma revolução pedagógica”. 

(REIGOTA, 2009, p.45).  

Desse modo, levar as questões ambientais para o espaço escolar sem relacioná-

las de algum modo com as questões políticas, econômicas, sociais e históricas que são 

inerentes ao atual modelo de produção não contribui para a promoção de uma leitura 

crítica da realidade, na qual as questões ambientais possam ser compreendidas a partir 

de leituras mais abrangentes. 

Sobre como o PARNASI é concebido pelas famílias, a descrição de um 

entrevistado apresenta a concepção recursista de meio ambiente dos moradores da 

comunidade. 

 

Próximo e ao mesmo tempo tão longe. É tão próximo e tão longe. A 

família não tem esse costume de levá-los para um ambiente assim. 

Pode ser uma vez ou outra, mas só pelo banho, não para comtempla o 
ambiente. (Professor 1)  

 

O Professor 1 demonstrou uma concepção romântica ligada à contemplação do 

ambiente ao mesmo tempo que entendia a relação das famílias da comunidade com o 

ambiente a partir de uma concepção recursista de ambiente, na qual a natureza é 

entendida apenas como um espaço de lazer. 

Já os relatos do Professor 2 revelaram uma concepção de meio ambiente que se 

aproximou da perspectiva bioregionalista, na qual o meio ambiente é valorizado como 

local de pertença. Portanto, localizar-se enquanto sujeito pertencente àquele meio, diz 

respeito a um enfoque educativo que se dá pela promoção de iniciativas nas quais o 

indivíduo valorize a comunidade local, tal concepção pode ser identificada na fala do 

Professor 2, quando disse: . 

 
É o seguinte: eu procuro assim o meio ambiente onde eles vivem, 

aqui. Explorar bastante a localização, os arredores daqui da escola, 

inclusive nós realizamos visitas no Parque dos Falcões e na Serra de 
Itabaiana, para eles puderem visualizar e primeiramente localizar 
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onde eles vivem para depois buscar através de vídeos outros 

ambientes, para eles. Eu acho fundamental eles conhecerem 

primeiramente o ambiente local pra depois a gente partir pra o geral. 
(Professor 2) 

 

Essa concepção está relacionada à construção das identidades dos sujeitos, uma 

vez que diz respeito aos sentimentos de pertença e identificação dos mesmos com o 

meio. A fala do Professor 2 aproximou-se dessa concepção quando propõe que os 

alunos conheçam e reconheçam a realidade local, promovendo um processo de 

identificação com a comunidade. Para Suavé (2005) trata-se primeiramente de se 

comprometer num processo de re-conhecimento do meio e de identificação das 

problemáticas ou das perspectivas de desenvolvimento deste último. A esse respeito, vê-

se na fala do Professor 2 quando descreve ações que partem da identificação e 

valorização do ambiente geograficamente mais próximo dos sujeitos, em seu relato o já 

referido professor, inicia seu exercício desde o quarto do sujeito, ou seja, do micro e 

gradativamente o processo de identificação vai sendo ampliando. 

 

Primeiramente aquilo que o aluno já tem em mente, não, a 
importância da preservação do meio ambiente. Primeiramente do 

ambiente onde eles vivem que a casa deles faz parte do ambiente, o 

quarto dele é um ambiente, sala de aula dele aqui faz parte do meio 
ambiente. Então acima de tudo a gente já os orienta a preservar, a 

buscar melhorais, a traçar metas que possam a cada dia preservar 

cada vez mais esse meio ambiente. (professor 2) 

 

A ideia de preservação presente no relato do professor 2 passa inicialmente pela 

compreensão dos espaços geograficamente mais próximos como importantes e pelo 

reconhecimento dos sujeitos como parte desse ambiente. Para MORIN (2000, p. 64-65)  

 

O planeta exige um pensamento policêntrico capaz de apontar o 

universalismo, não abstrato, mas consciente da unidade/diversidade da 

condição humana; um pensamento policêntrico nutrido das culturas do 
mundo. Educar para este pensamento é a finalidade da educação do 

futuro, que deve trabalhar na era planetária, para a identidade e 

consciência terenas. Na noção de identidade planetária, o mundo 
torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, mais e 

mais, parte do mundo e do mundo, como um todo, está cada vez mais 

presente em cada uma das partes. (MORIN, 2000, p.64-65) 

 

De acordo com Leopold (Apud JUNGUES, 2010), a identificação do sujeito com 

o meio ambiente está ligada à ética ambiental, isso não é mais do que o instinto de 

defesa da comunidade e se baseia nos sentimentos de simpatia radicados no ser humano. 

Nesse sentido, a ética é um estratagema adaptativo para limitar a liberdade de ação dos 
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seres humanos em função do êxito reprodutivo da espécie humana. Ainda sobre uma 

perspectiva bioregionalista na fala a seguir o Professor 2 esclareceu sobre a importância 

do ser humano se reconhecer enquanto parte do ambiente . 

 

É necessário conceber a Terra como um todo, como uma rede 

complexa de interdependências e não como um simples agregado de 

partes transformadas em recursos para a exploração do ser humano. 
Readquirir uma visão sistêmica da Terra, assumir o mundo como uma 

aldeia é uma tarefa das novas gerações. Aprender a cuidar do planeta 

torna-se uma exigência. Isto necessita mobilização e responsabilidade 
de todos. Trata-se de pensar globalmente e atuar localmente, vendo o 

valor e o significado dos microssistemas integrados em ecossistemas 

maiores. (JUNGES, 2010, 112) 

 

O enfoque no reconhecimento prévio da localidade consiste em tonar o 

indivíduo responsável pelo ambiente mais próximo, e embora seja necessária a 

compressão das questões ambientais em sua amplitude, a tomada de consciência dos 

problemas locais e a valorização do que está mais próximo, nesse caso, simboliza o 

ponto inicial para tomada de consciência tão necessária na formação da ética ambiental. 

 

Nós seres humanos vivemos num meio ambiente [...] e ai é 

fundamental que a gente aprenda como é formado esse meio ambiente 

qual a importância de preservar esse meio ambiente e assim 
preservar até para gerações futuras. (Professor 2) 

 

Olhar para o ambiente e “identificar os diferentes componentes de um sistema 

ambiental e salientar as relações entre seus componentes, como as relações entre os 

elementos biofísicos e os sociais de uma situação ambiental” (SUAVÉ, 2005, p 22), 

características de uma concepção de ambiente sistêmica. Tal ponto de vista é 

identificado no trecho a seguir: 

 

Eu avalio de forma positiva. Por que de forma positiva? Porque eu 
vejo também do outro lado, do lado dos alunos que eles tem interesse 

também por essa temática, que é o meio ambiente, quando a gente 

fala por exemplo: nas relações ecológicas que existem  no meio  

ambiente, eles dizem: professor, é verdade? Quando que falo: 
pessoal, em uma árvore está o ser vivo árvore e nela nós podemos 

encontrar uma série de outros seres vivos.  Um pequeno ambiente que 

é uma árvore e até um ramo, né! A gente encontra ali vários seres 
vivos habitando ali e que ali naquele pequeno ramo existe uma 

interação entre vários seres, interações essas que vem a favorecer 

vários seres do meio ambiente. ( professor 2) 
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Na fala anterior, o Professor 2 fez menção às relações ecológicas existentes em 

um determinado ambiente. Percebeu-se uma concepção preservacionista de meio 

ambiente e valorização da natureza ligada ao valor estético. P2 mencionou a fala de um 

dos alunos quando se referiu ao PARNASI, na fala citada o aluno demonstrou uma 

visão romantizada do ambiente. 

 

Quando eles veem alguma placa do tipo: proibido jogar lixo ai veem 
algum resíduo jogado no chão, ai falam: ai professor quem jogou não 

tem consciência em preservar aqui o meio ambiente tão bonito como 

esse. (Professor 2)  
 

Sobre essa visão idealizada de natureza que considera os aspectos estéticos e a 

contemplação como formas de usufruir dos recursos naturais pode ser resultado de uma 

educação ambiental romântica “que em muitos casos esta inspirada num romantismo 

que apenas incentiva comportamentos estéticos de amor a natureza, mas não questiona 

eticamente comportamentos de consumo, que são a verdadeira causa do problema 

ambiental”. (JUNGES, 2010, p.113) 

 

 

3.3 PRINCÍPIOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EXPLORADOS NAS 

ESCOLAS DO ENTORNO DO PARNASI 

 

O objetivo desse item é o de investigar as ações de educação ambiental que são 

efetivamente desenvolvidas pelas escolas do entorno do PARNASI e se tais ações são 

realizadas em consonância com os princípios estabelecidos pela Lei nº 9795/99 que 

institui a Política Nacional de Educação Ambienta (PNEA) e pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 

 

3.3.1 Interdisciplinaridade 

 

Dada à complexidade das questões ambientais as abordagens que se voltam a 

tais problemáticas não podem ser reduzidas a processos fragmentados do conhecimento. 

Sendo assim, urge que a educação ambiental seja pautada numa perspectiva 

interdisciplinar. “A interdisciplinaridade que se caracteriza pela intensidade das trocas 

pelos especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um 
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mesmo projeto de pesquisa” (JAPAISSÚ, 1976, p74). Trata-se de estabelecer diálogos 

entre os conteúdos das diversas disciplinas do currículo das escolas. Constitui-se um dos 

princípios estabelecidos na DCNEA em seu artigo 8º quando diz o seguinte: 

 

A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar 

e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa 

integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, 
etapas, níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser 

implantada como disciplina ou componente curricular específico. 

(BRASIL, 2012)  
 

Sendo assim, buscou-se compreender como a interdisciplinaridade é concebida 

pelos sujeitos que compõem as escolas do entorno do PARNASI, devendo superar 

enfoques que fragmentem o conhecimento. Os professores entrevistados revelaram 

concepções ainda fragmentadas do conhecimento associadas ao entendimento da 

interdisciplinaridade no que concerne a educação ambiental. 

A fala do Professor 4 deixou clara a facilidade de relacionar as temáticas 

ambientais com as aulas de ciências e geografia, embora der a entender que não seja tão 

fácil trabalhá-la em outras disciplinas. 

 

É possível. Têm umas que é mais difícil, não é? Em ciências e em 

geografia você vai vê o tempo inteiro, falando de meio ambiente, mas 

as outras tem como (...) Porque até numa brincadeira que você vai 
fazer dependendo da bagunça que eles vão fazer ali da sujeira, você 

também pode fazer, relacionar com o meio ambiente. Da sujeira, da 

bagunça, do papel que foi jogado na areia, no meio ambiente se é de 

recolher e colocar no lixeiro. (Professor 4) 

 

A perspectiva interdisciplinar objetiva articular os diversos campos dos saberes, 

estabelecendo diálogos entre as diferentes disciplinas. Ainda falando sobre as ações de 

EA que são desenvolvidas pela Escola, o Professor 4 descreveu o trabalho como sendo 

o conjunto de ações individuais realizadas por cada professor e relatou não haver 

iniciativas para realização de trabalhos coletivos ou interdisciplinares.  

 

Eu acho que às vezes vai surgindo algumas questões na escola. O ano 
inteiro não trabalha esse projeto, como eu disse: só em sala cada 

professor ás vezes trabalha os temas, os temas do meio ambiente, mas 

não em conjunto a escola como um todo, mas trabalha durante o ano. 

[...] É no livro ou no que a professora leva, mesmo num texto , numa 
brincadeira. (professor 4) 
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A educação ambiental é colocada pela política educacional brasileira como um 

tema transversal, mas na prática como isso se efetiva, e de que forma os professores 

lidam com essa orientação? Observou-se que os professores empreendem esforços para 

atender as recomendações das políticas educacionais.  

 

Nem sempre o professor consegue e às vezes a culpa é do próprio 

professor que não tenta. Dependendo do que você leva para sua sala 

você pode trabalhar a questão ambiental porque se você leva um texto 
no caso pequeno e que você leia para eles você está trabalhando 

português, você vai está lendo e que está falando do meio ambiente no 

texto. Acho assim, matemática mais difícil, mas mesmo assim você 

pode trablhar matemática a questão do meio ambiente, mas pode 
levar para sala em qualquer disciplina. (Professor, 4) 

 

Mesmo reconhecendo que é possível articular a problemática ambiental às 

diversas disciplinas do currículo, o Professor 4 deixou transparecer que encontrava 

dificuldades em realizar um trabalho interdisciplinar. Tais dificuldades muitas vezes 

podem estar relacionadas à formação inicial desses profissionais e a ausência de 

formação continuada que os auxilie a fazer do trabalho pedagógico um espaço de trocas, 

no qual os sujeitos e as disciplinas possam se completar mutuamente.  

Inserir as questões socioambientais nos conteúdos das diversas disciplinas ainda 

era um desafio para alguns professores. Identificou-se entre os entrevistados aqueles que 

têm conseguido estabelecer o diálogo entre a EA e os diferentes campos do saber. A fala 

do Professor 1 esclareceu a relação que ele conseguiu estabelecer com as disciplinas 

trabalhadas em sala de aula. 

 

Eu trabalho com polivalente, 4º ano, e eu consigo fazer essa 
distribuição com todas as disciplinas, de que forma: português; 

leitura de texto, interpretação, numa excussão que a gente vá num 

trabalho mais aprofundado eles estão produzindo, durante a visitação 
eles estão produzindo um relatório, um ditado de palavras sobre o 

meio ambiente; matemática; quando a gente vai pra uma excussão: 

que horas a gente saiu daqui que horas chegamos, quantos minutos a 
gente levou do portão lá da entrada até chegar a casa do IBAMA? Na 

volta foi o mesmo percurso, quantas espécies de animais a gente viu? 

A duração da palestra que ocorreu lá, quantos alunos foram?  A 

quantidade de lixo que a gente conseguiu arrecadar, bem matemática 
é isso; Geografia: é o espaço, já é o ambiente como um todo, o que 

mais; Educação física é a caminhada, a respiração. O que mais? 

Sociedade e cultura a contribuição da sociedade para a preservação 
do meio ambiente ou do contrário a destruição; Religião: as vezes a 

gente vai pra um passeio desses na beira de um rio, um ambiente 

assim e vê lá aqueles trabalhinhos que aquele povo coloca lá é 
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religião, né? Pronto a gente consegue atingir todas as disciplinas. 

(Professor 1) 

 

A fala do Professor 1 ilustra as possiblidades de diálogo existes entre a EA e as 

diversas disciplinas do currículo escolar. A inserção da EA na escola não se dá por um 

modismo, mas antes ocorre pela necessidade de discutir a problemática ambiental, dada 

a crise de cunho socioambiental enfrentada pelo planeta. Sendo assim, questionamos o 

que é levado em consideração na hora de planejar, ou seja, o que orientava o 

planejamento e direcionava as escolhas dos conteúdos trabalhados. Para Reigota (2009, 

p. 45) a educação ambiental, como perspectiva educacional, pode está presente em todas 

as disciplinas quando analisa temas que permitem enfocar as relações entre a 

humanidade e o meio ambiente natural, e as relações sociais, sem deixar de lado suas 

especificidades. 

A partir das entrevistas verificou-se que após a escolha de uma temática eram 

desenvolvidas atividades, nas quais se buscava relacioná-la com uma das disciplinas do 

currículo, isso ficou evidenciado na fala do Professor 1, quando disse: 

 

A gente sempre faz projetos na semana do meio ambiente, faz uma 

semana de projeto onde cada turma realiza atividades e apresenta 

para outras, entendeu? A gente faz assim, monta o projeto e vai 
executando ao longo da semana e ai tira o último dia mais próximo 

do dia do meio ambiente para fazer a culminância de uma turma e 

apresentar paras demais. (Professor 1)  

 

Trabalhar a educação ambiental através de projetos foi uma atividade relatada 

com frequência nas entrevistas, fosse fazendo referência à execução de projetos ou 

lamentando a ausência deles. O trabalho em conjunto, reunindo os professores das 

diversas disciplinas foi apontado na fala dos entrevistados como o fazer interdisciplinar. 

Sobre o trabalho em conjunto e as interações que ele propicia, Lück (1995) esclarece 

que: 

Integração e engajamento de educadores num trabalho conjunto, de 

interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a 

realidade de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a 
formação integral dos alunos, a fim de que possam exercer 

criticamente a cidadania mediante uma visão global de mundo e serem 

capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da 
realidade atual. (LÜCK, 1995, p. 64) 

 

O trabalho em conjunto propicia antes de tudo a interação entre os sujeitos, isso 

é algo muito relevante na perspectiva interdisciplinar, uma vez que, ela não se resume 
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apenas ao diálogo entre os diferentes campos do saber, mas também, diz respeito à 

interação entre os sujeitos que fazem parte do processo educativo. Dessse modo deve 

promover a interação entre os professores, professores e alunos,  alunos e entre escola e 

a comunidade. 

Planejar atividades coletivas é algo relevante na perspectiva interdisciplinar, mas 

isso ainda não é suficiente para tecer pontes e construir diálogos entre os conhecimentos 

que por vezes estejam dispersos, quando a temática escolhida é partilhada por todos, 

mesmo que cada um busque uma forma de relacioná-la com a disciplina que leciona. O 

trabalho deve ser desenvolvido, de modo que os conteúdos se entrelacem e que cada 

disciplina dentro de suas possibilidades possa contribuir para enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem, suprindo as lacunas que eventualmente vão surgindo. 

Ainda de acordo com as DCNEA, em seu artigo 14, no inciso II, orienta que as 

instituições de ensino devem comtemplar uma abordagem curricular integrada e 

transversal, contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento, componentes 

curriculares e atividades escolares e acadêmicas. Observou-se que em ambas as escolas 

investigadas o que ocorria eram ações pontuais que aconteciam todos os anos durante a 

semana do meio ambiente. Essas ações eram iniciadas e encerradas durante a semana e 

não ocorriam a progressão dos trabalhos no decorrer do ano letivo. 

 

Durante todos os anos (durante a semana do meio ambiente) nós da 

aqui da escola trabalhamos com o meio ambiente, principalmente no 

que diz respeito à água, a questão do lixo, não é? Dos resíduos. É 

tanto que inicialmente em 2014, especificamente, nos realizamos aqui 
um projeto sobre a água, mostrando a importância da água. 

Trabalhamos aqui a água aqui na serra de Itabaiana e bem foi 

bastante assim positivo né. Em agosto agora nos iremos realizar aqui 
uma gincana estudantil que tem como tema o meio ambiente com 

quinze tarefas que serão desenvolvidas nessa gincana. Todas as 

tarefas relatam fatos relacionados ao meio ambiente. Então 

constantemente nós estamos trabalhando. (Professor 2) 

 

Essa forma de conduzir as ações de educação ambiental não atendia ao princípio 

estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, a qual estabelece que a EA deve 

ser uma prática integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, 

etapas, níveis e modalidades de ensino. Desenvolver ações de EA permanentemente é 

algo que ainda não é comum nas escolas localizadas no entorno do PARNASI. A fala de 

P3 se referiu aos períodos do ano que essas ações eram realizadas. 
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Olhe geralmente quando é comemorado no mês de maio, cinco de 

maio. Que é comemorado a fase assim do meio ambiente é quando a 

gente faz alguns passeios e trabalha assim a questão do lixo, do meio 

ambiente como eles tá limpo como, eles cuidam e nós fizemos até uma 
palestra o ano passado, esse ano nós não fizemos nada e não vi 

nenhuma preocupação da escola com isso, só na semana mesmo que é 

comemorado. (Professor 3) 
 

O relato do Professor 3 deu destaque a forma como a escola trabalhava a 

educação ambiental. O entrevistado deixou claro que eram ações pontuais, citando a 

semana do meio ambiente como o período do ano em que a escola se dedicava a temas 

relativos ao meio ambiente. À luz da Lei 9794/99 a educação ambiental deve 

configurar-se como uma prática contínua nas escolas, cabendo ações durante todo ano. 

Nas entrevistas identificamos que ambas as escolas não estavam em consonância com 

tal princípio, uma vez que as atividades ocorriam em datas específicas como na semana 

do meio ambiente e no dia mundial da água, sendo que no restante do ano letivo as 

escolas não trabalhavam com a educação de modo intencional.  

A partir da fala do Professor 3 verificou-se que não havia intencionalidade de 

trabalhar a perspectiva ambiental. O professor demonstrou desenvolver atividades nas 

quais as questões como temas secundários e que eventualmente apareciam durante a 

realização de outras atividades, não necessitando de planejamento, pois segundo o 

professor mesmo que não houvesse intenção, eles sempre aparecerão e surgirá a 

oportunidade de trabalhá-los. 

 

Porque sempre a educação ambiental entra na aula, porque às vezes 

sem querer ela já entra, mesmo que não falamos às vezes você está 
falando sobre a questão de lixo, região e, sobre pessoas. Qualquer 

coisa você está entrando no ambiente sem saber que está entrado. E 

de uma maneira está se trabalhando a questão do ambiente, não 
é?(Professor 3) 

 

A intencionalidade das práticas educativas está relacionada ao princípio da 

“interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 

humanista, democrático e participativo”, presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental, à medida que as ações de EA são planejadas a escola ganha 

ao conduzir de modo formal e intencional as ações que são desenvolvidas. Sobre 

planejamento tens a fala do Professor 1, quando diz: 
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Então, tem aquelas que são desenvolvidas em datas específicas tipo 

na semana da água que trabalha somente a água, na semana do meio 

ambiente que trabalha o ambiente como um todo, mas algumas 
questões a gente leva para o ano todo, como a questão do lixo 

principalmente, da reciclagem dos materiais que podem ser 

reciclados. (Professor 1) 
 

 

O planejamento e a intencionalidade das escolas em desenvolver ações de 

educação ambiental não se resumem apenas ao planejo individual do professor ao 

introduzir questões ambientais no plano de aula, mas a intencionalidade também diz 

respeito à inclusão de tais temáticas no projeto pedagógico da escola e desse modo fazer 

da educação ambiental uma ação permanente. 

De acordo com as DCNEA a educação ambiental deve ser desenvolvida de 

modo planejado, configurando-se numa prática intencional. A intencionalidade das 

ações de EA também diz respeito à inscrição de objetivos concernentes a EA no projeto 

pedagógico das instituições de ensino. Mesmo que não haja ações planejadas a 

educação ambiental não deixa acontecer no interior na escola, uma vez que ela não é 

realizada apenas formal e intencionalmente, “o ambiente e a mentalidade que reina na 

escola educam muito mais que a própria aula. Daí a importância de a escola perguntar-

se sobre a mensagem ecológica não verbal que ela está passando para as crianças.” 

(JUNGES, 2010, p.113) 

Outro princípio estabelecido na (PNEA), que merece destaque, diz respeito, à 

articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos desafios 

ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas dimensões locais, 

regionais, nacionais e globais (BRASIL, 2012). Percebeu-se que não há o 

desenvolvimento de uma abordagem crítica das questões ambientais, o tratamento, 

muitas vezes, ingênuo e acrítico não avançava ao relacionar as temáticas discutidas com 

questões políticas, sociais ou econômicas. Deve-se compreender, segundo as DCNEA, 

em seu Artigo 5º, que “a educação ambiental não é uma atividade neutra, pois envolve 

valores, interesses, visões de mundo, e por isso deve assumir na prática educativa, de 

forma articulada e interdependente, as suas dimensões políticas e pedagógicas”. Diante 

disso, a execução de projetos e programas e EA na escola não devem ser encarados, 

apenas como mais uma atividade para preencher o tempo ou quebrar a rotina diária. Na 

fala a seguir o professor 3 nos reportou a essa realidade. 
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Sai da rotina vai vê alguma coisa, às vezes a gente apresenta algum 

vídeo sobre o tema meio ambiente, sempre no pátio, porque na sala de 

aula não dá não. Assim todos veem, todos participam. (Professor 3) 

 

O Professor 3 mencionou a utilização do vídeo como um recurso didático, mas 

também, como um recurso para “sair da rotina”, embora o vídeo pudesse ser algo muito 

produtivo pedagogicamente, isso ocorria quando o mesmo é utilizado intencionalmente 

e não apenas como uma atividade para quebrar a rotina ou preencher o tempo dos 

alunos. A inserção de filmes como recurso pedagógico deve compreender a “leitura” 

dos filmes antes de qualquer tipo de uso, procurando conhecer a melhor maneira de usá-

los. O uso de filmes (imagem e som) modifica o processo de aprendizagem e permite 

diferentes abordagens pedagógicas, pois com eles podemos utilizar as diferentes 

linguagens como meio para produzir, expressar e comunicar ideias, interpretar e 

usufruir das produções culturais (BRASIL, PCN - Educação Física, 1998, p. 07).  

O professor 5 referiu-se à discussão de temas como plantas e lixo. A inclusão de 

tais temas era feita tendo como referência o livro didático, e isso ainda associava a EA 

ao ensino de ciências.  

 

A gente vai trabalhar com esse aluno sobre meio ambiente em 

plantas, sobre o lixo e no final o individual depois que a gente passa a 
conhecer eles. Depois que agente passa a conhecer o aluno no dia-a-

dia até mesmo aquele planejamento anual tem muitas coisas que tem 

que ser modificadas, por isso que ele é flexível, né?(Professor 5) 
 

 

Deve-se compreender que a opção de trabalhar temáticas que estejam ou não 

presentes nos livros didáticos, precisa estar “articulada na abordagem de uma 

perspectiva crítica e transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas 

atuais e futuras gerações, nas dimensões locais, regionais, nacionais e globais”. 

(BRASIL, 2012). 

Foi muito positiva. Ai então, depois desse dia que não foi a 

culminância. Esse dia foi dia também de laser. Depois em sala foram 

feito trabalhos com atividade, tipo: produção de texto, exposição de 
cartazes, apresentação tipo seminários. E fazia a culminância porque 

todos os professores em si faziam quando se reunia ai ia olhar os 

pontos positivos e os pontos negativos, a maior parte foi positiva 
porque não é só positivo também tem as coisas negativas, né, os 

problemas de bastidores. Mas no geral foi tudo positivo. (Professor 5) 

 

Nessa fala, o entrevistado realizou uma avaliação de uma excursão, na qual os 

alunos foram levados ao PARNASI. Segundo ele, essa atividade foi apenas uma das 
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ações sobre o meio ambiente que a escola desenvolveu.  Percebeu-se que a visita ao 

Parque foi uma atividade que desencadeou diversos trabalhos para serem realizados no 

espaço da escola. 

As falas dos entrevistados evidenciaram a preocupação com as gerações 

futuras, e alguns atentaram para a formação de sujeitos, preocupando-se com questões 

locais, mas na prática as ações realizadas ainda eram incipientes, no que dizia respeito a 

uma abordagem crítica dos problemas socioambientais da comunidade. 

 

Fica um professor responsável, geralmente da área. Ele é quem, 

vamos dizer assim, coordena os trabalhos, reunir os objetivos, cada 
um diz seus objetivos, sua metodologia e ele monta e depois apresenta 

para gente e a gente vai executar.(Professor 1) 

 

Na fala do Professor1 cabe destaque para dois pontos. No primeiro a concepção 

fragmentada do conhecimento, quando associou a educação ambiental ao trabalho do 

professor de biologia e o protagonismo dessa disciplina em relação às demais quando a 

escola desenvolveu um projeto de EA. Para Reigota (2009, p 46), com a educação 

ambiental tradicional a separação entre as disciplinas, humanas, exatas e naturais, 

perdeu sentido, já que o se buscava o diálogo de todas elas para encontrar alternativas e 

soluções dos problemas ambientais. Percebeu-se que o trabalho interdisciplinar nas 

escolas ainda era algo incipiente. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à dinâmica de dividir temas entre 

os professores e trabalhá-los individualmente, o que muitas vezes gera atividades que 

fragmentam o conhecimento, uma vez que o trabalho coletivo, mesmo reunindo 

professores de diversas disciplinas não necessariamente se caracteriza num trabalho 

interdisciplinar.  

O trabalho interdisciplinar muitas vezes é associado ao trabalho coletivo, 

desenvolvido através de projetos. No relato do professor 1, encontramos a relação que 

esse entrevistado faz da interdisciplinaridade com a pedagogia de projetos. 

 

Na semana do dia mundial da água agente também trabalha dessa 

forma com um projeto, monta um projeto e realiza as ações. Aí o tema 

é direcionado especificamente a água, mas na semana do meio 

ambiente a gente toma o meio ambiente como um todo, também é bem 
amplo, sempre é: meio ambiente, mas sempre a gente discute em 

conjunto, não é nada individual nem particular, não, de uma pessoa e 

pronto. Sempre é discutindo. (Professor 1) 
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A pedagogia de projetos aparece como um veículo para melhorar o ensino e 

como distintivo de uma escola que opta pela atualização de seus conteúdos e pela 

adequação as necessidades dos alunos e dos setores da sociedade aos quais cada 

instituição se vincula. (HERNÁNDEZ, 1998, p. 53). Dessa forma, a realização do 

trabalho em conjunto possibilita “uma compreensão mais global sobre o tema, essa 

possibilidade metodológica pode proporcionar o intercâmbio de experiências dos 

professores e das professoras com os alunos e as alunas e envolver toda a comunidade 

escolar e extraescolar” (REIGOTA, 2009, p.68-69) 

A fala do professor 1 se referiu à abordagem ao meio ambiente como um todo, 

demonstrando a amplitude do trabalho, no qual são abordadas diversas temáticas, e cada 

professor ficando responsável por uma. Esse modo de dividir o trabalho acaba limitando 

as turmas a terem acesso apenas àquilo que seu professor ficou responsável para 

trabalhar, uma vez que o encontro para a culminância, momento tão valorizado na fala 

dos entrevistados, não é suficiente para aprofundar a variedade de temáticas que 

geralmente são expostas em uma tarde ou manhã. Essa metodologia não propicia uma 

visão global dos conteúdos escolhidos, ao contrário, trabalha esses assuntos de forma 

fragmentada e não estabelece nenhuma relação entre os mesmos. 

 

A atuação dos professores aqui com relação aos temas ligados a 
educação ambiental é bastante positiva. Porque todos os professores, 

assim, trabalham de forma organizada e na proposta pedagógica 

buscam integrar no caso todas as disciplinas de uma forma que a 
gente trabalhe o meio ambiente. É tanto que o projeto desenvolvido 

aqui na escola relacionado ao meio ambiente todos participam, então 

a gente trabalha realmente a interdisciplinaridade. E busca colocar a 

educação ambiental de forma transversal, mesmo durante as nossas 
aulas. É bastante positiva a atuação dos professores aqui [...] Ai 

nesse tocante todos os professores contribuem levando em 

consideração a sua disciplina, por exemplo: matemática procura 
questões relacionadas ao meio ambiente, da mesma forma geografia e 

história. (Professor 2) 

 

Na fala acima, o Professor 2 mencionou algo importante na 

interdisciplinaridade, quando cada professor contribuiu levando em consideração sua 

área de conhecimento. Ainda sobre a contribuição de cada disciplina e como a escola 

trabalha a interdisciplinaridade. O Professor 5, esclareceu: 

 

Procura, por exemplo, cada um pega uma parte, por exemplo: um 
pega reciclagem, vai fala sobre esse assunto, vai fazer algumas, pegar 

algum material até reciclagem que pode ser usado, alguns joguinho 
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que pode fazer para eles usarem nas salas, outros podem trabalhar a 

questão do lixo, outros da água, outros do ambiente ao redor da 

escola e isso cada um pega a sua parte e depois faz a culminância, é 
apresentado lá no pátio.(Professor 3) 

 

O trecho acima traz dois pontos que mereciam destaque: primeiro a variedade 

de temas escolhidos e a fragmentação dos conteúdos demonstravam que os professores 

apenas se unem no momento do planejamento quando os professores discutem como 

serão as atividades e no momento final quando os trabalhos são apresentados. O 

segundo ponto que nos chama a atenção é a referência ao momento da culminância, essa 

referência mostra que as ações de EA eram pontuais e a metodologia de trabalho não 

atendia ao princípio da continuidade e permanência do processo educativo previsto na 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), no artigo, 4, inciso V. 

A concepção de que as questões relativas ao meio ambiente devem ser 

trabalhadas pelo professor de ciências, ainda é muito presente nas escolas e nessa, em 

especial, não é diferente.  

 

A gente sente falta de alguém assim da área para trablhar com a 
horta. Os professores usam, dão aulas usando a horta, mas não tem 

um professor da área assim para trabalhar diretamente e ajudar. 

(Gestor 1) 

 

A ideia de que determinados temas devem ser abordados por profissionais 

ligados a área de conhecimento específico acaba por engessar a prática docente, e criar 

limites no campo de atuação pedagógica. Essas limitações são delineadas a partir do 

entendimento de que existe a necessidade de alguém da área para encabeçar uma 

proposta educativa relacionada à problemática ambiental, e da carência de ações mais 

técnicas para desenvolver a atividade. Um exemplo desse entendimento pode ser 

identificado quando os entrevistados da Escola Municipal Luiz Floresta se referiam à 

horta. De acordo com nossos informantes existe a necessidade de alguém com 

conhecimentos da área para explorar as possibilidades pedagógicas que aquele espaço 

oferecia. Embora as ações como o plantio e cuidado das hortaliças e legumes fosse algo 

valorizado pelos atores da escola, eles ainda demonstravam a necessidade de maior 

empenho, ou seja, de um trabalho mais efetivo naquela atividade específica.  
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FIGURA 4: Horta Cultivada na Escola Municipal Luiz Floresta 

 

Acervo Pessoal da pesquisadora (2014) 

Capra afirma que o lugar mais importante da educação ambiental seria a horta 

que toda escola deveria ter, para que as crianças aprendam de onde vem o que elas 

comem e sintam o contato com a terra. CAPRA ( Apud, JUNGES, 2010). A horta foi 

um espaço propositalmente idealizado e construído pela comunidade escolar para 

explorar questões presentes no dia-a-dia dos alunos, a exemplo do preparo da terra, 

plantio e a utilização de agrotóxicos. Além de ser uma atividade nova, estimulava a 

valorização da atividade agrícola e quebrava a rotina diária da sala de aula. 

 

 

3.3.2 Do enfoque humanista, holístico, democrático e participativo 

 

 

Apesar dos sujeitos que atuavam nas escolas do PARNASI valorizarem a 

participação dos sujeitos envolvidos nessas ações, as escolas não reconheciam a 

importância de envolvê-los em seus projetos. A participação da comunidade ficava 

restrita a assistir apresentações de trabalhos em momentos festivos. Diante disso eles 

não participavam ativamente, ou seja, não havia ocasiões em que os moradores 

pudessem opinar ou sugerir alternativas sobre as ações de educação ambiental. P1 se 

referiu à dificuldade que a escola enfrentava atualmente para acomodar as pessoas da 

comunidade devido às limitações de espaço físico.  
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Nas culminâncias, quando a escola tinha um número menor de alunos 

a gente convidava a comunidade para assistir, só que agora está um 

pouco mais complicado, aumentou o número de alunos e o espaço na 
escola está cada vez menor e ai então, a gente não vê como trazer a 

comunidade como trazia antes. (Professor 1) 

 

 

Nesse sentido, como as questões locais influenciavam na escolha das temáticas? 

Como as questões locais chegavam até as escolas e como isso é trabalho? De acordo 

com a fala do Professor 2, as questões locais eram inseridas no planejamento anual 

realizado no início do ano letivo. O estabelecimento de metas durante o planejamento 

anual prima pela abordagem de questões locais e regionais, sem que isso os impedisse 

de discutir temáticas mais amplas que estivessem indiretamente ligadas às comunidades 

circunvizinhas. 

 
Não é alheatória, primeiramente é feita uma proposta pedagógica, na 

escola. O que a gente vai passar durante o ano, o que a gente vai 

passar durante todo o ano que venha a melhorar cada vez mais, assim 
o lado social, o lado ambiental do nosso aluno. Ai são traçadas 

metas. E dentro dessas metas extrai alguns projetos para serem 

desenvolvidos aqui dentro da escola e levando principalmente sempre 
assim a questão ambiental, a questão social daqui da comunidade, 

daqui da escola as relações existente aqui na escola. (professor 2) 

 

Se por um lado na Escola A encontramos relatos de reuniões e momentos em 

que a equipe pedagógica se reunia para planejar e durante essas ocasiões havia espaço 

para pensar e inserir as questões locais, por outro lado, essa realidade não foi encontrada 

na Escola B. 

 

No caso o projeto da escola no caso está parado, não e´? Eu não 

posso falar nada sobre o projeto político pedagógico, por que o 

projeto que tinha era um projeto antigo, já está desfasadíssimo, eu 
peguei o ano passado olhei , não tem nada a ver mais com a realidade 

da escola, nem ações, nem situação nenhuma e do ano passado 

nenhuma planejamento nos tivemos para o projeto político 
pedagógico não. (professor 5) 

 

O relato acima revelou uma realidade complexa, na qual o Projeto Político 

Pedagógico encontrava-se defasado e as oportunidades de diálogo eram limitadas.   
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3.3.3 A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais 

 

Nos relatos dos entrevistados, o PARNASI muitas vezes aparece como um 

recurso pedagógico utilizado em datas específicas como na semana do meio ambiente. 

 

Sim, já teve. Inclusive, um que a gente ia fazer uma visita lá, mas não 

deu certo, ai esses dias ai a gente deixou para mais para frente, mas 

sempre tem excussão para lá com os alunos daqui. Sempre tem assim 
alguma coisa assim, os professores sempre visitam. Tanto a Serra 

como o parque dos falcões. (Professor 4) 

 

Além do PARNASI, foram citados outros espaços das comunidades que as 

escolas consideravam relevantes para serem explorados pedagogicamente. Na 

comunidade do Rio das Pedras, os entrevistados fizeram referência à fábrica de 

reciclagem, olarias, cerâmicas e cemitério local. Fazer uso de outros espaços que 

estavam fora da escola era uma rotina que acontecia muito mais pela necessidade do que 

pela intenção de explorar os espaços da própria comunidade. A realização de atividades 

fora do espaço escolar também sofria limitações pela dificuldade de transporte, motivo 

pelo qual as atividades restringiam-se à própria comunidade, e também não aconteciam 

aulas de campo no Parque Nacional Serra de Itabaiana. A escolha de temas relacionados 

ao meio ambiente, frequentemente, era feita pela relevância que eles adquiriam na mídia 

e nos livros didáticos. Ademais, ainda de acordo com nossos informantes, eram temas 

que estavam diretamente ligados à comunidade. 

 

A Serra, a reciclagem é aqui próximo também da escola e a gente vai. 
Não só o professor de ciência como também de geografia [...] 

primeiramente as questões próximas aos alunos para que o aluno 

conheça o seu contexto social, o meio onde ele vive e depois vai para 

o global.(professor 2) 
 

Nós fazemos a caminhada até próximo da cachoeira do Poço das 

Moças. E ai chegando lá os alunos são recebidos pelo pessoal que 
trabalha lá no parque nacional, né. Passa algumas informações a 

respeito do parque, também e no caminho toda a caminhada a gente 

sempre vai parando, vou fazendo algumas colocações a respeito da 
importância da preservação, a leitura das placas eles acham também 

assim bastante interessante. E a leitura faz com que eles demonstrem 

que as pessoas que vão ali tenham o maior zelo por aquele 

patrimônio, que eles não quebrem nem ramos, nem os vegetais. 
(professor 2) 
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Estando as escolas localizadas na área do PARNASI, UC que corresponde a um 

remanescente de Mata, fator que contribuí para que essa área adquira grande 

importância, por isso é natural que essa UC seja reconhecida pelas Escolas como um 

espaço pedagogicamente rico para ser explorado. Diante disso, constatamos que a 

Escola A, localizada no povoado Rio das Pedras, já realizou excursões pedagógicas para 

o PARNASI. Os entrevistados dessa unidade de ensino avaliaram essas iniciativas como 

positivas, dada à riqueza de conteúdo que podiam ser exploradas pelos professores, 

oportunizando as crianças o contato direto com a natureza. 

A necessidade de levar as crianças a explorarem os ambientes geograficamente 

mais próximos, possibilitava aos alunos enxergarem questões muito aproximadas que 

estavam ao alcance deles e daqueles com quem convivem, permitindo a tomada de 

consciência dos problemas e até ações de intervenção. Quando a escola optava  

desenvolver uma EA que levava os alunos a compreenderem as problemáticas 

ambientais globais e aquelas que faziam parte de seu dia-a-dia, levando-os a refletirem a 

relação que estabelecem com o meio, nisso residia à importância de fazê-los 

reconhecerem-se como parte do meio ambiente, e assim valorizá-lo. Esses são passos 

importantes para a construção da consciência ambiental tão necessária e que deve ser 

construída desde a infância.  

Além do PARNASI outros espaços geograficamente próximos das escolas foram 

apontados na fala dos entrevistados como locais explorados por aquelas instituições de 

ensino para realizarem atividades de educação ambiental.  

No povoado Bom Jardim, foram lembrados como ambientais da comunidade 

utilizados pedagogicamente como: a horta da escola, a praça e as plantações. 

 
Foi bastante interessante porque lá no Parque Nacional Serra de 

Itabaiana existe uma grande diversidade não só da nossa flora como 

também da nossa fauna. É tanto que no caminho a gente tem até 

imagens. Tudo eles fotografavam: plantas quando viam algum vegetal 
diferente, perguntavam:”. Professor que tipo de planta é essa”. 

Quando viam algum animal passando de um lado para o outro eles 

diziam: “professor e esse bicho aqui, qual o nome, qual é a espécie 
dele, como se reproduz, esse animal só existe aqui, existe mais em 

outros ambientes?” [...] Vários e vários questionamentos sobre o que 

eles viram lá sobre o percurso. (Professor 2) 

 

“O importante é incluir nas atividades de educação ambiental a temática próxima 

ou distante (geograficamente) relacionada com o cotidiano das pessoas daquele lugar, 

mas sem se esquecer de que, em qualquer lugar que estejamos no mundo”. (REIGOTA, 
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2009, p.48-49). O respeito à diversidade cultural do lugar, a valorização das culturas 

regionais e dos modos de vida. “A cultura é constituída pelos saberes, fazes, regras, 

normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de 

geração em geração, se reproduz em cada individuo, controla a existência da sociedade 

e mantém a complexidade psicológica e social” (MORIN, 2000, p. 54). Com isso, os 

saberes locais devem ser reconhecidos e valorizados, os conhecimentos populares e as 

formas de se relacionar com a natureza, apesar de muitas vezes serem diferentes dos 

legitimados pelos estudiosos e pelas política públicas, também devem ser considerados. 

 

As práticas pedagógicas de educação ambiental precisam estimular o 

contato e as relações com a comunidade. As saídas da sala de aula ou 

mesmo da escola devem, sempre que possível, ser realizadas, mas não 

necessariamente só em visitas ás áreas preservadas. (REIGOTA, 2009, 
p.48) 

 

Que as escolas se mostrem flexíveis quanto a escolhas de espaços para 

realizarem suas atividades, já que podem ocorrer fora ou dentro da escola. As atividades 

de educação ambiental que podem acontecer em espaços externos à escola, a exemplo 

das aulas de campo, demandavam um esforço maior da comunidade escolar, uma vez 

que o acesso ao transporte é uma das queixas mais recorrentes nas falas dos professores 

quando se referiam às aulas de campo. 

 

 

3.4 RELAÇÕES ENTRE A ESCOLA E OS PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS 

DAS COMUNIDADES 

 

 

Para compreender como se estabeleciam as relações entre as escolas do 

PARNASI e os problemas socioambientais dos povoados, procurou-se ouvir os 

professores e gestores das respectivas escolas e moradores de cada uma das 

comunidades investigadas. 

A partir da análise das entrevistas percebeu-se que as escolas e as comunidades 

ainda encontravam-se em processo de aproximação e as concepções de envolvimento e 

participação que a escola possuía ainda eram muito restritas. A participação da 

comunidade nas ações de educação ambiental era algo que podia ocorrer de duas 

maneiras: através do envolvimento da comunidade nas ações como sujeitos ativos no 
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processo de planejamento e execução das atividades, ou como público alvo na condição 

de espectadores. Durante as entrevistas, identificamos que em ambas as escolas 

investigadas a segunda opção era a que efetivamente ocorria quando a comunidade 

escolar estava inserida nas atividades de EA. Na fala de alguns professores foi 

identificado que o alcance que a escola almeja em suas ações se restringia a formar 

indivíduos “conscientes” e “sensibilizados” das questões ambientais para que estes 

sejam agentes de mudança na comunidade.  

 

Em parte sim, não é? Porque assim, cada professor faz sua parte, 

cada um instiga de sua forma o aluno. Então a gente procura fazer 

nosso papel e às vezes até a gente ouve mães dizer assim: meu filho 
agora só quer está separando o lixo, né? Não quer misturar a casca 

de banana com a embalagem do biscoito. Quer usar dois lixeiros e lá 

em casa não tem dois lixeiros. Sabe? Então, a gente sente que numa 
proporção menor, mas acho que surte sim algum efeito. É o trabalho 

formiguinha, né? Cada um fazendo sua parte, ai quem sabe um dia!( 

risos) (Professor 1) 

 

O relato do Professor 1 faz referência à mudança de comportamento apresentada 

por um aluno e o impacto disso na relação com a família. Sobre a atuação dos alunos 

como sujeitos responsáveis e propagadores dos princípios da conservação ambiental, o 

professor 1 na fala a seguir avaliou as ações da escola como positivas, mas salienta que 

embora realizando um trabalho importante, sabia que eram pequenas ações comparadas 

com a amplitude dos problemas ambientais. O desejo de causar mudanças na relação 

dos sujeitos com a natureza, algo mencionado pelo entrevistado, constituiu-se num 

desejo de: 

 
Educar para transformar é agir conscientemente em processos sociais 

que se constituem conflitivamente por atores sociais que possuem 

projetos distintos de sociedade, que se apropriam material e 
simbolicamente da natureza de modo desigual. Educar para emancipar 

é reconhecer os sujeitos sociais e trablhar com estes em suas 

especificidades. (LOUREIRO, 2006, p.130-131) 

 
 

O enfoque democrático e participativo, diz respeito ao envolvimento dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino, levando em consideração todos os momentos das 

atividades, ou seja, do planejamento à avaliação das ações realizadas. Grande parte dos 

entrevistados concebia participação como o engajamento da equipe docente. Na visão 

desses professores um dos fatores responsáveis pelo sucesso das atividades coletivas, 
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dentre elas os projetos de educação ambiental, era a participação dos professores e o 

apoio da equipe gestora. 

 

Todos se reúnem para vê o que foi apresentado em cada sala de aula, 

cada turma [...] como a gente tem a semana do meio ambiente, a 
gente se reuni e dividi o que cada um vai fazer. A gente dividi esse, 

esse e esse. Diz eu quero tal, eu prefiro tal. Cada um escolhe o seu 

[...] e vai trabalhar com ele. Ou então assim: como eu e o professor 
do segundo ano, a gente junta, às vezes a gente junta e faz o mesmo 

trabalho, como é a mesma série, o mesmo ano a gente faz o mesmo 

trabalho para não está o mesmo ano trabalhando coisas diferentes. 

(Professor 3) 
 

No caso citado pelo Professor 3, apenas os professores participavam da 

elaboração do projeto promovendo oportunidades para que os mesmos pudessem opinar 

na construção do planejamento, embora não envolva toda a comunidade escolar, essas 

ações já eram encaminham para a construção de um trabalho democrático. Por outro 

lado, o Professor 5 relatava a ausência de momentos que promoviam reflexões e 

planejamentos conjuntos, nos quais os professores e os demais integrantes da escola 

pudessem traçar objetivos e planejarem ações de educação ambiental.  

 

As atividades sobre o meio ambiente estão sendo realizadas 

individualmente como todas as outras atividades, é cada um na sua 
sala é cada turno na verdade é dessa forma. É feita a escola como um 

todo porque se reuni tudo no mesmo turno, mas não é uma coisa 

assim coletivamente de todo mundo, assim reuni de manhã e reuni de 
tarde ai pronto: tal dia é isso ou isso ia pronto vai lá e faz. (Professor 

5) 

 

A fala do Professor 5 dava conta de ações individuais de EA, cada profissional 

desenvolvia atividades isoladamente, não possibilitando espaço para troca de 

experiências, nem interações entre os sujeitos. Essa forma de conduzir a EA resultava 

de um processo atual no qual segundo (DIAS, 2000). 

 

A educação confunde liberdade com egoísmo. Não se pensa e não se 
age em conjunto. Tudo é disputa. A cooperação deu lugar a 

competição, e, como decorrência, um não sabe o que o outro faz. Às 

vezes fazem a mesma coisa, de formas diferentes. Não há intercambio 

e, consequentemente, não há soma de esforços, apenas divisão. 
(DIAS, 2000, p.119) 

 

O enfoque democrático e participativo da EA dizia respeito ao trabalho 

construído dialogicamente, no qual todos possam ouvir e serem ouvidos, podendo 
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colocar suas inquietações e dúvidas. A construção democrática possibilitava que os 

sujeitos se sentissem parte do processo educativo, tornando as ações mais significativas. 

 

A metodologia participativa pressupõe que o processo pedagógico seja 

aberto, democrático e dialógico entre os próprios alunos e alunas e 
entre alunos e alunas e professores e professoras e a administração da 

escola com a comunidade em que vivem, com a família e com a 

sociedade em geral. (REIGOTA, 2009, p.67) 
 

Nas escolas investigadas, embora os profissionais valorizem a participação dos 

sujeitos envolvidos nessas ações, as escolas não reconheciam a importância de 

envolverem as comunidades em seus projetos. A participação dessas pessoas ficavam 

restrita a assistir apresentações de trabalhos em momentos festivos, e desse modo não 

havia participação efetiva, ou seja, não existiam ocasiões em que os moradores 

pudessem opinar ou sugerirem alternativas sobre as ações de educação ambiental.  

A participação da comunidade não se efetivava na prática, mas ela era citada no 

Projeto Pedagógico de ambas as escolas, quando dizia que objetivava “elevar o 

desempenho acadêmico dos alunos, fortalecendo a participação dos pais e da 

comunidade local no processo de desenvolvimento das ações, como também, dinamizar 

a gestão escolar” (PPP DOM JOSÉ THOMÁZ). A Escola B também inseriu a 

participação da comunidade em seu objetivo geral, afirmando que “integrar a 

comunidade no processo educacional por meio de leituras e eventos interativos, 

contribuindo, desse modo, para a formação de cidadãos mais conscientes no exercício 

de seus direitos e deveres” (PPP - LUIZ FLORESTA, 2008).  

Fica claro, que, em ambas as escolas, há a preocupação em melhorar a qualidade 

do ensino, buscando apoio na família e na comunidade para atingir seus objetivos. 

Percebemos também, o desejo de compartilhar as responsabilidades. Além disso, 

embora a pretensão de oportunizar a participação dos pais esteja presente no PPP da 

Escola A, essa unidade de ensino ainda encontrava dificuldades para envolver a 

comunidade em suas ações, uma vez que, o envolvimento dos pais e dos demais 

moradores não podia se resumir a participarem como espectadores em momentos 

festivos nos quais os alunos expunham e socializavam seus trabalhos.  

Nesse contexto, a participação diz respeito à oportunidade de se envolver no 

planejamento, na execução, na avaliação, na construção dos objetivos e em todos os 

momentos que envolviam a construção de um ideal de escola melhor. Se nos referimos 

a um Projeto Político Pedagógico é natural que esse projeto seja pautado no ideal de 
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uma construção coletiva, na participação de todos os envolvidos no processo de ensino, 

tendo em vista que: 

O projeto político-pedagógico configura-se como um instrumento de 
trabalho que mostra o que vai ser feito, quando, de que maneira e por 

quem, para chegar aos resultados desejados. Deve, para tanto, 

explicitar uma filosofia e harmonizar as diretrizes da educação 

nacional com a realidade da escola, traduzindo-lhe autonomia e 
definindo-lhe o compromisso com a clientela. É a valorização da 

realidade da escola e um chamamento à responsabilidade dos agentes 

com as racionalidades interna e externa. A ideia implica uma relação 
contratual, isto é, uma aceitação do projeto por todos os envolvidos; 

daí a importância de ser elaborado participativa e democraticamente. 

(MARTINS, 2012, p.61) 

 

Compartilhamos da ideia de que o Projeto Político Pedagógico deve ser 

construído com a intenção de esclarecer as reais intenções da escola e para isso precisa 

estar alinhado às ideias daqueles que compõem as instituições de ensino. Se o projeto 

não é apenas pedagógico, mas além de pedagógico é político deve, portanto, ser 

construído da soma das intenções de todos os envolvidos. Há de se concordar também 

que a elaboração deste documento exige dos participantes fazer escolhas, e isso, sem 

dúvida, é uma atitude política. 

O Professor 1 atribuiu a ausência da comunidade nas ações da escola às 

dificuldades enfrentadas para acomodar as pessoas devido às limitações de espaço 

físico. 

 

Nas culminâncias, quando a escola tinha um número menor de alunos 

a gente convidava a comunidade para assistir, só que agora está um 

pouco mais complicado, aumentou o número de alunos e o espaço na 
escola está cada vez menor. E ai, então a gente não vê como trazer a 

comunidade como trazia antes. (Professor 1) 

 

Mais uma vez, na fala de um dos entrevistados, a concepção de participação dos 

moradores se resumiu a inseri-los como espectadores em momento de apresentação de 

trabalhos. Na fala abaixo, o Professor 2 mencionou outra forma de participação da 

comunidade, dessa vez, no conselho escolar. 

 

Ela participa (a comunidade) quando são realizadas, por exemplo: 

reuniões com o conselho escolar já que o conselho escolar é formado 

por pessoas da comunidade. E nessas reuniões do conselho escolar 
são relatadas as atividades desenvolvidas na escola. (Professor 2) 
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Já na fala a seguir, de um dos gestores entrevistados, deixou claro que a 

comunidade não participava da execução de projetos e que apenas era convocada a 

participar durante as culminâncias.  

 

Geralmente só a gente mesmo da escola os professores, a direção, só. 

A comunidade nunca participou, não, pelo menos do planejamento, 

não. Mas da execução a comunidade participa. Quando da 
culminância a comunidade é convidada, entendeu?(Gestor1) 

 

Além da comunidade, os alunos também não eram envolvidos em todos os 

momentos relacionados à elaboração e execução dos projetos de EA. Sobre a 

participação dos alunos, temos o relato a seguir: 

 

Do planejamento, não. Assim, a gente até comenta com eles (os 
alunos) quais ideias eles tem para onde a gente poderia ir, o que 

poderia fazer. Na reunião em si, no planejamento não. (Professor 1) 

 

Na fala acima, Professor 1 faz referência à participação dos alunos apenas nos 

momentos de escolher os locais de excursões ou aulas de campo, ocasiões nas quais os 

alunos eram ouvidos e suas opiniões levadas em conta. No que diz respeito à 

participação, Sorrentino (2000, p. 98) esclarece que ela significa enfatizar a questão 

educacional, “debatendo liberdades democráticas e modelos de gestão como administrar 

nossos espaços comuns, desde os micro espaços cotidianos na família, na casa, no 

bairro, etc. até o planeta”. 

O envolvimento da comunidade nas ações de EA também era apontado pelos 

professores através das aulas de campo como a oportunidade de inserir as questões 

socioambientais locais nas discussões levantadas no espaço escolar. Na fala a seguir o 

Professor 1 citou os lugares que a escola costumava explorar para realizar atividade de 

EA, fazendo referência a espaços internos e externos a escola. 

 

Acontecem dentro e fora da escola. Dentro da escola quando a gente 
realiza ao longo da semana ou do mês na sala de aula, no pátio 

quando reuni todo mundo para fazer as apresentações, uma turma 

apresentando para outra. A gente faz também atividade extraclasse. A 
gente vai visitar rios, vai visitar ali a fábrica de reciclagem, vamos 

para o Parque Nacional Serra de Itabaiana, vamos para o parque dos 

falcões. A gente não se prende só a sala de aula, as atividades são 

bem diversas. Faz caminhadas em torno do povoado. (professor 1) 
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Nessa fala, o professor apresentou uma visão ampla daquilo que pode ser 

tomado como objeto de estudo pela EA desenvolvidas pelas escolas do entorno 

PARNASI e que se encontrava nas imediações dessas escolas. 

 

Nas imediações da escola, pode-se estudar as atividades das indústrias 

vizinhas e as suas fontes poluidoras ou ainda as atividades agrícolas, o 

comercio e o movimento do transito, além das poluições sonora, 
visual, da agua, do ar, o crescimento da população, a rede de 

saneamento básico, entre tantos outros temas.(REIGOTA, 2009, p.48) 

 

Quando se trabalha a EA, as ações se voltam para questões globais ou as mais 

próximas dos alunos. Durante as entrevistas, percebeu-se que as práticas didáticas 

desenvolvidas por essas escolas também contemplam a realidade da comunidade. Os 

Professores 1 e 2 referiram-se a iniciativas nas quais a escola inseriu questões locais em 

seu projeto de EA, dizendo o seguinte: 

 

Então, teve um ano que a gente direcionou para a questão da 

poluição por conta das cerâmicas e olarias que exalam aquela 

fumaça e tudo mais [...] a poluição do ar. Por conta disso tinha dias 

que a gente não suportava dar aulas por conta da fumaça, mais ai 
alguma, acho que já começaram a colocar filtro ou elevar a chaminé 

para que não chegue até aqui.[...] Essa questão da poluição do ar, a 

gente não chegou a confrontar com os empresários porque a gente viu 
que não dava certo (risos), mas assim a gente conversou com eles 

ainda(alunos) fizemos algumas  passeatas e ao longo dos anos eles 

começaram a mudar, colocando mais lá para cima lá perto da Serra. 
É os próprios alunos, que os pais trabalham nessas empresas, dizem 

que eles colocaram, que fizeram adaptação. (professor 1) 

 

Nesse caso o Professor 1 se referiu a um problema que afligia tanto a 

comunidade quanto a escola, e por isso os professores optaram por trabalharem o 

problema da poluição do ar, entretanto, percebemos que havia um desconforto com 

atividades que continham assuntos considerados polêmicos e que podiam de algum 

modo, incomodar ou alterar o modo de vida de alguns moradores.  

 

Inclusive já uns dois anos atrás eu cheguei a comentar e realizar um 

projeto sobre a poluição do ar aqui no Rio das Pedras e ai também a 

diretora na época até concordou e disse: é professor é pouco 
complicado porque a comunidade ela depende das olarias para poder 

sobreviver e inclusive até muitos alunos trabalham nessas olarias. 

(professor 2) 
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Educar para a cidadania, para que os sujeitos percebam que são possuidores de 

direitos e deveres, significa “assumir que, com o aumento da liberdade, dos 

conhecimentos e do poder, vem a maior responsabilidade de promover o bem comum.” 

(CARTA DA TERRA) 

Percebeu-se que ambas as escolas investigadas reconheciam a responsabilidade 

que possuem com sua clientela, de intervir pedagogicamente nas questões 

socioambientais relacionadas aos sujeitos que ali residiam. Entretanto, havia 

impedimentos que adquiriam um peso maior do que a vontade de buscar soluções e de 

vislumbrar dias melhores, a partir de sua intervenção. Mesmo com uma proposta 

pedagógica que almejava ações mais ousadas e voltadas para sua clientela, a Escola A, 

na prática, deparava-se com situações concretas que exigiam, muitas vezes, a mudança 

de rumo, o que implicava abrir mão de ações mais ofensivas para atuar de modo 

superficial e quem sabe até sutil. No que diz respeito às questões locais, verificou-se que 

a Escola A optou por desconsiderar a alternativa de discutir questões mais polêmicas 

que significavam confrontar os interesses de empresários, e por em risco o equilíbrio 

das relações, seja entre a escola e a comunidade, ou entre a escola e os empresários.  

 

Da poluição, no caso do ar. Eu achei assim um pouco complicado em 

a gente assim trabalhar a fundo a questão da poluição do ar já que 

muitas famílias necessitam das olarias para trablhar [...]é ai eu assim 
não quis bater um pouquinho de frente. A gente sabe que a poluição 

aqui é intensa, e sabemos também que ela é prejudicial a nossa saúde 

e sabemos também que as olarias é assim um meio de sobrevivência 

de muitas pessoas que residem aqui na comunidade [...] ai eu achei 
um pouquinho complicado assim trabalhar, mas assim seria 

interessante, mas né eu pensei um pouquinho assim no lado social. Já 

que muitas famílias dependem das olarias para poder sobreviver ai eu 
pensei: e se de repente a escola levantar um projeto contra as olarias 

e aí como ficaria a comunidade, e os pais que trabalham aqui, e eu 

enquanto professor mentor do projeto, não só eu como os demais 
professores da escola?[...] E é difícil saber que muitos alunos 

trabalham, apesar de que são menores e não podem trabalhar só que 

eles trabalham também nas olarias. Olhe que eu iria mexer com toda 

a comunidade [...] É meio difícil, seria interessante já que afeta o 
meio ambiente e o meio ambiente local. Tem dias da semana à tarde 

mesmo que é uma fumaça tremenda, né [...] nós sentimos sim, a 

queima da madeira. E levar em conta também a procedência dessa 
madeira [..] Da argila que é tirada aqui também, iria mexer com 

muita coisa. ( professor 2) 

 

Ao optar por ações mais sutis, deixando de lado a oportunidade de questionar 

problemas antigos que a comunidade enfrentava, isso evidencia a dificuldade dessa 
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escola de usufruir da autonomia necessária em qualquer instituição de ensino, ou seja, 

não há “um mínimo de liberdade para escolher conteúdos e métodos de ensino, sem o 

qual fica comprometido o caráter pedagógico de sua intervenção escolar”. (PARO, 

2001, p. 113) Mesmo que a comunidade apresentasse problemas complexos e que eles 

exigissem esforços maiores da escola, ela não se atrevia a empreender ações mais 

ousadas. 

 

É tanto que não há colocação de filtros nessas olarias. Eu acredito 

que seja um pouquinho dispendioso ai que acredito [...] Eu acredito, 
viu. E ficaria até um pouco difícil também para que eles pudessem é 

seguir todas as normas que viesse a preservar o meio ambiente, mas 

nãos seria impossível. (Professor 2) 

 

Ao falar das mudanças que as empresas tomaram para diminuir a poluição do ar 

na comunidade, o professor esclareceu que isso não foi algo conseguido pelo esforço da 

escola, já que a mesma se absteve de interferir em tal questão e que a minimização do 

problema ocorreu por iniciativa dos responsáveis por ele. 

 

Para que não chegue até aqui. Não foi uma intervenção nossa, não, 

na verdade. A gente fez nossa parte, mas essa não foi intervenção 
nossa [...] (Professor 1) 

 

Ainda sobre a questão local foi citada a instalação de uma fábrica de reciclagem 

no povoado, e o entrevistado fez referência à utilização desse espaço como uma 

ferramenta pedagógica. 

 

Quando foi instalada a fábrica de reciclagem a gente fez uma gincana 
onde a ideia era juntar material e fazer a doação pra fábrica. Que eu 

lembre. (Professor 1)  

 

Nesse relato a preocupação com atividades de reciclagem e a valorização das 

práticas de reutilização. Mas também merece destaque o fato de inserir questões 

relacionadas ao cotidiano dos alunos. Questão do dia a dia é algo que em educação 

ambiental possui relevância particular, segundo Loureiro (2006) : 

 

O cotidiano é um tema que foi secundarizado por setores da tradição 
crítica. Talvez isso se explique pelo fato de se referir à esfera pessoal, 

particular, à consciência empírica, à observação de a nossa 

cotidianidade ser quase sempre a ação espontânea em decorrência da 

dinâmica do dia-a-dia. (LOUREIRO, 2006, p.131) 
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Para (2000), explorar questões locais significa: 

 

Primeiro, trabalhamos o nosso ambiente interior, as nossas posturas e 

decisões, depois o nosso entorno pessoal, nosso ambiente familiar, 
nosso ambiente escolar, nosso ambiente de trabalho. O entorno desses 

ambientes, o pátio da escola, o entorno imediato da escola, o bairro, a 

cidade, a região, o Estado, o país, o continente, o hemisfério, o 
planeta, o cosmo. (DIAS, 2000, 118) 

 

Ainda sobre as questões locais, durante a realização das entrevistas, a afirmação 

de um professor, chamou-nos a atenção.  Segundo esse entrevistado, os alunos 

conheciam pouco ou até mesmo desconheciam o ambiente no qual residiam. De acordo 

com esse informante, isso se deve ao fato das famílias atualmente desenvolverem menos 

atividades agrícolas e por buscarem alternativas de renda que estejam fora do povoado. 

Esse fato relatado por um professor pode estar relacionado com as restrições aos usos da 

terra impostas após a área tornar-se protegida. A impossibilidade de fazer uso das 

próprias terras obrigou os moradores a migrarem para outras atividades e abandonarem 

a agricultura, atividade tradicionalmente desenvolvida no povoado Bom Jardim.  

 

Coisas sobre o meio ambiente, muitas coisas que eles não conhecem. 

Então isso ai a gente visualiza como? Que assim: se em casa 
geralmente o pai trabalha e eles não estão vendo ou não estão 

entendendo e a escola também não fez essa outra parte, né? Eu fiquei 

surpresa e surpresa mais ainda foi depois dos relatos do texto 
produzido que eles produziram na sala no ano passado. Fiquei 

surpresa, se tivesse dado tempo eu teria feito outro situação de 

mostrar uma plantação da outra, com agrotóxicos, sem agrotóxicos.( 
professor 5) 

 

Nessa fala foi relatada uma mudança de comportamento e alteração das 

atividades produtivas. Em pesquisas realizadas nos povoados do entorno, no ano de 

2008, Ennes (2010) traçou o perfil econômico dos povoados Rio das Pedras e Bom 

Jardim. Durante o referido estudo o autor revelou que havia “diferenças significativas 

entre os dois povoados. Observou-se que a grande maioria dos entrevistados de Bom 

Jardim (86,4%) declarou ser agricultor”. Enquanto que na outra comunidade, essa 

ocupação representou apenas 16,1%. Na ocasião, Ennes (2010) caracterizava o Bom 

Jardim como uma comunidade eminentemente rural e afirmava que as diferenças entre 

ambos os povoados relacionava-se ao fato de “Rio das Pedras está  localizado às 

margens da rodovia BR 235 e, portanto, mais exposto a demandas e pressões externas 
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do que Bom Jardim, localizado em uma região de relativo isolamento”. É evidente que o 

fato dessas comunidades serem inseridas numa nova realidade socioambiental, após a 

criação do Parque Nacional Serra de Itabaiana, as atividades laborais e econômicas 

foram de algum modo atingidas. Se em Bom Jardim a principal atividade sempre foi a 

agrícola, o relato do Professor 5 parece nos direcionar para uma nova realidade, a de 

que as novas gerações já não veem na agricultura uma atividade atrativa e que muitas 

terras da comunidade estão se tornando improdutivas. 

 

Os pequenos e os adolescentes lá do povoado são assim, na minha 

visão, também são meio perdidos não são voltados para essa 

situação, em si para o lado de plantação em si está cada dia mais 
escasso. As pessoas que gostam de trabalhar com as plantações 

dentro do povoado, eles tão partindo muito para cidade. [...] o 

trabalho com plantações não atrai mais. Eles não vão querer mais 
fazer o que os pais faziam. Parte para cidade é tanto que pessoas lá 

do Bom Jardim trabalham mais aqui na cidade. Olhe daqui a pouco 

sai da frente, cinco horas, um ônibus cheio de gente que tá 
trabalhando tudo aqui meio dia vai e volta (professor 5) 

 

Este relato apontou para a formação de uma nova realidade socioeconômica, 

através da migração dos moradores para a sede da cidade em busca de oportunidades de 

trabalho. Alguns moradores buscavam outras alternativas de emprego, e outros 

continuavam desenvolvendo as mesmas atividades que realizavam no período anterior a 

criação do PARNASI, e para garantir a continuidade tinha que fazer uso de estratégias 

de resistência às normas estabelecidas pelo Estado para garantir a conservação da área. 

Prova disso era que atividades agrícolas e extrativas ainda eram realizadas na 

comunidade, sobre as práticas extrativas o Professor 5 disse o seguinte: 

 

Esse ano eu sai com eles a pé, mas não foi. Foi uma visita de uma 
aluna que tinha feito uma cirurgia, mas eu aproveitei o caminho...que 

tem plantações, que tinha o lugares onde faz escavações de terra par 

fazer areal que chama areal que é um desmatamento também ai fui 
mostrando. Não caminhando só por caminhar, mesmo. Mas não foi 

como eu fiz o ano passado.(professor 5)  

 

Essa fala da professora 5 se referiu a uma atividade de extração de areia que é 

muito comum nos povoados do entorno do PARNASI, a formação do “Areal”, como é 

denominado nessas comunidades, ocorre com o desmatamento da vegetação e a 

escavação do solo para extração de pedras e areia matéria prima utilizada nas olarias e 

cerâmicas e na construção civil. Tal atividade era responsável pela degradação da 
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vegetação e do solo. Ennes (2009, p. 5) no trabalho intitulado: “Arrancar inhame”, fazia 

referência a essa atividade quando afirma “ser uma prática ilegal de extração de pedras 

destinadas à construção civil. Por se tratar de uma prática ilegal, os moradores se 

referiam a essa atividade por meio do eufemismo “arrancar inhame”. O Professor 5 

também citou essa atividade. 

 

A visita foi positiva, individual foi muito proveitosa. Como eu disse, 

eu queria ter tempo para ter feito outro tipo de visita a um outro local 

para ter focado mais nisso porque foi bem proveitoso. É dessa forma 
entendeu? Têm sítios lá que deixaram de produzir, era sitio produtivo 

agora a terra está parada porque ninguém mexe mais. Lá no Bom 

Jardim, na Serra a gente tem colegas professor que trabalha lá que 
tem sítio que estava perguntando oferecendo a gente perguntando 

quem queria plantar, não tem quem queira plantar no sítio, então não 

tá mais assim despertando nos adolescentes o interesse por essa 
profissão de lavrador. (professor 5) 

 

Ennes (2009, p.2) ao se referir a estudos realizados na área do PARNASI, no 

período de agosto de 2007 a julho de 2008, já chamava a atenção para o 

desenvolvimento de atividades semelhantes à descrita no relato acima, o referido autor 

afirmou o seguinte: “um olhar mais atento permitiu-nos verificar que também há 

extração ilegal de pedras, terra e madeira por parte dos moradores do Bom Jardim para 

o consumo próprio e, também, para venda”. Esse mesmo autor ainda esclarece:  

 

A ação antrópica dos moradores sobre a área protegida pelo 
PARNASI se explica, ao menos em parte, pela pobreza e pela falta de 

alternativas de renda. A pesquisa revelou que é comum que moradores 

pratiquem extrativismo vegetal, animal e mineral na área protegida 
para garantirem condições elementares de sobrevivência. (ENNES, 

2014, 249) 

 

 Como bem esclarece Ennes (2014), as atividades desenvolvidas no interior ou 

no entorno do parque e que vão de encontro as normas conservacionistas, são motivadas 

pela necessidade. É necessário levar em conta que os moradores já estavam lá e já se 

relacionavam com a área antes dela se tornar uma UC. 
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3.4.1 Identidade profissional dos professores das escolas do PARNASI 

 

 

Após tudo que foi discutido até aqui, acreditamos ser importante acrescentar 

uma discussão sobre formação inicial e continuada dos professores que atuavam nas 

escolas do PARNASI. Compreender a formação como um processo contínuo e 

permanente no exercício da formação docente.  

As entrevistas realizadas com os professores contemplaram inicialmente 

informações sobre a formação inicial e continuada desses profissionais, bem como, 

tempo de exercício no magistério e relação com a comunidade. No primeiro momento 

das entrevistas obtivemos dados pessoais e informações sobre a trajetória profissional 

de nossos entrevistados. Eles responderam ainda sobre o tempo de exercício 

profissional na escola investigada. Além da relação dos profissionais da educação com 

as comunidades buscamos levantar informações sobre a formação acadêmica deles. 

Buscamos compreender o nível de especialização dos professores e a frequência com 

que eles se dedicavam à formação continuada. Tudo isso nos ajudou a situá-los frente a 

suas práticas pedagógicas.  

Constatamos que os professores pesquisados são pedagogos e trabalham com o 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental; destaque para dois professores que possuem 

uma segunda graduação em ciências biológicas. Algo que identificamos na fala dos 

entrevistados e consideramos relevante foi o fato de todos os entrevistados possuírem 

alguma especialização e estarem ligados a um curso de formação continuada, mostrando 

que os docentes não encerraram a formação na graduação, pelo contrário, deram 

continuidade aos estudos.  

A participação em cursos de formação continuada na maioria dos casos ocorre 

através de órgãos como as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, além de 

cursos oferecidos pela Universidade Federal de Sergipe, seja em parceria com as 

secretarias ou durante iniciativas individuais. As especializações na maioria dos casos 

eram cursadas em instituições de ensino privadas, enquanto que, na formação 

continuada os entrevistados geralmente davam preferência aos cursos gratuitos. 

Além das dificuldades de formação muitas vezes não há capacitação para os 

professores. Esses profissionais em muitos casos não encontravam o apoio e a estrutura 

necessários para dar continuidade aos trabalhos. A ausência de coordenador pedagógico, 
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em uma das escolas investigadas, foi apontada como um dos motivos que dificultava a 

articulação de atividades nas quais toda a comunidade escolar estivesse envolvida.  

 

Acredito assim, um coordenador pode observar o que a escola está 

precisando e fazer um projeto em cima, em cima daquilo que a escola 
precisa trabalhar, mas lá não tem projetos que a gente realiza. Tem o 

apoio da diretora, mas não tem esse apoio pedagógico, vamos dizer 

assim, de um coordenador. Uma escola que tem um coordenador ele 
sempre vê, observa alguma coisa, ai diz vamos fazer um projeto disso, 

um projeto de leitura vê o que está precisando. (Professor 4) 

 

É importante ressaltar que é justamente a escola que não contava com suporte 

pedagógico de um coordenador, que enfrentava maiores dificuldades em realizar 

projetos, inclusive projetos de educação ambiental, e que não realizava atividades sobre 

o PARNASI, nem tão pouco ocorriam discussões sobre a UC . Quando a escola não 

contava com o apoio de um coordenador pedagógico as responsabilidades que seriam 

exercidas por esse profissional acabavam sendo delegadas ao diretor da instituição de 

ensino, nesses casos o profissional acabava assumindo a dupla função e o que ocorre é a 

sobrecarga de responsabilidades. Não bastante, era comum que os gestores dedicassem 

maior atenção às questões administrativas e burocráticas, deixando o apoio pedagógico 

em segundo plano. 

Mesmo com a ausência de orientação pedagógica os professores se uniam para 

promover espaços de conhecimento acerca da problemática ambiental, ficava evidente 

na fala dos entrevistados o esforço de promover momentos de reflexão e contato com a 

natureza, ações que visavam envolver os alunos em atividades práticas, nas quais eles 

possam protagonizaram e socializaram os conhecimentos adquiridos em sala de aula.  

 

A gente sempre faz projetos na semana do meio ambiente, faz uma 

semana de, onde cada turma realiza atividades e apresenta para 
outras, entendeu? A gente faz assim: monta o projeto e vai executando 

ao longo da semana e ai tira o último dia mais próximo do dia do 

meio ambiente pra fazer a culminância de uma turma apresentar 
paras demais. (Professor 1) 

 

A fim de analisar a relação e o grau de identificação dos professores com a 

comunidade, pré-estabelecemos alguns pré-requisitos: 

A ideia inicial era entrevistar professores com tempo de exercício na escola igual 

ou superior a três anos, mas encontramos dificuldades em encontrar professores com 

esse perfil. Isso se deve ao fato dos profissionais serem constantemente removidos de 
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suas lotações. E assim entrevistamos professores com tempo de trabalho nas escolas 

igual ou superior a dois anos. A abordagem desse grupo de sujeitos também teve como 

preocupação descobrir a relação que eles possuem com a comunidade, investigando os 

motivos que os fizeram escolher a Escola na qual trabalham. Na maioria dos casos os 

professores não residiam nos povoados e as relações que estabeleciam com a 

comunidade se restringiam às atividades da própria escola.  

Saber quem são os moradores que ali residiam, de onde vieram ou se eram 

naturais do povoado, foi uma questão que nos ajudou a esclarecer a dinâmica 

populacional da comunidade e o quanto a UC investigada contribuiu para o aumento ou 

diminuição do fluxo de pessoas, pois todos esses elementos são fatores que podiam 

estar relacionados entre si. De acordo com Ennes (2010, p.33) identificar a ligação do 

morador com o povoado no qual residia permitiu “verificar há quanto tempo o ancestral 

mais velho da família mudou-se para o povoado, auxiliou a obter informações que 

permitiam construir a trajetória de moradores nos povoados e o seu nível de 

enraizamento histórico e cultural”. 

 

 

3.4.2 Parque Nacional Serra de Itabaiana e a construção identitária nas 

comunidades do entorno 

 

 

 Este item apresenta uma análise sobre a relação da comunidade com o 

PARNASI, para tanto foram entrevistados dois moradores um de cada uma das 

comunidades investigadas, com o objetivo de analisar os processos identitários dos 

moradores do entorno do PARNASI, tomando esta UC como um fator de grande 

influência na (re)construção das identidades. Para tanto, compreendemos que: 

 

As comunidades locais, construídas por meio da ação coletiva e 
preservada pela memoria coletiva, constituem fonte específicas de 

identidade. Essas identidades, no entanto, consistem em reações 

defensivas contra as condições impostas pela desordem global e pelas 

transformações, incontroláveis e em ritmo acelerado. (CASTELLS, 
1999, p.84) 

 

As comunidades locais podiam ser compreendidas como trincheiras, onde 

encontram formas de resistência aos processos de dominação. A identidade do 
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individuo ou da comunidade é a sua inscrição no meio social e esta relacionada às suas 

experiências, a tudo aquilo que o identifica, tudo aquilo que ele utiliza para se localizar 

socialmente. Por isso, “do ponto de vista sociológico toda e qualquer identidade é 

construída, mas a principal questão, na verdade, diz respeito a como, a partir de que, por 

quem, e para que isso aconteça”. (CASTELLS, 1999, p.23) 

Levando em consideração que “as pessoas resistem ao processo de 

individualização e atomização, tendendo a agrupar-se em organizações comunitárias 

que, ao longo do tempo, geram um sentimento de pertença e, em última análise, em 

muitos casos, uma identidade cultural, comunal”. (CASTELLS, 1999, p.79). Tem-se no 

caso do Parque o fato de que a UC torna-se um instrumento referência para as pessoas 

que ali residem. 

O entrevistado do Rio das Pedras demonstrou possuir uma relação antiga com a 

Serra, sendo ele natural de Areia, cidade que também possuía uma área do PARNASI. 

Foi relatado o contato estabelecido com a área desde a infância. O carinho e o orgulho 

de ter vivido momentos de lazer ao lado de amigos e familiares, foi algo recorrente em 

seu relato. Ele demonstrou possuir conhecimento sobre o PARNASI e em especial sobre 

o fato de ser uma área protegida. Como já mencionado anteriormente, na infância ele 

costumava desfrutar das belezas da Serra em momentos de lazer, mas sua experiência 

com área também se deveu ao fato de ter realizado um curso de brigadista, que foi 

oferecido pelo IBAMA após a área se tornar protegida ambientalmente. 

 

Na minha adolescência, quase todos os dias eu ia porque eu morava 

ali no início de Areia Branca e a gente sabe que por lá tem acesso a 

Serra de Itabaiana. A gente ir ali por dentro era há poucos minutos, 
negócio de trinta a quarenta minutos. E a gente era jovem, eu quase 

todos os dias estava no Poço das Moças, já subi a Serra e também 

tenho uma experiência muito boa eu participei do primeiro cursos 

para brigadista da serra de Itabaiana. Brigadista para quem não sabe 
ainda é um grupo que tem uma capacitação para combater fogo na 

floresta, não somente na Serra de Itabaiana. É um curso que é 

disponibilizado pelo IBAMA. (Morador 1) 

 

É perceptível, na fala desse entrevistado, a identificação e a ligação afetiva que 

possuia com a comunidade do Rio das Pedras e em especial com a área do PARNASI. 

O fato de possuir um conhecimento maior sobre a UC e por se sentir parte integrante da 

área, o entrevistado demonstrou uma preocupação maior com as questões ambientais e 

com a conservação do PARNASI. Possuir uma história de vida ligada aquele ambiente 

o fazia possuir uma relação diferente dos demais entrevistados. Ter uma história com o 
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local e a esse passado são atribuídos significados particulares, uma vez que relacionados 

com as experiências da infância, produziam um enraizamento do individuo com o lugar. 

Ser parte da comunidade para ele tem um significado singular.  “A união planetária é 

exigência racional mínima de um mundo escolhido e interdependente. Tal união pede a 

consciência e um sentimento de pertencimento mútuo que nos una a nossa Terra, 

considerada primeira e última pátria.” (MORIN, 2000, p.76) 

Quando questionado se acreditava que seu modo de vida era diferente pelo fato 

de residir ali, ele revelou que sim, por ser um lugar tranquilo e que oferecia 

oportunidades de emprego.  

 

Eu me sinto feliz em morar aqui. É o sossego e a tranquilidade, já que 
ainda não existe um índice grande de violência ao ponto de seu filho 

não poder brincar na gente de casa, então aqui tem um sossego, uma 

tranquilidade boa, entendeu? Não tem aquelas pessoas para ficar ali 
lhe prejudicar, não. É um dos povoados onde o índice de violência 

ainda é baixo, isso me deixa tranquilo nessa questão. (Morador 1) 

 

Esse relato evidenciou o quanto as pessoas se socializavam e interagiam em seu 

ambiente local, fosse ele a vila, a cidade, o subúrbio, formando redes sociais entre seus 

vizinhos. Por outo lado, identidades locais entravam em intersecção com outras fontes 

de significado e reconhecimento social, seguindo um padrão altamente diversificado 

que à margem a interpretações alternativas. (CASTELLS, 1999, p. 79) 

O segundo morador entrevistado não era natural do povoado Bom jardim, mas 

residia há quatorze anos nessa comunidade. Assim como o primeiro morador esse 

também se sentia parte da comunidade. 

 

A partir do momento que você vive numa comunidade, que você 

participa dessa comunidade, você se sente membro dessa comunidade 

e é um filho dessa comunidade. Eu acho assim, não é? Sou um 
membro da comunidade não só pela função que eu exerço aqui na 

comunidade, mas pelo fato de eu morar aqui e participa de tudo que 

faz pare da comunidade. (Morador 2) 

 

Mesmo fazendo parte da comunidade há pouco tempo, o primeiro entrevistado já 

se sentia pertencente a ela e ligado àquele lugar. Outro aspecto levantado foi à relação 

do entrevistado com Serra e o que isso lhe possibilitava. O bloco de questões levantadas 

nesse momento da entrevista procurou compreender a relação dos moradores com a 

Serra, desde sua percepção enquanto morador do entorno de uma UC, bem como o 

sentimento de pertença e identificação com o meio.  
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Os entrevistados foram questionados sobre o sentimento deles por residirem em 

uma área cercada de grande beleza natural e reconhecida pela sua importância. 

Identificamos que os entrevistados possuem uma visão utilitarista da natureza, pois as 

falas denotavam a preocupação dos indivíduos em cuidar e manter os recursos, dado ao 

reconhecimento daquilo que a natureza podia oferecer ao homem, como água, alimento 

e abrigo. Tal concepção ficou evidente na fala de um dos entrevistados. 

 

Não só pelo clima, como eu falei próximo a uma serra, um clima 

respirando ar puro, por aqui não tem nenhuma usina, nenhuma 
fábrica de nada o ar aqui é bem puro, mesmo. Então é pelo fato de ser 

um lugar calmo, não é? Não tem agitação nenhuma, pelo menos só 

final de semana, mesmo, que tem alguma festinha assim, mas durante 
a semana o lugar e bem calmo. (Morador 2) 

 

Diante de tal constatação eles foram levados a refletir sobre como seriam suas 

vidas se não morassem ali, e desse modo foram estimulados a dialogarem um pouco 

sobre a relação que já estabeleceram ou que ainda estabeleciam com a Serra. Nessa 

seção da entrevista ainda buscamos compreender a relação dos filhos dos entrevistados 

com o meio e como e quanto a Serra aparece nas relações familiares, naquilo que era 

ensinado pelas famílias aos seus filhos sobre a natureza.  

A percepção da comunidade sobre o meio ambiente foi algo investigado num 

terceiro momento da entrevista. Nesse momento os entrevistados foram questionados 

sobre a importância de empreender esforços para conservar o meio e se cada 

entrevistado percebia essa preocupação nos outros moradores. As duas questões 

primordiais levantadas nesse momento foram: a percepção individual do meio ambiente 

e a percepção e preocupação coletiva na visão de nossos informantes.  

 

Infelizmente, a maioria só se preocupa com o lazer, com o prazer, de 
usufruir, de explorar, mas não está nem ai para questão de conservar, 

para questão até mesmo de ir até lá e dizer olhe vamos até lá 

preservar para que amanhã nossos filhos também possam usufruir 
disso, então eu vejo isso na maioria das pessoas, é claro, que existe 

uma pequena minoria, infelizmente eu tenho que dizer: é uma 

pequena minoria que se importa, mas a grande maioria não está nem 
ai é como se a natureza por si mesmo tivesse a responsabilidade de se 

dá  e de se regenerar, a gente sabe que ela pode se regenerar, mas 

nunca vai ser da forma que ela era porque as modificações e o 

próprio homem explorando, avançando irresponsavelmente 
,destruindo ela e a tendência é diminuir, né? (Morador 1) 
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Ainda sobre a visão do entrevistado sobre a relação dos demais moradores com o 

meio ambiente e os cuidados por eles empreendidos na preservação, o Morador 2 disse 

o seguinte: 

Eles percebem o meio ambiente em que eles vivem. Eles plantam e 
eles têm a preocupação de não colocar muito agrotóxico. sabem que 

os agrotóxicos prejudicam a saúde, não só a saúde mas o ambiente 

que eles vivem, então eu acho que eles preservam. 

 

O último aspecto investigado junto a esse grupo foi à percepção dos pais sobre a 

escola, inicialmente pedimos para que fizessem uma avaliação sobre o ensino que a 

escola da comunidade oferecia a relação com os professores. Além de questões mais 

genéricas a respeito da relação família/escola. Durante a entrevista focamos em questões 

mais específicas no que dizia respeito aos trabalhos de EA desenvolvidos pelas 

respectivas escolas investigadas, no qual as questões da própria comunidade estavam 

presentes. 

A inserção desse grupo como sujeitos informantes nessa pesquisa representou 

uma tentativa de fazer uma avaliação sobre as ações de EA desenvolvidas pelas escolas. 

Uma avaliação de sujeitos diretamente envolvidos com a escola, uma vez que possuiam 

filhos matriculados nelas. A avaliação desses sujeitos nos ajudou a compreender a 

educação ambiental que eram direcionada as crianças do PARNASI. 
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CONSIDERAÇÕES   

 

 

A criação de unidades de conservação constitui uma importante iniciativa 

política adotada pelo Estado em defesa do meio ambiente, de forma que ecossistemas 

com características naturais relevantes possam ser conservados e protegidos dos efeitos 

danosos da exploração de diversos tipos que sobre eles poderiam incorrer caso a ação do 

Poder Público não existisse. No contexto brasileiro, a criação de unidades de 

conservação é uma iniciativa que se dá a partir de princípios definidos pelo SNUC - 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000). Dentre os objetivos do 

SNUC o presente trabalho procurou destacar a promoção de ações de Educação 

Ambiental voltadas aos visitantes das Unidades de Conservação e aos moradores que 

residem no interior ou no entorno das mesmas. Com isso, demonstrou-se que a 

viabilização das UC não depende apenas da delimitação dos limites das áreas 

protegidas, mas está acoplado substancialmente aos programas de EA associados, que 

auxiliam na consolidação dos objetivos de conservação e proteção ambiental. Dessa 

forma, contar com a conscientização e o apoio dos residentes no interior ou no entorno 

das UC é de extrema relevância no que diz respeito aos objetivos do SNUC. 

O Parque Nacional Serra de Itabaiana constitui hoje um dos últimos redutos 

remanescentes da Mata Atlântica localizados no Estado de Sergipe. Passada quase uma 

década após sua implantação, o PARNASI ainda não possui um plano de manejo, 

apesar de imposições legais e restrições ao uso e aproveitamento dos recursos naturais 

existentes se fazerem presentes na vida dos moradores. Somado a isso, até o presente 

momento nenhum dos proprietários das terras localizadas dentro dos limites do Parque 

foi indenizado e nem lhes foi dado espaço para que de algum modo participem dos 

processos de gestão, tornando-os espécies de pessoas ilegais no que diz respeito ao 

Estado.  

A revisão teórica empreendida pela presente pesquisa considerou os princípios 

conceituais associados à educação ambiental em unidades de conservação, a partir do 

que foram levantados dados sobre as dimensões educativas trabalhadas especificamente 

pelas escolas situadas no entorno do PARNASI. Após a análise dos dados levantados, 

verificou-se que a proteção e a conservação do meio ambiente no interior do PARNASI 

são consideradas um fato de grande importância para a comunidade representada pelos 
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sujeitos investigados, mas isso não é suficiente para inspirar as escolas a trabalharem 

questões voltadas para os conflitos socioambientais enfrentados pelos moradores em 

decorrência da inexistência do plano de manejo e da não indenização dos proprietários 

de terras. 

Entre os professores entrevistados foram identificadas cinco concepções de meio 

ambiente: naturalista, recursista/conservacionista, sistêmica, humanista e 

bioregionalista. A concepção recursista prevalece sobre as outras, de forma que a 

preocupação didático-metodológica das escolas no que tange aos princípios de EA 

aplicados está voltada basicamente para a importância dos recursos naturais no que diz 

respeito ao que eles podem fornecer para o homem. Os resultados da pesquisa também 

revelaram que a EA naquelas escolas é constantemente associada ao ensino de ciências 

e que os projetos didáticos desenvolvidos na área acontecem em momentos pontuais do 

ano letivo. Constatou-se que durante esses eventos didáticos as questões locais 

raramente são discutidas, ora por não serem atrativas, ora porque a escola opta por não 

confrontar interesses de terceiros existentes na comunidade. 

Observou-se ainda que se as ações de EA desenvolvidas pelas escolas não estão 

em consonância com os princípios estabelecidos pela PNEA, realidade essa que foi 

interpretada como causada pela necessidade de que a formação continuada do 

professorado nessa área específica de conhecimentos seja mais bem planejada.  Há 

ainda que ser considerado o fato dos professores entrevistados não residirem nos 

povoados onde se situam as escolas em que lecionam, motivo ao qual se atribui o fato 

de sua não identificação com os problemas sociais locais e com a EA de um modo geral.  

Ao contrário dos professores, os representantes das comunidades revelaram 

graus elevados de identificação com seus povoados, exprimindo visíveis sentimentos de 

afetividade e de pertencimento. O valor atribuído ao PARNASI pelos moradores é 

diferente daquele revelado pelos discentes. Para os moradores, a Serra de Itabaiana além 

de caracterizar-se como um espaço público de lazer e diversão também apresenta 

significados específicos relacionados à importância social e política da preservação 

ambiental. Eles demonstram entender a importância do Parque como área de 

preservação ambiental e em alguns momentos fizeram referência à Serra de Itabaiana 

como espaço de pertencimento das gerações futuras à natureza e aos valores humanos 

decorrentes da vida em harmonia com ela. Os moradores utilizaram denominações 

variadas para se referirem ao espaço em que vivem, mas o nome preferido foi Serra de 

Itabaiana no lugar de parque nacional ou área de preservação.  
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A relação estabelecida pelos moradores com a Serra de Itabaiana estabelece-se 

particularmente por fatores econômicos. Nesse sentido, no Povoado Bom Jardim os 

impactos causados pela implantação do Parque na vida dos moradores são notados de 

forma explícita, em especial sobre as atividades produtivas. Este estudo mencionou o 

redirecionamento das atividades laborais ocorrido coincidentemente após a área tornar-

se uma UC. Esta ocorrência é evidenciada pela população mais jovem do povoado e foi 

destacada por um dos entrevistados quando afirmou que a agricultura, atividade 

tradicionalmente desenvolvida no local não atrai a nova geração economicamente 

produtiva, que por isso busca ocupações na sede da cidade de Itabaiana. Contudo, ainda 

são desenvolvidas atividades extrativas, mesmo que ocorram dissimuladamente, 

encobertas pelas estratégias de resistência adotadas pelos trabalhadores. 

No Povoado Rio das Pedras as atividades ligadas à produção de cerâmica e as 

olarias fornecem matéria prima para a construção civil em todo o município de 

Itabaiana e são responsáveis pela extração de recursos do Parque. Isso demonstra que os 

moradores ainda dependem em grande escala dos recursos fornecidos pela Serra de 

Itabaiana para sobreviverem, dependência essa que os acaba colocando na ilegalidade. 

Diante dos resultados encontrados coloca-se a necessidade de aproximar a 

comunidade residente no entorno do PARNASI com a gestão da UC. A carência das 

pessoas por informações que lhes ajudem a lidar com a nova realidade socioambiental 

em que vivem é muito grande. Daí a importância da educação ambiental, pois tanto 

alunos como professores desconhecem o significado de uma UC, sua finalidade e os 

aspectos legais a ela associados. As visitas realizadas esporadicamente durante 

excursões realizadas pelas escolas não são suficientes para suprir a carência de 

conhecimento que a comunidade possui. Dessa forma, a pesquisa realizada atingiu seus 

objetivos, pois mostrou como a dimensão ambiental é trabalhada nas escolas situadas no 

entorno do PARNASI, apontou as dificuldades e os entraves que impedem a efetivação 

de uma educação ambiental crítica e apresentou soluções para os problemas verificados.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Ao Sr.(a) __________________________________________________________ 

Diretor(a) da Escola Municipal Luiz Floresta 

 

Venho por meio desta, apresentar a VSº a mestranda em educação, Leonice Santana 

Ferreira dos Santos, a qual pretende desenvolver sua pesquisa em torno do tema da Educação 

Ambiental em escolas situadas no entorno do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Para a 

concretização de tal pesquisa a aluna precisará ter acesso a esta instituição de ensino, através 

do contato com documentos pertinentes a investigação que realiza, além de fazer entrevistas 

com professores e alunos que serão previamente selecionados, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

 

PROFESSOR:  

 Exercer atividade docente em turmas do 2° ao 5°ano; 

 Possuir tempo de exercício profissional no magistério num período igual ou superior a 

3 anos; 

 Possuir tempo de exercício docente na escola investigada, igual ou superior a 2 anos e 

 Ser professor efetivo da rede municipal de ensino. 

 

ALUNO: 

 Estar matriculado em uma turma de algum dos professores investigados; 

 Estar inserido na faixa etária de 7 a 12 anos e  

 Ser morador da comunidade investigada a pelo menos a 5 anos. 

Assim, solicito a gentileza de permitir seu acesso aos documentos desse 

estabelecimento de ensino, bem como que lhe forneça a ajuda necessária para contatar 

os professores e alunos, possíveis informantes, para a efetiva obtenção dos dados 

necessários a conclusão da pesquisa. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Paulo Sergio Marchelli 

 



125 
 

 
 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) professor(a), 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar como colaborador (a) voluntário (a) de uma 

pesquisa que será realizada sobre a Educação Ambiental em escolas situadas no entorno do 

Parque Nacional Serra de Itabaiana, trabalho de investigação científica desenvolvido pela 

mestranda  em Leonice Santana Ferreira dos Santos, sob a orientação do Prof. Dr. Paulo 

Sérgio Marchelli, da linha de pesquisa: História, sociedade e pensamento educacional do 

Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO: “ESCOLA E MEIO AMBIENTE: A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS 

RESIDENTES NO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL SERRA DE ITABAIANA” 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Leonice Santana Ferreira dos Santos 

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Sérgio Marchelli   

 CONTATOS: leonicefsantana@hotmail.com 

 

DESCRIÇÃO: Esta pesquisa tem o objetivo de investigar as ações de educação 

ambiental desenvolvidas pelas escolas localizadas no entorno do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana. Para atingir tal objetivo busca-se compreender se essas instituições 

de ensino assumem a responsabilidade de educar os indivíduos, em especial as 

crianças, para o desenvolvimento de propósitos da conservação ambiental, para tanto, 

pretende-se analisar as ações pedagógicas da escola no que se refere ao entendimento e 

à solução dos problemas socioambientais decorrentes da implantação da referida 

unidade de conservação. Descobrir como essas escolas atuam frente à realidade 

socioambiental dos povoados, de forma a verificar inicialmente se as práticas 

educativas  por elas desenvolvidas estão em consonância com a Política Nacional de 

Educação Ambiental. 

mailto:leonicefsantana@hotmail.com
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 Para realização dessa pesquisa serão feitas entrevistas do tipo semiestruturadas 

com os professores. Pretende-se analisar o projeto político-pedagógico, entrevistar 

gestores, professores, alunos e pais de alunos. 

Diante das informações apresentadas, acrescentamos que sua contribuição 

como informante é algo de extrema importância para a concretização dessa pesquisa. 

Sua participação se dará de modo voluntário, poderá também se recusar a responder 

qualquer questionamento que julgue não ser conveniente respondê-lo. 

 Desde já esclareço que as informações prestadas serão utilizadas para fins 

unicamente científicos e acadêmicos, garantindo que a identidade dos sujeitos seja 

preservada. 

Comprometo-me também a disponibilizar informações e esclarecimentos sobre 

as conclusões dessa investigação aos informantes que manifestarem interesse. 

 

______________________________________________________ 

Leonice Santana Ferreira dos Santos 

Pesquisadora
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

COMO COLABORADOR NA PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO COLABORADOR 

NA PESQUISA 

 

 

Eu,__________________________________________________, RG nº _____________, 

abaixo assinado, concordo em participar, do estudo, na condição de participante colaborador 

(a) e interlocutor (a), fornecendo as informações necessárias para o desenvolvimento da 

investigação a cerca da Educação Ambiental em escolas situadas no entorno do Parque 

Nacional Serra de Itabaiana. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos que serão realizados e as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também, que minha participação é isenta de despesas, desse modo 

concordo, voluntariamente, em participar deste estudo. Estou ciente que a utilização das 

informações por mim prestadas se destina unicamente a fins científicos e acadêmicos. 

 

Itabaiana (SE), ______,_____________,______ 

________________________________________                       

Assinatura do (a) colaborador (a) da pesquisa 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito dessa pesquisa para a participação desse estudo. 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES 

 

1-INFORMAÇÕES GERAIS 

Localização geográfica 

Ano de criação da escola 

Características do ensino que oferece (tempo integral ou parcial) 

Número de turmas 

A escola oferece merenda 

Trabalha com quais séries 

Número de alunos matriculados 

Oferece merenda 

 

2- ESTRURURA FÍSICA 

Número de salas 

Banheiros 

Espaços coletivos 

 

3-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Direção 

Secretário 

Coordenação 

Corpo docente 

Número de professores / Efetivos e temporários 

 

4-ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Possui Projeto Político pedagógico 

Trabalha com projetos 

O que estimula a produção dos projetos 

Quem participa da execução dos projetos e em quais espaços isso acontece 

Após as atividades do projeto há um momento para avaliar os resultados 

 Há preocupação de discutir temas relacionados ao meio ambiente 

 Já foi realizado algum projeto ou atividade sobre o Parque Nacional Serra de Itabaiana 

Descreva as atividades que a escola já realizou sobre a Serra de Itabaiana ou sobre o Parque 

Nacional Serra de Itabaiana. 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 

 

1- DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

 

Nome 

Formação inicial 

Especialização 

Participação em programas de formação continuada 

Tempo de exercício do magistério 

Tempo de trabalho na escola atual 

Série que leciona /número de alunos 

Reside no povoado 

Possui algum familiar que reside no povoado 

 

2- ATIVIDADES PEDAGOGICAS 

 

Atividades pedagógicas e educação ambiental 

Educação ambiental e transversalidade 

Planejamento: o que é levado em consideração na hora planejar 

O que motiva a inserção da temática ambiental na prática docente 

A importância de se trabalhar a educação ambiental nas escolas 

Qual a avaliação das ações que são desenvolvidas  

Em sua opinião a escola tem se dedicado a temas voltados ao meio ambiente? Com que 

frequência? Quais os momentos do ano letivo que isso acontece? 

 

3- Discutir sobre o contexto socioambiental das comunidades 

 

Como é o planejamento das atividades de Educação Ambiental na escola? 

Quais os critérios de escolha das temáticas a serem trabalhadas? Há algo especial que 

estimula o planejamento? 

Em quais espaços ocorrem às atividades sobre o meio ambiente? 

 

Quando se trabalha a educação ambiental as ações se voltam para questões globais ou as mais 

próximas dos alunos? 

Como as questões relativas ao meio ambiente são trabalhadas pela escola: em datas 

específicas ou há um projeto que desenvolve atividades durante todo o ano? 

Quem são os envolvidos no planejamento? 

Como você avalia a execução do projeto político-pedagógico da escola?  
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Já foi realizado algum projeto ou atividade sobre o Parque Nacional Serra de Itabaiana? 

Descreva as atividades que a escola já realizou sobre a Serra de Itabaiana ou sobre o Parque 

Nacional Serra de Itabaiana. 

Qual a sua avaliação sobre os trabalhos realizados sobre a o PARNASI? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PAIS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PAIS 

 

 

1- DADOS PESSOAIS 

 Nome 

 Nível de escolaridade 

 Estado civil 

 Tempo de residência no povoado 

 Possui algum familiar que também residem no povoado 

 Por que escolheu o povoado como lugar para mora 

 

 

2- RELAÇÃO COM A SERRA 

 

 Que tipo de relação você estabelece com a Serra? 

 Descreva um pouco da sensação de mora num lugar como este? 

 O fato de morar aqui lhe possibilita algo diferente. E se não morasse aqui 

como imagina que seria sua vida? 

 Seu modo de vida é diferente pelo fato de morar nesse povoado? 

 Você se sente parte desse lugar? Há algo que lhe liga a ele? 

Você desenvolve ou já desenvolveu alguma atividade que envolve ou envolveu 

a Serra de Itabaiana? 

 Seus filhos nasceram aqui? Como você descreve o sentimento deles por 

                        este lugar? 

 

 

 

3- PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

 O que você acha da importância da população conservar o lugar onde 

mora? 

 Você percebe que a população daqui possui a preocupação de conservar o 

meio ambiente? 

 As pessoas daqui demonstram preocupação em conservar aquilo que as 

rodeiam? 

 Essa preocupação aparece nas conversas do dia-a-dia? 
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 Em sua opinião o que motiva a preocupação em conservar o meio ou 

ausência dessa preocupação no cotidiano das pessoas? 

 O/a senhor/a sabe o que é um parque nacional? 

 O/a senhor/a conhece algum parque nacional? 

 O que significa o Parque Nacional Serra de Itabaiana para o senhor/a? 

 

 

4- PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE A ESCOLA 

 

 Quantos filhos estão matriculados na escola? 

 Qual a sua opinião sobre a escola: é boa ou possui deficiências? 

 Como tem sido o aprendizado de seus filhos na escola? 

 Em sua opinião essa escola possui algo diferenciado? 

 O senhor/a percebe que a escola trabalha questões  sobre a conservação do meio 

ambiente? 

 Em sua opinião, a escola está preocupada em educar os alunos tendo em conta o fato 

da comunidade estar inserida em uma área de  proteção ambiental? 
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