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RESUMO 
 

Poucos assuntos hodiernos possuem tanto apelo social, aplicabilidade acadêmica e 

potencial interdisciplinar quanto as questões ambientais. O fato de os elementos 

naturais terem suas especificidades aportadas nas mais diferentes ciências, atrelada 

a necessária adequação do comportamento humano à capacidade de resiliência da 

Terra, explica, respectivamente, pelo menos em parte, a difusão de trabalhos 

acadêmicos e adensamento das conferências internacionais atinentes à temática 

ambiental. Neste prisma, destas próprias conferências e discussões, emergem 

ferramentas normatizadoras e promotoras de ambientes sociais, particulares ou 

privados, empenhados na adequação de seus procedimentos com vistas à 

sustentabilidade. O SGA, à luz do que propõe a ISO 14001, é um exemplo disso. 

Difundido na década de 90, ele propõe parâmetros essenciais a criação de um sistema 

de gestão ambiental que atenda as necessidades legais, imperativos de mercado e 

expectativas das empresas que, neste trabalho, são representadas pelas instituições 

de ensino de educação básica.  É neste pano de fundo que a Educação Ambiental 

ganha força e atenção. Ela é um mecanismo acelerador e de consolidação destas 

práticas verdes, principalmente nos ambientes escolares. Sendo assim, o objetivo 

desta dissertação é discutir o papel da educação ambiental no processo de criação 

de SGA em instituições de ensino de Educação Básica. Para tanto, a metodologia 

utilizada foi a descritiva qualitativa, com análise documental, coleta de dados, 

entrevistas e questionários aplicados. Foram ouvidos no processo mais de 22 

professores e 70 alunos do ensino básico de duas instituições de ensino particulares, 

uma localizada à cidade de Curitiba-PR e a outra na capital paulista. Os resultados 

descortinaram, mais uma vez, a realidade precária do ensino da educação ambiental 

nas escolas. A atenção, mesmo que insipiente, costuma se dar nas instituições de 

ensino superior. Os currículos e planejamentos pedagógicos não se adequam aos 

requisitos legais concernentes ao que sugere os PCN’s ou a BNCC. O discurso 

docente não atende às expectativas dos alunos e, por conseguinte, são raras as 

escolas que, hoje, possuem práticas ambientais consolidadas e corpo diretivo, 

docente e discente, empenhados a prospecção de sistemas de gestão ambiental em 

suas instituições. Por fim, as análises documentais e pareceres testemunhais desta 
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dissertação apontam para o papel ímpar da educação ambiental neste processo que, 

à luz da interdisciplinaridade, é capaz de transformar a realidade escrutinada.   

 
 
 
Palavras-chave: educação ambiental, sistema de gestão ambiental, ISO 14001, meio 

ambiente, interdisciplinaridade.  
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ABSTRACT 
 
Few everyday issues have so much social appeal, academic applicability and 

interdisciplinary potential as environmental issues. The fact that the natural elements 

have their specificities contributed in the most different sciences, coupled with the 

necessary adaptation of human behavior to the capacity of resilience of the Earth, 

explains, respectively, at least in part, the diffusion of academic papers and 

densification of the international conferences pertaining to the environmental themes. 

In this prism, from these conferences and discussions, normative tools emerge and 

promote social environments, private or private, committed to the adequacy of their 

procedures with a view to sustainability. The EMS, in the light of what ISO 14001 

proposes, is an example of this. Diffused in the 90s, it proposes essential parameters 

to create an environmental management system that meets the legal needs, market 

imperatives and expectations of companies that, in this work, are represented by 

institutions of Basic Education. It is in this background that Environmental Education 

gains strength and attention. It is an accelerating and consolidating mechanism for 

these green practices, especially in school settings. Therefore, the objective of this 

dissertation is to discuss the role of environmental education in the process of creating 

EMS in institutions of basic education. For that, the methodology used was qualitative 

descriptive, with documentary analysis, data collection, interviews and questionnaires 

applied. More than 22 teachers and 70 elementary school students from two private 

educational institutions were heard in the process, one located in the city of Curitiba-

PR and the other in the state capital. The results uncovered, once again, the precarious 

reality of teaching environmental education in schools. The attention, even if insipient, 

usually happens in institutions of higher education. The curricula and pedagogical 

plans do not meet the legal requirements concerning what NCPs or BNCC suggest. 

The teaching discourse does not meet the expectations of the students and, therefore, 

are rare the schools that, today, have consolidated environmental practices and 

directing body, teacher and student, engaged in the exploration of environmental 

management systems in their institutions. Finally, the documentary analyzes and 

testimonial opinions of this dissertation point to the unique role of environmental 

education in this process that, in the light of interdisciplinarity, is capable of 

transforming scrutinized reality. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O paradigma de desenvolvimento econômico atual, essencialmente 

neoliberal e subordinado às leis de uma sociedade de consumo, vem suscitando 

problemas e questionamentos referentes à capacidade do Planeta em gerir e 

sustentar, a médio e longo prazo, a crescente demanda por matéria prima e os 

consequentes problemas ambientais. O fato é que a aptidão de resiliência da Terra 

parece ser menor do que o ritmo de exploração exigido para a manutenção dos novos 

padrões de consumo (BOFF, 2012). Neste sentido, Fritjof Capra, profícuo escritor 

francês, físico e teórico do campo ecológico, acrescenta: 

As últimas duas décadas de nosso século vêm registrando um estado 
de profunda crise mundial. É uma crise complexa, multidimensional, 
cujas facetas afetam todos os aspectos de nossa vida – saúde e o 
modo de vida, a qualidade do ambiente e das relações sociais, da 
economia, tecnologia e política. (CAPRA, 2006, p.19). 

Instigado por estas questões, no início de 2006, aos 25 anos, iniciei a 

graduação em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. A intenção era, além 

de preparar-me para a carreira docente, capacitar-me como agente multiplicador das 

boas práticas ecológicas, inteirando-me por curiosidade e necessidade, das 

ferramentas disponíveis à formação de uma sociedade mais assertiva às questões 

ambientais.  

Dá-se cabo à graduação e, como ato contínuo, inicio o magistério na rede 

particular de ensino na cidade de Curitiba – Colégio Positivo –, bem como na 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná – anos iniciais e finais da Educação 

Básica – onde ainda concursado e, concomitantemente, atrelado à rede particular 

paulistana – Colégio Mackenzie – aplico os conhecimentos adquiridos pretérita e 

hodiernamente, buscando sempre honrar as intenções iniciais de minha formação, à 

luz das compulsórias transformações pessoais oriundas do amadurecimento 

profissional e pessoal, bem como das novas demandas sociais.  

Observando meu interesse pelas questões ambientais, no início de 2014 o 

Colégio Positivo, meu empregador, ofereceu-me a oportunidade de ingresso em um 
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Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em “Gestão de Resíduos 

Sólidos e Efluentes”, atrelado ao programa de Educação Ambiental da Universidade 

Positivo. As disciplinas ofertadas – todas concluídas no prazo – além capacitarem-me 

profissionalmente, despertaram-me o interesse aos programas e propostas 

ambientais que o Colégio Positivo implementava, à época, em suas sedes, aspirando 

alcançar o selo ISO 14001 (certificação ambiental regulada pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT). A partir de então imergi, por próprio interesse, à 

observação e análise das práticas ambientais da escola, visando associá-las 

criticamente às demandas administrativas verticalizadas pela gestão que buscava, a 

curto prazo, atender aos requisitos comportamentais discentes e docentes requeridos 

legalmente pelos órgãos de auditoria.  

As inquietações e mostras deste tempo que, mesmo lacônico, bastante 

recente, transformaram-se em intenção de estudo, pleiteadas através do ingresso no 

mestrado a que esta dissertação se submete. Desde o início, portanto, busquei nas 

matérias ofertadas, sempre que possível e sem negar a competência de cada uma 

delas, a convergência às temáticas ambientais, principalmente no concernente a 

formação docente com vistas à interdisciplinaridade, tendo em vista a potencialidade 

que esta oferece à aplicação curricular dos temas ambientais ligados à criação de um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

Hoje, com 37 anos, entendo que meus interesses acima explicitados, 

convergem à necessidade urgente do enfoque aos temas ecológicos e combina com 

a atenção demonstrada pela coletividade, organizada ou não, ao estudo da ecologia 

e assuntos transversais nas últimas décadas. “Vivemos em um momento bastante 

propício para a Educação Ambiental (EA) atuar na transformação de valores nocivos 

que contribuem para o uso degradante dos bens comuns da humanidade” (SECAD, 

2007, p.7). 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Sendo assim, mostra-se patente a necessidade de racionalizar e organizar 

as produções materiais e imateriais dos diferentes setores da economia a partir da 

premissa ecológica, fazendo com que a volição que sobrevém por razões éticas, mas 
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também mercadológicas e clientelistas, cunhe-se em padrões não subjetivos, mas 

técnicos, para que as ações sejam práticas, mensuráveis e viáveis economicamente.  

É a partir desta premissa que o Sistema de gestão Ambiental (SGA) se 

apresenta como fator sine qua non para o desenvolvimento de práticas 

ambientalmente corretas e que atendam as demandas sociais sem onerar 

demasiadamente as instituições.  

É o sistema de Gestão Ambiental o responsável pela criação e manutenção 

da responsabilidade ecológica em cada setor de uma empresa. O SGA é um meio 

para que todos passem a enxergar as questões ambientais sob uma ótica comum. 

(MOREIRA,2001, p.50)  

Pensando nisso, a Organização Internacional de Normalização (ISO, 

1993), seguindo o rumo e intenções das conferências e simpósios ambientais 

internacionais, encetou a criação de um comitê de organização de critérios que 

versassem sobre ecologia, buscando, com isso, cunhar subsídios minimizadores aos 

impactos antrópicos produzidos pelas indústrias e/ou empresas que utilizam, em seus 

processos produtivos, recursos naturais e/ou acumulam resíduos potencialmente 

poluentes ou recicláveis. Surge, então, um importante referencial de processos 

atinentes a Gestão Ambiental: ISO 14001, que especifica requisitos para um sistema 

de gestão capaz de possibilitar que uma organização desenvolva e implemente uma 

política ambiental responsável. Esta norma de processos de gestão ambiental aplica-

se às organizações de todos os tipos e tamanhos, acomodando condições 

geográficas, culturais e sociais diversas. Atualmente, têm-se dados de que pelo 

menos 275.576 organizações em 159 países aderiram à ISO 14001.  

Coadunando com o que sugere a própria norma, poucas ferramentas são 

tão eficientes e servem tanto à conscientização individual e/ou coletiva, quanto à 

Educação Ambiental e sua aplicação à manifestação dos pilares da sustentabilidade. 

Ela é o caminho e instrumento mais correto, duradouro e eficaz à criação de um SGA 

aportado na ISO 14001, já que promove condutas perenes e verdadeiramente 

interessadas em um mundo melhor e mais ambientalmente equilibrado (BRITO, 

2008). 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

A partir disso, o ponto cardeal desta dissertação e de onde medram as 

investigações, mora no atendimento e satisfação à resposta da seguinte interrogação: 

Qual é o papel e potencialidades da educação ambiental no processo de criação do 

SGA em instituições de ensino de educação básica?  

1.3 OBJETIVOS 

O  objetivo é analisar o papel e potencialidades da educação ambiental no 

processo de criação do SGA em instituições de ensino de educação básica. 

As inquietações provenientes de minhas experiências uniram-se às 

possibilidades advindas dos caminhos que os subsídios acadêmicos oferecem.  Para 

tanto, pretendendo conciliar os paradigmas teóricos com a necessária coerência e 

fluidez lógica, pressupõem-se explorar o assunto respeitando o eixo temático abaixo 

explicitado, sendo que cada um dos tópicos se traduz nos objetivos específicos desta 

dissertação e são atendidos com diligência inerente à sua respectiva aplicabilidade:   

a. Esclarecer os significados, funções e potencialidades do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA). 

b. Descrever e explorar o desenvolvimento teórico e intenções da Educação 

Ambiental (EA) ao longo da história.  

c. Relacionar as aptidões teórico práticas dos termos supracitados à luz do 

desenvolvimento de um cidadão ecológico mais presente e uma administração 

escolar mais atuante. 

d. Entender a realidade docente a respeito dos desafios que as temáticas 

ambientais oferecem. Objetivando o papel discente e docente.  

e. Explorar as capacidades da interdisciplinaridade como ferramenta pedagógica 

para o diálogo entre a EA e o SGA. 

f. Propor um eixo de aplicação da educação ambiental interdisciplinar, com vistas 

a atender a formação ecológica.  

É fato que a própria busca do atendimento aos objetivos ora expostos, fazem a 

dissertação tender à uma certa “rebeldia”. Explico: a laboração e feitura dos capítulos 

ocorre no gerúndio, ou seja, no caminho, estudando, escrevendo, e assim as 
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possibilidades vão aventando-se, desafiando o escritor a atender a delimitação 

temática, sem negligenciar as oportunidades.  

 

1.4 METODOLOGIA 

 

A metodologia elencada no atendimento das expectativas expostas foi a 

descritiva qualitativa, pressupondo-se, portanto, a atenção do tema  à luz da 

observação e coleta de dados, analisando-os com vistas a obtenção de respectivas e 

conclusões. O registro de fatos, suas análises e interpretações, leva-nos às causas. 

(MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Segundo Silva & Menezes (2000, p.21), “a pesquisa descritiva visa 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas 

de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma 

de levantamento”. 

Sendo assim, atende-se as idiossincrasias e caminhos da metodologia 

elencada a partir, inicialmente, do levantamento de dados referentes a quantidade de 

dissertações e teses acadêmicas de pós-graduação (Mestrados e Doutorados) 

recentes sobre o tema Educação Ambiental (EA), relacionada à criação de Sistemas 

de Gestão Ambiental (SGA) em instituições de ensino, a fim de entender o cuidado 

que a academia, de forma geral, tem dispensado ao tema. Sobre isto, ilustra-se o 

compendio a seguir, no Quadro 1 que, em capítulo subsequente e oportuno, será 

pormenorizado e circunstanciado:    

 
Quadro 1 - Trabalhos acadêmicos relacionados à temática da educação como 
ferramenta à criação de sistema de gestão ambiental em instituições de ensino.  

Ano Autor Título do trabalho Programa de pós-
graduação tipo 

Mestrado ou 
Doutorado 

Instituição/Estado 

 
 

2014 

 
Rafael 
Gomes 

Fernandes 

Universidade e meio 
ambiente: o caso do 

centro de tecnologia da 
universidade federal do 

Ceará 

Mestrado em 
Políticas Públicas e 

Gestão da 
Educação Superior 

 
Universidade Federal 

do Ceará – Ceará 

 
 

2015 

 Diagnóstico para 
implantação de um 
sistema de gestão 

Mestrado 
Profissional em 

Gestão de 
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Bruna 
Arduini 

Mendonca 

ambiental em uma 
instituição federal de 

ensino 

Organizações e 
Sistemas Públicos 

Universidade Federal 
de São Carlos – São 

Paulo 
 
 
 

2015 

 
 

Mauro Das 
Gracas 

Mendonca 

Educação ambiental no 
município de 

Uberlândia (MG): 
reflexões sobre a práxis 

e sua relação com o 
processo de 

planejamento e gestão 
ambiental 

 
 
 

Doutorado em 
Geografia 

 
 

Universidade Federal 
de Uberlândia – 

Minas Gerais 

 
 
 
 

2015 

 
 
 

Desiree 
Fripp dos 
Santos 

 

Potencialidades da 
educação ambiental no 

processo de gestão 
ambiental do campus 

Santa Vitória do 
Palmar/ FURG: 

perspectivas dos 
estudantes do curso de 

bacharelado em 
turismo binacional. 

 

 
 
 

Mestrado em 
Educação 

 

 
 

Universidade Federal 
do Rio Grande – Rio 

Grande do Sul 

 
 
 

2015 

 
 

Andressa 
Gotti 

Diagnóstico e 
perspectivas da gestão 
ambiental na fundação 
Universidade Regional 
de Blumenau – FURB 

 
 

Mestrado 
Engenharia 
ambiental 

 
Universidade 
Regional de 

Blumenau – Santa 
Catarina 

 
 

2016 

 
Andre Luis 

Santos 
Pinheiro 

Avaliação da política de 
sustentabilidade do 
instituto federal de 

educação, ciência e 
tecnologia do Rio 
Grande do Norte 

Mestrado 
Profissional em 
Administração 

Pública em Rede 
Nacional 

 
Universidade Federal 
de Campina Grande – 

Paraíba 

 
 

2016 

 
Cristiano 
Silveira 
Ribeiro 

O impacto do 
treinamento ambiental 

no desempenho do 
sistema de gestão 

ambiental 

 
Mestrado 

Profissional em 
Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade 

 
Universidade Nove de 

Julho – São Paulo 

 
 

2017 

Cristina 
Maria 

Tavares 
Pereira da 

Silva 

Estudo da gestão 
ambiental, social e 
econômica em uma 
instituição de ensino 

superior Maringá 2017 

 
 

Mestrado 
Tecnologia Limpa 

 
Centro Universitário 
de Maringá – Paraná 

 
 

2017 

 
Peterson 
Guerreiro 
Fernandes 

 

Análise das práticas de 
gestão ambiental em 
instituições de ensino 
superior do município 

de Mossoró-RN 

 
Mestrado em 

Ambiente, 
Tecnologia e 
Sociedade 

 
Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido – 
Rio Grande do Norte 

 
 

2018 

 
Alessandro 
Garcia de 

Castro 

Proposta de diretrizes 
para implantação de 
sistema de gestão 
ambiental em IES 

(Instituição de Ensino 
Superior) 

 
Mestrado 

profissional em 
sistemas de gestão 

 
Universidade Federal 
Fluminense – Rio de 

Janeiro 
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2018 

 
 

Franck de 
Cassio 

Lourenco 
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O quadro exposto espelha, de acordo com o banco de dados 

disponibilizado pela CAPES, todos os trabalhos acadêmicos strito sensu com ênfase 

em Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em instituições de ensino, produzidos nos 

últimos cinco anos.  

Em seguida, objetivando sistematizar alguns dos requisitos legais também 

à frente explanados, sistematizou-se o Quadro 2, com o resumo das normas legais 

que dispõem sobre a aplicação da EA das escolas brasileiras. 
 

Quadro 2 – Compêndio das tratativas legais a respeito da Educação Ambiental nas 
instituições de ensino brasileiras (SECAD, 2007) 
Constituição Federal de 1988 - art. 225, 
§1º, inciso VI 

É dever do estado “promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente” 

A Lei nº 9.795/99, que estabelece a PNEA 
- artigo 2º 
 

“a educação ambiental é um componente 
essencial e permanente na educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, 
em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal” 

A Lei nº 9.795/99, que estabelece a PNEA 
- 3º, inciso II 

Cabe às “instituições educativas promover a 
educação ambiental de maneira integrada aos 
programas educacionais que desenvolvem”. 

Na Lei de Diretrizes e Bases, 
nº 9.394/96 artigo 36, § 1º 

Os currículos do ensino fundamental e médio 
“devem abranger, obrigatoriamente, (...) o 
conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especialmente do 
Brasil”. 

 Lei no 9.795/99, artigo 5ª – I  a integração da educação ambiental às 
disciplinas de modo transversal, contínuo e 
permanente. 

Fonte: O Autor (2018) adaptado de SECAD (2007) 

 

Realizou-se também análises documentais dos planejamentos 

pedagógicos elaborados pelos professores de duas escolas de ensino básico. A 

instituição “A” localizada em Curitiba, na unidade onde o pesquisador atua como 
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docente, com cerca de 11 turmas de ensino médio e 50 anos de história. A outra 

escola, paulistana, “B”, com mais de 180 anos desde a sua fundação, mil alunos 

matriculados e localizada na capital paulista.  

Com o intuito de valorizar a percepção de atores que vivenciaram a 

implantação de SGA’s em seus ambientes de trabalho e, a partir disso, coadunar, ou 

não, os resultados com as proposições desta obra, foi entrevistado um docente, de 

nome convenientemente omitido,  professor de Biologia da instituição de ensino “A” e 

que, além de docente, participou da equipe do sistema de gestão ambiental criada 

com vistas a aquisição da ISO 14001.   

Por fim, com vistas a estabelecer relações entre a teoria pedagógica e a 

prática de ensino, foram aplicados aos professores das escolas já citadas pesquisas 

– por meio da ferramenta Google Forms – que cunharam a verificação da relação 

entre teoria e prática docente. O que, por suposto, analisa-se em capítulo oportuno.  

Com base nestes dados, granjeou-se a criação de hipóteses a respeito da Educação 

Ambiental no processo de Gestão Ambiental, sugerindo caminhos pedagógicos que 

sirvam como ferramentas facilitadoras aos docentes e à promoção de práticas 

escolares sustentáveis, com atenção à interdisciplinaridade.    
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2 SISTEMA DE GESTÃO DE AMBIENTAL  
 

 
Dois termos condicionam o entendimento deste trabalho, a saber: Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA) e Educação Ambiental (EA). Já que o último converge 

para o primeiro, explicita-se, portanto, de antemão, o SGA.  

Nos dias de hoje, cada vez mais as organizações devem se preocupar em 

aumentar sua “ecoeficiência”, ou seja, sua eficiência na utilização de recursos não 

renováveis, matérias-primas, energia, uso da água, etc. O que se sabe sobre isso é 

que, o conceito de desenvolvimento sustentável exige que se passe a combater os 

resíduos no momento de sua geração e não no final do processo. (MOREIRA, 2001 

p.50). 

É nesta perspectiva que surge o sistema de gestão ambiental, que pode 

ser descrito como uma metodologia pela qual as organizações atuam de maneira 

estruturada sobre suas operações para assegurar a proteção do meio ambiente. Ele 

define os impactos de suas atividades e, então, propõem ações para reduzi-los 

(OLIVEIRA et al., 2010). “Uma instituição de ensino, ou não, que implementou um 

sistema de gestão ambiental adquire uma visão estratégica em relação ao meio 

ambiente: deixa de agir em função apenas dos riscos e passa a perceber também as 

oportunidades.” (MOREIRA, 2001 p.50). 

Portanto, o Sistema de Gestão Ambiental  é a base para o estabelecimento 

de um método de gerenciamento que vise a melhoria contínua dos resultados e 

promova o desenvolvimento sustentável de uma empresa. Tendo em vista o apelo 

global atinente aos assuntos ambientais, bem como a necessidade de redução de 

custos ligados a aquisição de matéria prima e desperdícios, não é exagero dizer que 

nos dias de hoje a sobrevivência de uma organização está intimamente ligada ao 

conceito e procedimentos de desenvolvimento sustentável.  

O sistema de gestão ambiental permite a visão das ações em cada setor 

operacional. No contexto escolar, por exemplo, atende as práticas pedagógicas 

discentes e docentes internalizadas e desenvolvidas cotidianamente, associando-as 

aos resultados mitigatórios pretendidos. Pensa-se, portanto, que quando todos os 

envolvidos em uma empresa, consumidores e/ou prestadores de serviço, passam a 



23 
 

 
  

enxergar as questões ambientais sob o mesmo prisma, entendendo as rotinas laborais 

como ferramentas e meio à manifestação de práticas conscientes,  as soluções 

florescem e o sistema de gestão que, antes teoria, agora ganha vida e sentido no 

corpo da empresa. 

Neste sentido, as observações de Oliveira et al. (2010) facilitam o termo:  

(...) parte do sistema de gestão global que inclui a estrutura 
organizacional, o planejamento de atividades, as responsabilidades, 
as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para 
desenvolver, conseguir implementar, analisar criticamente e manter a 
política ambiental” (NBR ISO 14001 ABNT, 2004). 

Ampliando conceitos, buscando parâmetros e subsídios teóricos à 

implementação de um sistema de gestão ambiental, é necessário dar atenção as 

orientações explicitadas pela ISO 14000, que faz parte de um grupo de normas para 

a implantação deste sistema. A série foi criada na década de 90, com base nas 

prerrogativas da ISO 9000.  

Segundo a ABNT(2004) apud SILVA e FRANÇA (2015), 

O sistema de gestão ambiental utilizando por base a norma ISO 14001 
tem por objetivo dotar as organizações de elementos de um SGA 
eficaz que possam ser integrados a outros requisitos da gestão e 
auxiliá-las na consecução de seus objetivos ambientais e econômicos. 
A sua finalidade geral é equacionar a proteção ambiental e a 
prevenção de poluição com as necessidades socioeconômicas. Muitos 
desses requisitos podem ser abordados simultaneamente ou 
reapreciados a qualquer momento. (ABNT, 2004 apud SILVA e 
FRANÇA 2015, p.179)  
 

A sigla ISO é a identidade da Internacional Organization for Standardization 

– Organização Internacional de Padronização. É, portanto, um órgão não 

governamental presente em cerca de 20 países. Fundada em 1947, em Genebra, seu 

trabalho se traduz na promoção e normatização de produtos e serviços, utilizando 

normas específicas, buscando a contínua qualidade do que oferece. No Brasil, o órgão 

que regula e orienta a ISO é a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A ISO se divide em séries, as mais conhecidas e utilizadas são a 9000 e 

14000. A primeira se destina ao modelo de gestão de qualidade dos processos 

característicos de cada organização, ou seja, busca aferir e certificar as empresas que 

melhor desenvolvem suas funções, minimizando custos, desperdícios e otimizando 

metodologias e procedimentos. A Organização de Normas criou, portanto, maneiras 
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de incentivar, promover, verificar, manter e aprimorar a qualidade de uma empresa, o 

que estimula a contratação de seus serviços por parte dos clientes. Seus requisitos 

são bastante rígidos em ralação a documentação necessária, ações, satisfação da 

equipe de funcionários, mercado consumidor a que se destina e, principalmente, 

impactos de sua atuação no contexto em que está inserida. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 1996).  

Este trecho serve-nos de base para o entendimento de uma de suas 

variantes, criada em 1996, a ISO 14000. Esta veio de encontro ao apelo ambiental 

que brotou, com mais intensidade, à partir dos anos 90, nos mais diversos setores da 

sociedade. Tem intenções semelhantes à ISO 9000, contudo, seu foco agora se volta 

às questões ambientais.  

Todos os requisitos na Norma ISO 14000 atendem a criação e manutenção 

de uma sistema de gestão ambiental. Tem como razão a garantia do equilíbrio e 

preservação do meio ambiente, normatizando, por exemplo, questões bem 

específicas, como: uso da água, solo, produção e destinação de resíduos, 

procedimentos do corpo de funcionários, funcionamento do conselho de gestão, etc. 

Vale ressaltar que, para tanto, a norma ISO 14000 forma um conjunto, que, abaixo, é 

explicitado em suas partes:  

• ISO 14001: trata do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

• ISO 14004: destina-se ao uso interno da Empresa. 

• ISO 14010: são normas sobre as Auditorias Ambientais. São elas que 

asseguram credibilidade a todo processo de certificação ambiental. 

• ISO 14031: são normas sobre Desempenho Ambiental. 

• ISO 14020: são normas sobre Rotulagem Ambiental. 

• ISO 14040: são normas sobre a Análise do Ciclo de Vida. 

 

A ISO 14001 é a única que certifica e, como se destina justamente a criação 

e proposta do SGA, é a que mais aparece.  

De acordo com a ISO, qualquer empresa, devidamente formalizada junto 

aos órgão legais de seu país, pode implementar o SGA. De acordo com a ABNT 

(1996) as etapas são simples, e traduzem-se nos seguintes passos:  
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• Política e comprometimento - Deve-se definir uma política ambiental à 

empresa, respeitando seu ramo de atuação e as leis de seu país. Levando 

em consideração os impactos gerados e comprometendo-se à melhoria 

contínua das metas propostas. Promovendo formas de comunicação clara 

e acesso às informações ao público intra e extra instituição.  

• Planejamento – Criação de um plano de ação. Para tanto é necessária 

a identificação dos problemas e potencialidades, bem como a definição das 

adequações necessárias. Os objetivos precisam ser claros e atingíveis.  

• Implementação – aplicação do projeto e plano de ação, delegando 

responsabilidades e desenvolvendo os procedimentos necessários.  

• Avaliação – Momento destinado a verificação do cumprimento das 

metas propostas, registrando as conformidades e desconformidades do 

que foi planejado. Este processo deve ser acompanhado por um programa 

de auditoria.  

• Revisão  -  Este  estágio e faz parte do ciclo de melhoria continua. 

Análise crítica por parte da gestão da empresa a respeito do funcionamento 

do SGA, projetando o que pode ser alterado ou melhorado para que os 

processos sejam mantidos, quando adequados, ou aperfeiçoados quando 

equivocados.  

Portanto, apoiado nas diretrizes da ISO 14001, a implantação de um sistema 

de gestão ambiental (SGA) pode ser ilustrada pelo caminho e etapas na Figura 1: 

Figura 1 - Etapas propostas pela NBR ISO 14001 para a implementação do SGA. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2018)  
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Em suma, o que a Norma ISO 14001 propõe a respeito de uma SGA é que 

ele: 

a. Melhore continuamente o desempenho ambiental da instituição em que 

atua. 

b. Desenvolva atividades e serviços, adotando procedimentos que previnam 

a poluição e protejam o meio ambiente, principalmente os relacionados à 

geração de resíduos sólidos, efluentes e ao consumo de água e energia. 

c. Promoção de uma comunicação aberta entre os colaboradores da 

empresa, sensibilizando-os para as questões ambientais e compromisso 

com a política referida.  

d. Atendimento aos requisitos aplicáveis da legislação do país e os demais 

compromissos assumidos pela organização.  

 

Como se vê, é necessária a utilização de ferramentas para a manutenção, 

que tenham como premissa a verificação e melhoria dos processos.  

É importante salientar que as etapas condicionantes a criação e 

manutenção de um SGA, propostas pela ISO 14001, foram criadas sobre um tripé e 

dependem deste, a saber: planejamento, melhoria e manutenção. Portanto, combina 

em sua aplicação com o método PDCA (PlanDo-Check-Act), de controle e melhoria 

de gestão.  “O PDCA é um método de gerenciamento de processos ou de sistemas. 

É o caminho para se atingirem as metas atribuídas aos produtos dos sistemas 

empresariais”. (CAMPOS, 1992). 

Para Quinquiolo (2002) apud Markmann (2012):  

Para a criação de um SGA, portanto, vê-se o PDCA como ferramenta 
no auxílio diagnóstico, análise e prognóstico de problemas 
organizacionais, sendo extremamente útil para a solução de 
problemas. Poucos instrumentos se mostram tão efetivos para a busca 
do aperfeiçoamento quanto este método de melhoria contínua, tendo 
em vista que ele conduz a ações sistemáticas que agilizam a obtenção 
de melhores resultados com a finalidade de garantir a sobrevivência e 
o crescimento das organizações. (QUINQUIOLO, 2002 apud 
MARCKMANN, 2012, p.22 ). 

O que se tem observado é que são raras as empresas e instituições de 

ensino que se arriscam à criação de um SGA sem que se apoiem no PDCA. Os 

trabalhos acadêmicos analisados e citados por ocasião da introdução deste trabalho 
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dão prova contundente disto. É o que diz, por exemplo, Cristina Maria Tavares Pereira 

da Silva, quando pressupõe o PDCA como ferramenta à aplicação do SGA: “Propôs-

se o uso do ciclo PDCA, considerada uma ferramenta de planejamento, execução, 

padronização e controle em busca de melhorias.” 

Criado na década de 1930 por Walter A. Shewart, o PDCA surge como 

ferramenta ímpar. Também chamado de Ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart — é 

essencialmente um método de gestão, que objetiva a promoção da melhoria contínua 

dos processos. Sua proposta se divide em quatro passos, simples, mas de muita 

eficácia. São eles: Planejar (plan), Fazer (do), Checar (check) e Agir (act). 

  Como se pode perceber, os passos de implementação de um sistema 

de gestão ambiental, sugeridos pela ISO, e os do PDCA, obedecem a uma lógica 

bastante semelhante. O intuito do PDCA é, na verdade, ajudar a identificação dos 

problemas, mas também, e de forma muito didática, oportunizar formas de mitigá-los. 

Focando na causa, antes do que nas consequências. O que pode ser ilustrado na 

Figura 2: 

Figura 2 - Representação das etapas do ciclo PDCA.  

 
 
Fonte: Jornal Nossa Gente (2018). Disponível em https://www.nossagente.net/tag/ciclo-pdca/ 
 
 

Senso assim, conforme orienta a ISO, um sistema de gestão ambiental 

pressupõe o desenvolvimento de uma metodologia de identificação de aspectos e 

https://www.nossagente.net/tag/ciclo-pdca/
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avaliação de impactos ambientais. Abrangendo todas as operações da empresa ou 

indústria a que se submete sua aplicação. Ou seja, o SGA ultrapassa os resultados, 

ele visa também os processos. As mudanças são percebidas na forma de trabalhar, 

alterando procedimentos e criando aquilo que se pode chamar de cultura verde. O 

SGA lida com uma certa dose, portanto, de subjetividade também, pois a 

internalização das ferramentas depende, de certa forma, do grau de comprometimento 

dos indivíduos.  

De acordo com o autor Ênio Viterbo Júnior (1998): 

O modelo de gestão previsto pela ISO 14001 tenta garantir que existe 
instalado na organização um sistema de gestão que considera a 
melhoria contínua do meio ambiente como diretiva básica. Sendo 
assim, as metas de melhoria devem ser fixadas levando-se em 
consideração a satisfação das necessidades de todas as partes 
interessadas nos negócios da organização. (VITERBO JÚNIOR,  
1998, p.17)  

De acordo com Moreira (2001, p. 49-50), o SGA, respeitando todos os 

processos inerentes a sua aplicação, tem por natureza e significado as seguintes 

intenções: 

a. Garantia de melhor desempenho ambiental. 

b. Redução de desperdícios. 

c. Prevenção de riscos (acidentes ambientais, multas, ações judiciais, etc.) 

d. Disseminação da responsabilidade sobre o problema ambiental para toda a 

empresa (a área de meio ambiente passa a atuar como staff ou mesmo se 

transforma em consultoria externa) 

e. Homogeinização da forma de gerenciamento ambiental em toda a empresa, 

especialmente quando suas unidades são dispersas geograficamente. 

f. Possibilidade de demonstrar consciência ambiental ao mercado nacional e 

internacional (competividade) 

g. Boa reputação junto aos órgãos ambientais, à comunidade e ONGs. 

h. Possibilidades de obter financiamentos a taxas reduzidas. 

i. Benefícios intangíveis, tais como melhoria no gerenciamento, em função da 

cultura sistêmica, da padronização dos processos, treinamento e capacitação 

de pessoal, etc.   
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Por fim, vale ressaltar que o SGA pode ser também criado sem que se 

almeje qualquer tipo de certificação, mas é fundamental e necessário que se busque 

parâmetros adequados ao seu funcionamento e que, de antemão, sejam confiáveis. 

Portanto, a atenção dada à ISO, neste caso, não se dá essencialmente por seu valor 

comercial, tendo em vista as oportunidades que o selo verde pode oferecer, mas 

antes de tudo, porque é esta norma a que melhor define e oferece o caminho para a 

criação de um sistema de gestão ambiental.  
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DA GÊNESE À CONTEMPORANEIDADE 
 

 

Depois de explicitado o significado e intenções do SGA, o segundo termo 

que merece especial atenção é a Educação Ambiental.  Para tanto, de acordo com 

Milton Santos, importante geógrafo e pesquisador brasileiro do século XX, o meio 

ambiente - de onde emanam as questões atinentes a educação ambiental  –  tem seu 

entendimento condicionado às suas intrínsecas especificidades e possibilidades, e é 

necessário que, portanto, o todo seja contemplado em partes, a saber: os homens, as 

instituições, o meio ecológico e as infraestruturas. É por isso que são justamente os 

elementos e as relações que estes estabelecem entre si, os atores que dão forma e 

conteúdo ao ambiente em que vivemos. Neste sentido, para Milton Santos, é 

impossível separar o elemento “ecologia” das estruturas necessárias às produções 

humanas, ou seja, a parte (ecologia) completa o todo (mundo).  Estudar e entender 

os aspectos ecológicos e ambientais é, portanto, atender uma das demandas básicas 

das ciências humanas: compreender suas complexidades com o meio e com o outro. 

A própria natureza só tem sentido a partir de sua relação com o homem, pois tanto o 

conceito, quanto os significados ecológicos, só existem a partir do elemento humano, 

que identifica e analisa o ambiente. Com isso, percebe-se que o homem e as questões 

ambientais interagem e se influenciam o tempo topo. 

Vale lembrar que este tipo de pensamento rompeu os paradigmas do 

século XIX, que preteriam e relegavam as questões ambientais, explicando a 

sociedade e suas idiossincrasias sempre à parte do meio natural. Nesta perspectiva, 

segundo José Augusto Drummond, professor de educação ambiental da Universidade 

de Brasília, foi preciso ajustar os ponteiros do relógio social e ambiental, para que 

homem e natureza fossem contemplados e entendidos não dialeticamente, mas em 

suas reciprocidades e relações. (DRUMMOND, 1991). 

Em uma perspectiva historicista, Drummond (1991) descreve a forma como 

as questões ambientais foram tratadas academicamente, principalmente a partir do 

século XX, momento em que as produções teóricas floresceram, mais nitidamente, às 

questões ecológicas: a) valorização de regiões com características físicas extremas, 

buscando com isso observar a forma como o meio interfere diretamente à vida 
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humana. b) valorização das ciências naturais para a melhor compreensão de seus 

fenômenos. c) análise possibilista das relações homem e natureza, ou seja, o que o 

ser humano é capaz de fazer com o que lhe é oferecido pelo meio natural. d) busca 

por fontes documentais (relatos, dados estatísticos, etnografias, etc.) que sirvam como 

ponto de partida para as análises sócio ambientais. e) importância do trabalho de 

campo, experiência em loco, para identificar os sinais e impactos antrópicos, por 

exemplo. (DRUMMOND, 1991).  

À luz da contemporaneidade, portanto, as questões ambientais ganham 

valor, influenciam e são influenciadas pela sociedade. A partir disso, o interesse pelo 

meio ambiente ganha espaço na academia, encontros e congressos.  

Foi no final do século XIX que surgiram os primeiros teóricos ambientais: 

Henry David Thoreau, estadunidense que, em 1858, utiliza pela primeira vez o termo 

“ecologia”, e Eugenius Warming, professor dinamarquês, com a escrita de Ecology of 

Plants: An Introduction to the Study of Plant Communities (1895). Atualmente, as 

produções são fartas. A ecologia vem despertando o interesse da sociedade em 

função da iminente escassez dos recursos naturais necessários à sobrevivência do 

homem, ou seja, pela desarmonia entre a biota e a abiota, bem como pelas catástrofes 

naturais que frequentemente acometem as regiões mais suscetíveis. Prova disto são 

as periódicas conferências promovidas pela ONU (Organização das Nações Unidas), 

como a de Estocolmo (1972); Rio de Janeiro (1992); Kioto (1997); Johanesburgo 

(2002); Copenhagen (2009) e mais recentemente a Rio+20 (2012), que possuíram 

como premissa comum a elaboração de agendas globais que visassem a amenizar 

os efeitos do ser humano sobre a natureza, requerendo portando o desenvolvimento 

social sustentável. Mais à frente, estas mesmas conferências serão abordadas por 

esta dissertação, à luz de suas implicações e papeis na gênese da discussão e uso 

da terminologia Educação Ambiental. Entende-se a atenção social e acadêmica ao 

tema a partir da necessidade de intervenções mais concretas à necessidade de 

mitigação dos impactos antrópicos, visando aspectos paliativos, mas principalmente 

preventivos, a partir da formação de uma mentalidade social que passa a emanar de 

um cidadão ecológico:  

Esse modo ideal de ser e viver orientados pelos princípios do ideário 
ecológico é o que chamamos de sujeito ecológico. O sujeito ecológico 
é um ideal de ser que condensa a utopia de uma existência ecológica 
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plena, o que também implica uma sociedade plenamente ecológica. 
(CARVALHO, 2004, p.65)  
 

O termo sustentabilidade, também hodierna e abundantemente utilizado, 

ilustra o interesse às questões advindas da relação homem natureza. Ele aparece 

pela primeira vez em 1987, no relatório de Brundtland, como ficou conhecido o 

encontro da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, reunião 

composta por representantes das principais economias do mundo com o intuito de 

reafirmar e registrar o risco do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a 

capacidade regenerativa do planeta, questionando, portanto, o modelo de vida de boa 

parte da população dos países industrializados. Acrescentando, ações sustentáveis 

passam a ser consideradas como aquelas que possuem a “capacidade de atender as 

necessidades de recursos naturais da geração presente, sem comprometer a oferta 

às gerações futuras” (GADOTTI, 2001). É importante considerar os obstáculos 

epistemológicos do termo, já que sustentabilidade possui raízes filosóficas fincadas 

na práxis ecológica e, portanto, respeitar as idiossincrasias dos diferentes contextos 

sociais, econômicos e ambientais (tripple bottom line) em que floresce é bastante 

desafiador. Contudo, suas múltiplas conceituações e aplicações têm algo em comum, 

convergem ao que é caro e essencial ao tema, a saber: o equilíbrio dinâmico com o 

outro e com o meio ambiente.  

Leonardo Boff (2017), professor do tema na Universidade do Rio de 

Janeiro, conclui que a sustentabilidade só acontece quando se atende as 

necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que o capital natural 

seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e 

coevolução. Portanto, pode ser percebida e atingida pela análise e adequações das 

ações individuais ou coletivas aos padrões de resiliência da Terra, e quando, por 

exemplo, responsabiliza-se os atores envolvidos nas alterações ao meio ambiente, de 

forma proporcional aos impactos. (SILVA, 1995, p.243). 

A partir deste contexto, nasce a educação ambiental (EA), que floresce com 

vigor no final do XX, como fruto da necessidade de medidas mais concretas e 

pedagógicas à visão de mundo mais sustentável, que atenda as demandas 

capitalistas, mas o faça sendo capaz de deixas às gerações futuras recursos naturais 

suficientes à manutenção social. Ou seja, a EA tem como premissa a viabilização da 

“superação das injustiças ambientais, da desigualdade social, da apropriação 
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capitalista e funcionalista da natureza e da própria humanidade (SORRENTINO et al., 

2005, p.287).   

Podemos, portanto, definir  a Educação Ambiental como uma prática 

humana  que proporciona e facilita a relação entre o eu e o outro, nas inter-relações 

sociais que envolvam o meio ambiente, otimizando e promovendo dialógicos com a 

finalidade de  incentivar a as trocas com o meio de forma reflexiva e politicamente 

comprometido com uma atitude reflexiva frente as práticas societárias capitalistas. 

(LOUREIRO, 2007, p. 21). 

 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AS PRINCIPAIS CONFERÊNCIAS 

INTERNACIONAIS 

Após a criação da ONU e de seu respectivo braço/agência responsável 

pelas questões ambientais - PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente) - houve uma espécie de centralização maior das discussões relativas as 

ações antrópicas, brotando deste órgão a organização das principais conferências 

internacionais atinentes ao tema. Explicitam-se a principais nos parágrafos seguintes: 

Conferência de Educação de Keele, Grã Bretanha,1965. Nesta reunião a 

expressão “Educação Ambiental” (Enviromental Education) é utilizada em caráter 

oficial e contemplada como pauta prioritária, sendo este momento, portanto, o marco 

decisório de inclusão e promoção das temáticas ambientais nas pautas curriculares 

dos projetos pedagógicos. Pouco tempo depois, na Conferência Mundial sobre o Meio 

Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia, confere-se à Educação Ambiental um 

papel estratégico na superação das crises ecológicas. Houve, a título de exemplo, 

encaminhamentos referentes ao treinamento de professores e o desenvolvimento de 

novos recursos instrucionais e métodos para trabalhar com Educação Ambiental. Vale 

ressaltar que o Brasil se fez representado nesta Conferência e assinou sem restrições 

a Declaração da ONU sobre Meio Ambiente, o que repercutiu e influenciou 

decisivamente na produção das normais e legislações ambientais dos anos 

posteriores. Cita-se, como exemplo, a criação da Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA), 1973, primeiro órgão nacional com atribuições específicas à EA, 

fruto dos compromissos assumidos na Conferência de Estocolmo. Foi justamente a 
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partir da SEMA, sob o comando do diretor Nogueira Neto, que a Educação Ambiental 

passou a ganhar o direito de, ainda não como disciplina, constar nos currículos 

escolares. (BRASIL, 1997).  

Em 1975, a UNESCO assumiu a organização das discussões regionais e 

internacionais de Educação Ambiental, realizando o Seminário Internacional sobre 

Educação Ambiental em Belgrado, Iugoslávia, momento em que brotam as diretrizes 

e escopo da EA, através da Carta de Belgrado, documento que é um marco conceitual 

no tratamento das questões ambientais. Segue um pequeno trecho: 

(...) Nós necessitamos de uma nova ética global - uma ética que 
promova atitudes e comportamentos para os indivíduos e sociedades, 
que sejam consonantes com o lugar da humanidade dentro da 
biosfera; que reconheça e responda com sensibilidade às complexas 
e dinâmicas relações entre a humanidade e a natureza, e entre os 
povos. Mudanças significativas devem ocorre em todas as nações do 
mundo para assegurar o tipo de desenvolvimento racional que será 
orientado por esta nova ideia global – mudanças que serão 
direcionadas para uma distribuição equitativa dos recursos da Terra e 
atender mais às necessidades dos povos. (...) É dentro desse que 
devem ser lançadas as fundações para um programa mundial de 
Educação Ambiental que possa tornar possível o desenvolvimento de 
novos conceitos e habilidades, valores e atitudes, visando a melhoria 
da qualidade ambiental e, efetivamente, a elevação da qualidade de 
vida para as gerações presentes e futuras." 
(CARTA DE BELGRADO, 1975) 
 

Os objetivos da Educação Ambiental emanados nas certidões acordadas 

nesta conferência, elencam e organizam assuntos importantes que, depois de 

rediscutidos e otimizados pela conferência de Tbilisi, à frente explicitada, dão caráter 

pedagógico a EA, pressupondo que sua aplicação deveria promover a 

conscientização, conhecimentos, atitudes, habilidades, capacidade de avaliação e 

participação social. Há também, a partir desse momento, a proposta de que a EA seja, 

portanto, organizada como educação formal e não formal, com currículo base 

sustentado pela própria UNESCO e com um processo que permeia toda a educação 

básica, priorizando sempre o caráter interdisciplinar.  

Este seminário deu fôlego para a organização, também pela UNESCO, da 

Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, ou Conferência 

de Tbilisi – 1977. Este evento, pelo grande apoio de nações do mundo todo, passou 
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a ser considerado o evento ligado a EA mais importante já realizado. Foi nele que 

especialistas de todos os continentes definiram finalidades e objetivos da Educação 

Ambiental, a saber: 

Finalidades: 1. Promover a compreensão da existência e da importância 

da interdependência econômica, social, política e ecológica. 2. 

Proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os 

conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes 

necessárias para protegerem e melhorarem o meio ambiente. 

3. Induzir novas formas de conduta, nos indivíduos e na sociedade, a 

respeito do meio ambiente. 

Objetivos: Dentre os objetivos estão a promoção de um ser ecológico 

que exerça suas atividades com consciência, conhecimento, 

comportamento exemplar, sendo multiplicador e participativo nas 

demandas comunitárias. 

O Brasil não esteve representado nesta conferência, mas manifestou, 

principalmente por parte do Ministério da Educação, ações no sentido de acompanhar 

o apelo global pelas questões ambientais. Sendo assim, em tempo e intenções 

atrelados à Tbilisi 1997, O MEC produziu um documento oficial sobre EA – “Educação 

Ambiental”, cujos princípios decorrem dos próprios protocolos firmados em Tbilisi. 

O congresso de Moscou, realizado após 10 anos da Conferência de Tbilisi, 

correspondeu a Terceira Conferência Internacional sobre Educação Ambiental. Os 

centenas de países envolvidos elaboraram um plano de ação para a Educação 

Ambiental, orientado pelas seguintes diretrizes: a. os modelos curriculares aplicados 

à educação ambiental precisam ter caráter multinacionais, ou seja, brotar de 

experiências de diferentes países; b. investimento em capacitação docente voltada à 

EA; c. valorização das áreas de conservação ambiental como meio para o 

desenvolvimento da EA. d. promoção midiática dos assuntos atinentes às questões 

ambientais, bem como verificação e fiscalização da fidedignidade dos conteúdos já 

divulgados (DIAS, 2003, p.29-30). 
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Em 1992, por ocasião da realização da Eco Rio-92, conferência que 

objetivou, entre outros fatores, a verificação do cumprimento dos compromissos 

assumidos nos encontros ambientais promovidas anteriormente, 175 países 

assinaram o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, o que foi um marco para a EA. Os acordos formais 

protocolados a partir da Rio -92 foram:  

1. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - 

Pacto de reavaliação de estilo de vida das sociedades, visando um 

desenvolvimento humano mais sustentável e que supra a necessidade 

de todos os povos.  

2. Agenda 21 – Contém uma série de medidas a serem adotadas 

pelos países signatários, com o intuito de viabilizar, através de medidas 

concretas, ações no campo político, científico e econômico, que 

minimizem os impactos ambientais produzidos pelos seres humanos. A 

Agenda 21 passa a exercer papel fundamental para o desenvolvimento 

da EA, uma vez que os documentos subsequentes, elaborados nas 

conferências futuras, estarão sempre associados a Agenda 21 e aos 

seus planos de ação.   

3. Princípios para Administração Sustentável das Florestas – 

Acordo estabelecido entre os participantes da conferência no intuito de 

melhorar o manejo e conservação dos principais domínios florestais do 

planeta, principalmente os hotspots, áreas de grande biodiversidade, 

com presença significativa de espécies endêmicas, mas que estão 

profundamente ameaçadas pelas atividades do primário da economia 

e/ou crescimento urbano.  

4. Convenção da Biodiversidade – priorizou o uso sustentável 

dos recursos naturais, mas principalmente a divisão equitativa e justa 

dos benefícios gerados com a utilização de recursos genéticos, 

principalmente através da transferência de tecnologia, dos países mais 

industrializados (centrais) aos países periféricos. (FELDMANN, 1997).  
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5. Convenção sobre Mudanças do Clima – Foram realizadas e 

estabelecidas, basicamente, discussões e metas para a diminuição da 

emissão dos gases responsáveis pela alteração do Efeito Estufa e, 

consequentemente, do Aquecimento Global (FELDMANN, 1997).  

Em resumo, no que concerte a EA, a Rio-92 reafirmou os princípios 

fundamentais que brotaram da Conferência de Tbilisi, a saber:  a) reorientar a 

Educação Ambiental para o desenvolvimento sustentável. b) proporcionar 

informações sobre o meio ambiente, formar e conscientizar a população entre os 

problemas que estavam ocorrendo no planeta. c) promover a formação de professores 

na área de Educação Ambiental. (DIAS, 2003, p.171). 

Depois da Rio-92, foram mais de uma dezena de encontros promovidos 

pela ONU, até que se criou em 1997 a Comissão da Carta da Terra, de onde emanou 

o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global”, estabeleceu-se, a partir de então, a Educação Ambiental como um processo 

de aprendizagem perene e contínuo, fincado no respeito a todas as formas de vida 

(VOGT, 2012).  

A EA ganha, portanto, uma identidade mais vigorosa, implicando na 

formação de cidadãos mais proativos e atitudinais na manifestação e promoção de 

valores que mudem a forma como o ser humano se relaciona com a natureza. Nesta 

direção, Edgar Morin afirma: A humanidade deixou de construir uma nação apenas 

biológica e deve ser, ao mesmo tempo, plenamente reconhecida em sua inclusão 

indissociável na biosfera; a humanidade deixou de constituir uma nação sem raízes: 

está enraizada numa ´Pátria´, a Terra, e a Terra é uma Pátria em perigo (MORIN, 

2000, p.114). 

 

3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Em contexto nacional, foi a promulgação da Lei Federal n°6.938/81, em 31 

de agosto de 1981, que passa a protagonizar EA como uma ferramenta para a 

mitigação das demandas ambientais, definindo conceitos e formalizando-a como o 
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principal marco legal brasileiro para a promoção e fortalecimento de uma educação 

verdadeiramente voltada às relações de sustentabilidade. É a partir deste momento 

que se orienta a presença a EA nos currículos brasileiros e a criação da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA). (BRASIL, 1988).  

Anos depois, em 1987, o Conselho Federal de Educação divulgou o 

Parecer 226/87, advertindo, mais uma vez, à necessidade da presença da Educação 

Ambiental de cunho interdisciplinar, ou seja, as disciplinas formais além de abordarem 

as temáticas ambientais, precisariam fazê-lo conversando com as demais áreas do 

saber. Este assunto será trabalhado com mais afinco no capítulo que trata sobre o 

papel da interdisciplinaridade na aplicação da EA. Um ano depois, por ocasião da 

promulgação da Constituição Federal, ressalta-se a obrigatoriedade da presença da 

EA nos currículos de todos os níveis de ensino. Ainda sobre este assunto, em 2002 o 

decreto 4.281/2002, em seu artigo 5º, predispõe a inclusão da Educação Ambiental 

em todos os níveis e modalidades de ensino, recomendando como referência os 

Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Por fim, o Governo Federal atendendo as necessidades sociais e 

ambientais ligadas à sustentabilidade e acompanhando suas devidas aplicações à 

formação docente, propõe, por meio do Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), o Programa Nacional de Formação e Capacitação de Gestores Ambientais 

(PNC): 
“O PNC visa desenvolver uma abordagem sistêmica e um conjunto de 
instrumentos de intervenção na realidade local, tendo a gestão ambiental 
como foco. Com base em conteúdos elaborados e outros elementos 
pedagógicos disponíveis, pretende-se que estes agentes se sintam 
seguros e apoiados para desenvolver a gestão ambiental em âmbito local, 
considerando a criação e o fortalecimento de instâncias como o órgão 
ambiental municipal, o conselho e o fundo municipais de meio ambiente”. 
(BRASIL,2005).  

 

3.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A NOVA BASE 

A nova base comum curricular, homolagada pelo governo federal em 2017, 

de antemão prevista pela Lei de Diretrizes e Bases (1996), foi criada para contemplar 
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todas as disciplinas e etapas da Educação Básica - Educação Infantil ao Ensino 

Médio.  

É fruto de longa discussão. Depois de proposta lançada, foram enviadas 

mais de 12 milhões de sugestões, analisadas e, quando pertinentes, disponibilizadas 

na já na terceira versão, quando a BNCC  aparece como: “Fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a 

sociedade brasileira em geral, apresenta os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento que devem orientar a elaboração de currículos para as diferentes 

etapas de escolarização” (BRASIL, 2016 p.24) 

Para o Ensino Fundamental, está organizada a partir de “quatro eixos de 

formação”: assim separadas: (1) Letramentos e capacidade de aprender; (2) 

Solidariedade e sociabilidade; (3) Pensamento crítico e projeto de vida; (4) 

Intervenção no mundo natural e social. (BNCC, 2016, p.47). 

Para o ensino de Ciências Naturais,  o documento se faz em quatro eixos 

formativos: (1) Conhecimento conceitual e científico; (2) Processos e práticas de 

investigação; (3) Contextualização social, cultural e histórica das ciências; (4) e 

Linguagem das ciências da natureza (MEC, CONSED, UNDIME, 2016, p. 436).  

Contudo, quando a nova BNCC é analisada à luz da EA, parece arrefecer 

a vontade, pelos menos em teoria, da legislação no processo de formação de alunos 

mais ecológicos.   Explico: É possível notar que a EA, antes dona do status de tema 

transversal – Meio Ambiente –, concebe-se agora de forma lacônica e bastante 

dispersa nos eixos de formação, sendo o eixo “Intervenção no mundo natural e social” 

o que mais se parece com o que se compreendia como espaço da EA no currículo 

escolar. Aparece muito mais como possibilidade de Tema Especial, como questões 

de importância social na perspectiva de uma formação humana integral.  

Percebe-se, portanto, nitidamente, que o ensino mais tecnicista priorizado 

frequentemente nas ações e políticas educacionais, tente a preterir e relegar a EA, 

enfraquecendo-a, mesmo diante dos requisitos legais já expostos.  

 
 



40 
 

 
  

3.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DE UMA PEDAGOGIA 

INTERDISCIPLINAR  
 

As possibilidades, aplicações e ganhos pedagógicos provenientes das 

práticas interdisciplinares são consensos hodiernos. Entretanto, sua potencialidade é 

melhor entendida a partir do domínio de sua historicidade e gênese epistemológica.  

A interdisciplinaridade é fruto dos desafios e sinergias disciplinares e estas 

tiveram somente no século XIII, a partir da entrada da razão aristotélica no universo 

teológico cristão, o start e folego necessário para florescerem. Há que se destacar o 

papel das universidades europeias e tradução dos textos dos grandes filósofos 

gregos, ocorridos neste período.   

“Tal mudança passa a simbolizar, segundo este mesmo autor, a 
emancipação do conhecimento gerado na universidade em relação ao 
clero, promovido, a partir daí, por uma burguesia esclarecida e 
identificada com a ideia de progresso. Japiassu indica ainda que é “a 
partir da criação das universidades de Berlim e Londres que a ciência, 
tomando distâncias da teologia e da filosofia, começa seu processo de 
fragmentação e compartimentação numa série de especialidades 
fechadas denominadas disciplinas. (JAPIASSU, 2006, p.23-24). 
 

Contudo, o termo ciência, na concepção moderna da palavra é fruto de 

produções acadêmicas do início do século XIX, quando o positivismo permeia os 

novos paradigmas naturais. Neste contexto, surge a busca sistemática de provas 

argumentativas, através da razão e que, portanto, pudessem traduzir a ciência, de 

fato.  

Para a população deste período eram os métodos científicos os novos 

responsáveis pela felicidade humana.  Este tipo de pensamento tirou a 

responsabilidade de Deus pelos fenômenos naturais e a colocou sobre o homem, que 

passa agora ser senhor da criação.   

“Deus é excluído, também do destino do homem; as ações humanas 
deixam de ser explicadas em função de uma finalidade divina; o 
homem passa a ser o dono de seu destino e, como tal, criador da 
própria sociedade” (ANDERY et al., 2012, p.334) 
 

Neste contexto, o capitalismo passa a influenciar este momento de 

surgimento e consolidação do pensamento moderno, tendo em vista que o 

rompimento com os paradigmas eclesiásticos, ou seja, entender e aproveitar as 
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possibilidades econômicas oferecidas pela natureza, era de grande interesse da nova 

burguesia ascendente e que, por vezes, financiava as novas ciências e cientistas. 

É calcada nas bases supracitadas que a interdisciplinaridade aparece, a 

partir da década de 60, como uma tentativa de resposta aos limites dos conhecimentos 

disciplinar e positivista.  Para a ciência moderna há um vazio entre as ciências, elas 

não se comunicam.  

A interdisciplinaridade se propõe a preencher esse vazio, tornando-se uma 

espécie de “articulação“ entre saberes diferentes. Geoge Gusdorf, um dos mais 

citados nas produções sobre o tema, diz que são as ações interdisciplinares as 

responsáveis por humanizar a ciência. O homem deve ser o ponto de partida e 

chegada do que se pretende produzir: “a interdisciplinaridade cessa, assim, de ser um 

luxo ou um produto de ocasião para se tornar a condição mesma do progresso das 

pesquisas.” (PIAGET, 1972). 

Em setembro de 1970, por ocasião do I seminário Internacional de Pluri e 

Interdisciplinaridade, realizado na Universidade de Nice, percebeu-se que já havia um 

certo consenso entre o significado dos termos pluridisciplinaridade e 

multidisciplinaridade, mas não em relação a inter. Procurou-se, portanto, neste 

encontro, refletir ou precisar o que daria especificidade a cada uma destas formas de 

conhecimento.  

Para Piaget (1972), representado no encontro, a interdisciplinaridade 

rompe com o paradigma positivista porque mostra-se maior do que a simples análise 

do que é observável. A interdisciplinaridade se faz nas relações e estas são, quase 

sempre, subjetivas. Exemplos de interdisciplinaridade já poderiam ser observados na 

sociolinguística, bioquímica, biotecnologia, físico-química e nas ciências da educação. 

Piaget (1972) categoriza, na apresentação “A epistemologia das relações 

interdisciplinares”, Multi e Inter disciplinaridade da seguinte maneira:   

1 – Multidisciplinaridade – Patamar inferior – Há uma colaboração mútua 

de duas ou mais ciências, mas não há interações. O que corre é uma acumulação de 

conhecimentos.  

2 – Interdisciplinaridade – Segundo Nível – Resulta de uma busca por 

estruturas mais profundas. Há interações e relações entre as estruturas disciplinares.  
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Ocorre quando pesquisadores de duas ou mais disciplinas enxergam pontos em 

comum no objeto de pesquisa.  

Jantsch, educador austríaco, mas com trabalho desenvolvido em 

universidades americanas, especialmente na Indiana University Bloomington, ilustra 

estes conceitos através de alguns esquemas bastante elucidativos: 

1 – Multidisciplinaridade  

 
Figura 3 – Esquema que ilustra as relações multidisciplinares. 

 

 
Fonte: Modelo de Jantsch adaptado pelo autor (2018)  

 

2 – Interdisciplinaridade – Há conexão entre as disciplinas e o que as conecta é um 

objetivo em comum. 

 
Figura 4 – Esquema que ilustra as relações interdisciplinares 

 
Fonte: Modelo de Jantsch adaptado pelo autor (2018) 

. 

Vale lembrar que há outros termos que tentam explicar as relações 

disciplinares, como pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade, mas que por ora, por 

não serem objetivados na pesquisa, serão ultrapassados.  

A CAPES é uma das provas de que a interdisciplinaridade aparece com 

força no cenário acadêmico contemporâneo. Ela defende a ideia de que é na 
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interdisciplinaridade que se faz a conexão entre os saberes, onde o teórico se 

encontra com o prático, filosófico e científico, respondendo, portanto, aos desafios do 

mundo moderno. E é aí que os assuntos atinentes a Educação Ambiental, 

protagonista da maioria das pautas globais, tendo em vista a necessidade de 

manutenção da vida humana em padrões adequados de sustentabilidade, aparece 

como ferramenta de interlocução entre os saberes. Um ensino pautado na prática 

interdisciplinar pretende formar alunos e alunas com uma visão global de mundo, 

aptos para “articular, religar, contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, 

globalizar, reunir os conhecimentos adquiridos” (AUGUSTO e CALDEIRA, 2007). 

Segundo Severo e Paula (2010): 

A interdisciplinaridade supõe um diálogo e uma troca de 
conhecimentos, de análises, de métodos entre duas ou mais 
disciplinas. Ela implica que haja interações e um enriquecimento 
mútuo entre vários especialistas. A especificidade está marcada no 
prefixo inter-, que é uma preposição e um provérbio latino que significa 
“no interior  de dois; entre; no espaço de”. (SEVERO e PAULA, 2010, 
p.36) 
 

A importância do trabalho interdisciplinar relacionado a uma educação 

ambiental coesa está presente no “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global” elaborado a partir de debates ocorridos 

durante a ECO-92 (Conferencia Mundial das Nações Unidas, Rio de Janeiro, 1992).  

Nele, encontram-se recomendações sobre a importância de implementação de ações 

comprometidas em consolidar valores ambientais como: responsabilidade individual e 

coletiva; pensamento crítico e inovador; uma educação ambiental caracterizada pela 

visão interdisciplinar e capaz de suscitar a consciência ética baseada em valores para 

uma transformação social (DUVOISIN & RUSCHEINSKY, 2012). 

Verifica-se mais uma vez, portanto, a importância da interdisciplinaridade, 

principalmente, entre outros aspectos, pela competência que possui em produz e 

enraizar novos saberes, permitindo novas formas de compreensão da realidade social 

(MARINHO, 2004). 

A necessidade de conectar conhecimentos, relacionar, contextualizar, é 

intrínseca ao aprendizado humano. Hoje, com a influência cada vez maior da 

tecnologia e da informática nas salas de aula, a ideia de rede de conhecimento 

encontra-se cada vez mais presente. Os currículos das diferentes disciplinas devem 
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entrelaçar-se, formando um mecanismo facilitador da aprendizagem (MACHADO, 

2000). A imagem de rede ou teia de significações é uma boa representação do 

trabalho interdisciplinar, com seus elos e nós.  

Assim, cada disciplina, sem negligenciar suas idiossincrasias e 

especificidades, é capaz de interagir assuntos e atividades com as demais áreas do 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
  

4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO REQUISITO PARA UM SGA IDEAL 
 

Como visto, ao verificar que a própria Norma ISO apresenta um modelo de 

roteiro a ser seguido, julga-se a criação e manutenção de um SGA um processo 

relativamente simples, porém isto não condiz com a realidade observada na maioria 

dos casos. Há uma série de entraves e ruídos nas ações, como, por exemplo, os 

ligados à cultura do corpo funcional. De acordo com Lima e Lira (2010), os problemas 

derivados do corpo funcional se relacionam basicamente por: resistência à mudança 

cultural, falta de comprometimento e qualificação de alguns envolvidos, falta de apoio 

econômico, demora de resposta de órgãos ambientais. Entretanto, o que mais chama 

a atenção em relação às observações apresentadas pelas autoras é: falta de 

comprometimento de alguns setores com a questão ambiental, isso ocorre pelo motivo 

de não haver uma consciência formada (estabilidade de comportamento), como 

também ser fruto da resistência ao modelo proposto pelo SGA.  

Sabendo disso, a resistência frente à proposta estabelecida pelas 

premissas que antecedem uma certificação ambiental acabam se tornando inerentes 

à parte interessada e, muitas vezes, não mitigadas pelo setor diretivo, através de 

treinamentos e ações que tornem o colaborador e/ou aluno um sujeito mais 

comprometido com a proposta e projeto pretendido. 

Portanto, a Educação Ambiental assume um papel importante para a 

viabilidade do SGA, pois favorece o estabelecimento de uma nova cultura e aperfeiçoa 

a compreensão dos fatores ambientais pretendidos. Sem a aplicação de uma 

educação ambiental de qualidade, o Sistema de Gestão Ambiental pode existir 

somente proforma, sem cumprir com a intencionalidade desejada pela ISO.  Uma 

educação ambiental ideal transforma o indivíduo em um sujeito ativo, capaz de 

reconhecer, em suas ações, aspectos que o tornam parte de tudo o que se pretende. 

O desejo do certificado ISO 14001 surge naturalmente, como uma conquista de todos. 

A consciência ambiental, agora internalizada, emana preceitos importantes ao sujeito 

ecológico. Ruscheinsky (2012), embasa tal afirmação ao apresentar a educação 

ambiental como ferramenta que busca a transformação de valores e atitudes pela 

construção de novos hábitos e conhecimentos. Ainda, Ruscheinsky (2012), afirma que 
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na educação ambiental o conhecimento é a educação sobre o ambiente, enquanto os 

valores e as atitudes representam uma educação para o ambiente. 

Viu-se, então, que a educação ambiental favorece o SGA. No entanto, este 

último só é possível através da aplicação das diretrizes presentes em um Programa 

de Gestão Ambiental (PGA).  De maneira sucinta, por não representar a intenção do 

presente artigo, vale destacar apenas que o PGA é o documento que norteia as ações 

e trabalhos do sistema de Gestão Ambiental de uma empresa e/ou instituição:  

O programa deve descrever como as metas da organização serão 
atingidas, inclusive cronograma e pessoal responsável pela 
implementação da política ambiental. Este programa pode ser 
subdividido para tingir elementos específicos, dentre os quais 
sensibilização e conscientização do público pretendido (NBR ISO 
14001 ABNT, 2003, p.13) 

 

 Na figura 5 sugere-se um esquema didático de modelo que contemple a 

Educação Ambiental. 

Figura 5 – Esquema didático de modelo que contemple a Educação Ambiental no SGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: O Autor (2018)  
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Modelo 1 – SGA sem a presença da educação ambiental como ferramenta otimizadora 

de seus requisitos fundamentais. Caminho mais acidentado e longo à obtenção da 

ISO 14001.   

Modelo 2 – SGA que contempla a educação ambiental em seus processos. Caminho 

mais fluido e sustentável à obtenção da ISO 14001. 

 

É importante salientar que um Sistema de Gestão Ambiental, não 

necessariamente está atrelado à conquista de uma certificação. Entretanto, ao se 

tratar de empresas, o reconhecimento a partir de um selo de qualidade ambiental traz 

consigo vantagens lucrativas frente a uma sociedade que, aos poucos, abre espaço à 

consciência ambiental. Para Souza e Kaercher (2010), ainda que a consciência 

ambiental não esteja claramente presente nos hábitos da sociedade e não seja 

possível quantificar, de maneia clara e direta, o valor desse atributo às intenções de 

compra do consumidor, há indícios do crescimento no número de cidadãos 

preocupados com os problemas ambientais. O marketing verde – como ficaram 

conhecidas as ações que atrelam sustentabilidade financeira e ambiental por parte 

das empresas - tem se mostrado valiosa ferramenta para obtenção de vantagens 

competitivas.  

Este novo paradigma aparece no ano de 1970, em resposta às pressões 

exercidas por uma sociedade, que requeria uma vida mais saudável em consonância 

com a natureza (PALHARES, 2003). 

 Surge daí uma situação que chama a atenção para alguns 

questionamentos, entre eles – Qual a real intenção de uma empresa/instituição de 

ensino ao assumir práticas que visem a conquista da ISO 14001?  

 A resposta a essa indagação encontra-se na apresentação da NBR ISO 

14001, 2004, onde cita que os requisitos do SGA de acordo com a ISO 14001 podem 

ser utilizados para a certificação ambiental com o objetivo de transmitir confiabilidade 

e melhoria dos processos, objetivando galgar níveis maiores de competição e acesso 

ao mercado (NISHITANI, 2009; GOMEZ e RODRIGUES, 2011).  Isso é comprovado 

no estudo realizado por De Vries; Bayramoglue, Wiele (2012), que verificou uma 

melhora na gestão ambiental por meio da certificação ISO 14001, ajudando no 

desempenho financeiro e mercadológico das empresas. 
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5 DO CONCEITO À REALIDADE: PRÁXIS DO SGA E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO BRASILEIRAS 
 

Buscando verificar a situação em que a educação ambiental se encontra 

nas escolas brasileiras e, portanto, a aplicação dos requisitos legais e viabilização da 

criação de Sistemas de Gestão, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2004), divulgou um importante diagnóstico a 

respeito da aplicação da educação ambiental no âmbito pedagógico da educação 

básica.  De acordo com a pesquisa, cerca de 94% das instituições de ensino declaram 

ter o tema educação ambiental incluído, de alguma maneira, em seus projetos ou, até 

mesmo, em disciplinas específicas. Este número alcança cerca de 32,3 milhões de 

crianças (SECAD, 2007). Contudo, os resultados apresentados pelo INEP (2004), pelo 

fato de serem essencialmente quantitativos e, portanto, não verificarem os predicados 

de como a educação ambiental é aplicada, devem ser interpretados com cuidado.  É 

o que comprova, por exemplo, um detalhado diagnóstico da qualidade da aplicação 

da E. A. nas escolas do município pernambucano de Igarassu, realizado por 

professores do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 

Nele verificou-se que, apesar de haver um interesse real dos alunos pelos temas 

ambientais, a falta de preparo dos professores, falha no planejamento pedagógico e 

omissão do quadro diretivo, têm comprometido cabalmente a qualidade do ensino e 

aprendizagem da E.A. nas instituições de ensino brasileiras (FLORÊNCIO; SILVA, 

2009). De acordo com Cláudia Ferreira, doutora em Educação Ambiental pela 

Universidade de São Paulo, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo (2012), 

apesar de os números divulgados darem impressão de que resta pouco para que o 

ideal seja alcançado, a qualidade da educação ambiental ainda é muito falha, e 

excessivamente teórica: "A criança e o adolescente são muito interessados, mas 

querem atividades que façam sentido". 

É preciso ter em mente que EA é processual, se constrói no “caminho”. A 

verdadeira educação ambiental escolar não se faz apenas formalmente ou 

pontualmente. A própria legislação, por meio do artigo 1º da Lei nº 9.795/99 de 27 de 

abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, define-a como:  
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 (...) os 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).  

 
Quando avançamos ao papel da EA no próprio SGA, percebe-se, mais uma 

vez, que ela ainda é insipiente e aparece, com raras exceções, para atender uma 

necessidade de mercado. A este respeito, quando da implementação do SGA na 

escola curitibana “A”, citada anteriormente, como parte do corpo docente à época, e 

agora falo em primeira pessoa, os professores foram orientados a adotarem medidas 

paliativas, buscando remediar processos intra e extra classe que prejudicavam o 

atendimento dos requisitos exigidos pela ISO. O problema maior residia no fato de as 

ações verticalizadas aos funcionários da escola, por exemplo, não terem ainda sido 

internalizadas, ou seja, a verdadeira educação ambiental não havia sido aprendida 

por quem ensina e, portanto, não seria ensinada a quem também deve aprender 

(alunos).  

Contudo, entendendo que as impressões podem ser contaminadas pelas 

intenções, ou seja, que a credibilidade de minhas observações podem ser,  por um 

terceiro, questionadas por se apresentarem como pretexto dos objetivos do meu 

trabalho, estendi, por meio de uma pesquisa em forma de questionário, a um dos meus 

pares docentes à época a oportunidade de também opinar a respeito. Segue 

entrevista, ipsis literi: 

Entrevistado: Professor de Biologia, 37 anos, licenciado em ciências 

biológicas com especialização em educação ambiental.  

Quadro 3 – Entrevista com professor especialista em EA 
PERGUNTAS RESPOSTAS 

Em que ano começou a implementação do 

SGA com vistas à certificação e quanto 

tempo demorou à aquisição do selo ISO? 

 

Os primeiros movimentos relacionados ao 

processo de implantação de um sistema de 

gestão ambiental, deram-se no final de 

2013, para auditoria de certificação no final 

de 2014. Processo que durou 

aproximadamente um ano. 
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Qual cargo exercia na escola e como 

participou do processo? 

Era professor da instituição e, no início da 

implementação do SGA, fui convidado para 

participar da comissão de implantação com 

a finalidade de estreitar a relação e trânsito 

de informações em determinados setores 

dentro da empresa. A facilidade de diálogo 

foi o ponto de partida para o convite. 

Entretanto, com o passar dos dias notei a 

necessidade de uma participação mais 

efetiva e fui “convidado” a assumir o papel 

de representante da comissão do SGA 

dentro de uma das sedes da empresa. 

Em sua opinião, as práticas sugeridas pelo 

SGA foram assimiladas com inteireza pelos 

funcionários? Por quê? 

  

 

Não. Na realidade, após o início da nova 

fase, agora como representante geral, 

percebi a dificuldade da aceitação por parte 

dos colaboradores. Existem alguns fatos que 

acredito que dificultaram o processo entre 

eles posso, certamente, citar: 1. Imposição 

de práticas, , ou seja, você precisa fazer isso 

se não prejudica o processo. 2. Corrida 

contra o tempo, recebi um tempo curto de 

ação, ou seja, os pontos de adequação 

sugeridos pelas auditorias internas eram 

superficialmente aceitos e profundamente 

modificados, dessa forma, as pessoas 

sabiam o que fazer mas não sabiam o por 

que estavam fazendo. 3. Mudança de hábito, 

julgo esse como o principal, quando falamos 

em cuidado com o ambiente, 

sustentabilidade… ainda esbarramos na 

essência da cultura de nossa população, sei 

que preciso cuidar, sei que preciso mudar… 

mas não mudo. Não se trata de boas 

práticas, apenas… trata-se de uma 

alteração de hábitos enraizados em nosso 

desenvolvimento cultural. 
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Quais foram os principais desafios 

encontrado à época? 

  

  

 

Resistência em relação às novas práticas 

adotadas pela empresa. Até mesmo a forma 

com a qual eram apresentadas, não 

facilitava a aceitação. Criou uma barreira. 

Algumas falas, chamavam a atenção: “Agora 

preciso jogar papel no verde devido ao SGA” 

quando na realidade, a ideia central deveria 

ser: “Vou jogar o orgânico no cinza, pois terá 

a destinação adequada em relação às 

questões ambientais”. 

Quais são os principais desafios à 

manutenção do selo? 

  

  

Sempre deixei claro aos diretores: É fácil 

conquistar o selo… difícil é manter. Quando 

eu parto do zero, em relação às mudanças 

sugeridas para obtenção da ISO é fácil. 

Sendo assim o pensamento era: Não temos 

isso, precisamos fazer isso. Agora a 

manutenção dessas práticas e processos 

são complicadas. Não foi algo natural, não 

houve uma real transformação… sendo 

assim, sempre haverá a necessidade da 

retomada de ações. 

Com base na experiência que teve, como a 

educação ambiental pode facilitar o 

processo de implementação do SGA? 

  

 

A educação ambiental não é um facilitador. 

Ela é a essência da ação. Quando uma 

empresa decide por buscar iniciar um 

movimento de implantação do SGA, ela tem 

que ter claro: Qual a finalidade de obter esse 

selo? Se for meramente ilustrativa, vai dar 

certo conquistar, mas será quase impossível 

manter. Agora, se realmente a empresa quer 

obter esse selo, se em seu ideal de 

funcionamento as questões ambientais e 

sustentáveis são pautas de ação, ela terá o 

selo como consequência de suas pautas e 

ações que são sólidas no dia a dia, o 

funcionário, ao ser contratado já sente que 

ali, é algo diferente, ele precisa se adequar 
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e não ser adequado. Por essa razão, 

entendo a educação ambiental como algo 

que sustente a cadeia de ação, ou seja, 1. 

eu tenho boas práticas, 2. O SGA vêm para 

gerenciar e modelar as ações, 3. certificação 

passa a ser um reconhecimento de um 

processo estabelecido, sólido e duradouro. 

A escola oferece ao corpo docente 

instrumentos para a formação ligada à 

temática ambiental? 

De forma geral, não. Este não é um tema 

priorizado nas discussões. As ações 

realizadas foram pontuais e, em meu ponto 

de vista, mais intensas à época da 

implementação do selo. Não há uma política 

de capacitação ou verificação se os 

professores tem aprendido ou ensinado 

conteúdos ligados a educação ambiental. 

Fonte: O autor (2019) 

 
As conclusões fazem-se presentes no capítulo correspondente, mas 

permita-me destacar, por ora, a seguinte frase do entrevistado: “Não foi algo natural, 

não houve uma real transformação… sendo assim, sempre haverá a necessidade da 

retomada de ações.” Este é o “x” da questão. O SGA não pode ser enxergado como 

uma oportunidade de negócio. E mesmo que assim o seja, suas operações e 

funcionamento precisam amadurecer antes de se buscarem os frutos.  

 

5.1 PRODUÇÕES ACADÊMICAS 
 

Contudo, apesar da importância do tema escancarar-se, vê-se que a 

Academia, de forma geral, não lhe tem dispensado a atenção necessária e devida. 

Cita-se isto em função da verificação, após exaustiva pesquisa bibliográfica, do 

número consideravelmente reduzido de dissertações produzidas nos últimos cinco 

anos, fixadas à CAPES, alusivas ao tema. Foram somente 11 e, a maior parte delas, 

focadas em instituições de ensino superior. Admite-se, portanto, empiricamente, a 

negligência acadêmica ao foco desta dissertação, a saber: educação ambiental em 

instituições de ensino básico. Mesmo assim, os trabalhos produzidos, apesar de 
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poucos, são muito relevantes. Prova-se isto pela análise qualitativa das produções. 

Por isso, a exposição quantitativa exposta na introdução, entender-se-á abaixo, em 

uma análise pormenorizada apresentada no Quadro 4.   

Quadro 4 - Produções acadêmicas sobre educação ambiental em instituições de ensino 
básico. 

Ano Autor Título do trabalho Programa de pós-
graduação tipo 

Mestrado ou 
Doutorado 

Instituição/Estado 

 
 

2014 

 
Rafael 
Gomes 

Fernandes 

Universidade e meio 
ambiente: o caso do 
centro de tecnologia 

da universidade 
federal do Ceará 

Mestrado em Políticas 
Públicas e Gestão da 
Educação Superior 

 
Universidade 

Federal do Ceará – 
Ceará 

OBJETIVO 

     Investigar como os preceitos legais de sustentabilidade ambiental são incorporados à 

estrutura e práticas institucionais da Universidade Federal do Ceará, tomando seu Centro de 

Tecnologia como estudo de caso.  

METODOLOGIA 

     Análise de documentos oficiais da instituição, a aplicação de formulários nos laboratórios 

da UFC e entrevista.  

RESULTADOS 

    Os resultados da pesquisa indicam que a UFC se encontra, ainda, no patamar de criação e 

implantação de políticas e programas ambientais. Um estágio inicial, mas que pode ser 

potencializado. 

 
 

2015 

 
Bruna Arduini 

Mendonca 

Diagnóstico para 
implantação de um 
sistema de gestão 
ambiental em uma 

instituição federal de 
ensino 

Mestrado Profissional 
em Gestão de 

Organizações e 
Sistemas Públicos 

 
Universidade 

Federal de São 
Carlos – São Paulo 

OBJETIVO 

    Realizar um diagnóstico socioambiental no IFTM – Campus Uberaba, como forma de auxílio 

na definição de políticas de responsabilidade socioambiental e na implantação de SGA na 

instituição.  

METODOLOGIA  

     Estudo exploratório a fim de se identificar as normas ambientais já existentes às quais o 

IFTM – Campus Uberaba está sujeito. A partir da análise de relatórios de gestão, de relatório 

de controle ambiental, de editais licitatórios, de projetos pedagógicos dos cursos oferecidos 

pela instituição e, ainda, através da observação direta, foram identificados os principais 
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aspectos e impactos ambientais oriundos dos processos e serviços do campus, assim como 

as práticas socioambientais já existentes.  

RESULTADOS 

     Pôde-se verificar que, ao longo do tempo, houve a intensificação das ações do Estado que 

visam mobilizar suas instituições públicas na adoção de critérios de sustentabilidade e 

responsabilidade socioambiental. O IFTM – Campus Uberaba poderá adotar adaptações e 

correções em ações já existentes para se adequar aos critérios e requisitos ambientais 

estabelecidos em normas voluntárias, tanto pela ISO 14001. 

 
 
 

2015 

 
 

Mauro Das 
Gracas 

Mendonca 

Educação ambiental 
no município de 

Uberlândia (MG): 
reflexões sobre a 

práxis e sua relação 
com o processo de 

planejamento e 
gestão ambiental 

 
 
 

Doutorado em 
Geografia 

 
 

Universidade 
Federal de 

Uberlândia – Minas 
Gerais 

OBJETIVO 

     Compreender como a EA é desenvolvida no Município de Uberlândia (MG), considerando 

as concepções teóricas definidas pelas Conferências Internacionais, os princípios técnicos e 

legais instituídos pelas Políticas Públicas, as relações estabelecidas entre os principais atores 

sociais atuantes e a percepção ambiental da população, tomando o planejamento e a Gestão 

Ambiental (GA) como elementos orientadores do processo de análise e reflexão.  

 

METODOLOGIA 

     Pesquisa qualitativa. O Município de Uberlândia (MG) foi tomado como estudo de caso. Foi 

realizada revisão bibliográfica e entrevistas com representantes de 40 instituições (escolas, 

empresas, órgãos públicos, entidades de classe, ONG s) e 200 cidadãos.  

RESULTADOS 

     Os resultados indicam que a população possui uma visão naturalista e ecológica sobre 

meio ambiente. Não se observa preocupação com as causas dos problemas ambientais. Os 

principais obstáculos enfrentados são a resistência das pessoas às mudanças, burocracia e 

carência de recursos humanos e financeiros. A integração entre instituições é incipiente. 

 
 
 
 

2015 

 
 
 

Desiree Fripp 
dos Santos 

 

Potencialidades da 
educação ambiental 

no processo de 
gestão ambiental do 

campus Santa 
Vitória do Palmar/ 

FURG: perspectivas 
dos estudantes do 

curso de 

 
 
 

Mestrado em 
Educação 

 

 
 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande – Rio 
Grande do Sul 
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bacharelado em 
turismo binacional. 

 
OBJETIVO 

     Analisar as potencialidades da Educação Ambiental no processo de constituição de um 

campus sustentável do ponto de vista socioambiental, a partir da perspectiva dos estudantes 

do curso em bacharelado em Turismo Binacional.  

METODOLOGIA  

     Pesquisas bibliográficas e dados obtidos a partir de questionários e analisados aplicados 

alunos, sob a perspectiva de uma metodologia de pesquisa social qualitativa.  

RESULTADOS 

     Os estudantes consideram importante estudar em um espaço socioambientalmente 

sustentável, porém, não participam os processos de gestão ambiental universitária.  

 
 
 

2015 

 
 

Andressa 
Gotti 

Diagnóstico e 
perspectivas da 

gestão ambiental na 
fundação 

Universidade 
Regional de 

Blumenau – FURB 

 
 

Mestrado 
Engenharia ambiental 

 
Universidade 
Regional de 

Blumenau – Santa 
Catarina 

OBJETIVO 

     Realizar um diagnóstico ambiental e propor algumas melhorias para a gestão ambiental da 

universidade.  

METODOLOGIA 

     Resgate das informações referentes ao histórico de todo o processo de implantação, assim 

como o estado atual desta gestão. O diagnóstico se deu a partir da avaliação dos indicadores 

ambientais já existentes, realizada juntamente com a atual responsável pelo SGA, assim como 

a criação de novos indicadores de sustentabilidade, sendo eles o levantamento das pesquisas 

ambientais desenvolvidas na FURB nos últimos anos; a avaliação da percepção ambiental da 

comunidade universitária, através da aplicação de um questionário com uma amostra 

populacional de docentes, discentes e técnico-administrativos; registro fotográfico da cultura 

ambiental da instituição; e por fim o cálculo do índice da pegada de carbono referente ao 

consumo de energia e geração de resíduos orgânicos. 

RESULTADOS 

     O estudo demonstrou que a gestão ambiental da FURB foi muito bem fundamentada, 

obtendo na época de implantação do SGA o envolvimento de grande parte da comunidade 

universitária. Foi verificado o aumento do desenvolvimento de pesquisas de cunho ambiental 

na instituição nos últimos anos, principalmente de projetos de iniciação científica.  

 
 

 Avaliação da política 
de sustentabilidade 

Mestrado Profissional 
em Administração 
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2016 Andre Luis 
Santos 
Pinheiro 

do instituto federal 
de educação, 

ciência e tecnologia 
do Rio Grande do 

Norte 

Pública em Rede 
Nacional 

Universidade 
Federal de 

Campina Grande – 
Paraíba 

OBJETIVO 

     Analisar como se dá o desenvolvimento de uma política de sustentabilidade numa 

organização pública, como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, por meio da investigação das ações estabelecidas em seus campus, 

mensurando, em seguida, seus desempenhos em sustentabilidade.  

METODOLOGIA 

     Utilizou-se fonte documental e a aplicação de lista de verificação proposta no Sistema 

Contábil Gerencial Ambiental. 

RESULTADOS 

     Constatou-se a preocupação da instituição com a redução do consumo e a produção de 

resíduo e com sua destinação, assim como com a produção de energia fotovoltaica e ao 

tratamento e reuso de efluentes líquidos. Por outro lado, os resultados indicam que as ações 

de sustentabilidade não estão adequadamente articuladas, havendo uma sinalização recente 

de progresso no sentido de sistematização dessas ações.  

 
 

2016 

 
Cristiano 
Silveira 
Ribeiro 

O impacto do 
treinamento 
ambiental no 

desempenho do 
sistema de gestão 

ambiental 

 
Mestrado Profissional 
em Gestão Ambiental 

e Sustentabilidade 

 
Universidade Nove 

de Julho – São 
Paulo 

OBJETIVO 

     Investigar a relação dos treinamentos ambientais em empresas com um sistema de gestão 

ambiental implementado e o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental.  

METODOLOGIA 

     Para atingir os objetivos, foram desenvolvidos questionários e utilizadas escalas para 

mensuração dos construtos envolvidos e, como método de análise, utilizou-se a Modelagem 

de Equações Estruturais.  

RESULTADOS  

     Os resultados obtidos na análise apresentaram uma forte relação entre planejamento do 

treinamento ambiental, execução do treinamento ambiental, avaliação do treinamento 

ambiental e o desempenho ambiental, explicando o que as referências teóricas apontavam no 

momento da elaboração do modelo de análise. Constatou-se uma relação positiva do 

Planejamento com a Execução e da Execução com o Desempenho, potencializado pela ação 

mediadora da Avaliação de Treinamento Ambiental. 
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2017 

Cristina 
Maria 

Tavares 
Pereira da 

Silva 

Estudo da gestão 
ambiental, social e 
econômica em uma 
instituição de ensino 

superior Maringá 
2017 

 
 

Mestrado 
Tecnologia Limpa 

 
Centro 

Universitário de 
Maringá – Paraná 

OBJETIVO 

     Realizar um estudo sobre as ações socioambientais realizadas em uma Instituição de 

Ensino Superior da rede privada, localizada ao norte do Estado do Paraná.  

METODOLOGIA 

     A metodologia aplicada foi pesquisa qualitativa, exploratória, cujos meios de investigação 

foram a revisão bibliográfica e um estudo de caso através de análise documental, embasada 

na temática sustentabilidade. 

RESULTADOS 

     Os resultados puderam identificar, quantificar, classificar e sugerir novas propostas que 

estivessem em consonância com o tripé da sustentabilidade atendendo as dimensões 

ambiental, social e econômica, apontando para a adição de propostas com caráter ambiental 

e econômico. Propôs-se o uso do ciclo PDCA, Plan-Do-Check-Act, considerada uma 

ferramenta de planejamento, execução, padronização, controle e busca por melhoria contínua. 

 
 

2017 

 
Peterson 
Guerreiro 
Fernandes 

 

Análise das práticas 
de gestão ambiental 
em instituições de 
ensino superior do 

município de 
Mossoró-RN 

 
Mestrado em 

Ambiente, Tecnologia 
e Sociedade 

 
Universidade 

Federal Rural do 
Semi-Árido – Rio 
Grande do Norte 

OBJETIVO 

     Analisar a gestão da educação ambiental no município de Mossoró, identificando sua 

articulação com as diretrizes interacionais e com a Política Nacional de Educação Ambiental.  

METODOLOGIA  

     Revisão bibliográfica e documental, a partir das quais foram desenvolvidas 

contextualizações das proposições para a política e gestão da educação ambiental formuladas 

a partir de 1970. Entrevistas e análise dos dados a partir de uma perspectiva histórica dialética.  

RESULTADOS 

     O Estudo demonstrou que a participação democrática proposta, não tem se efetivado 

plenamente no cotidiano da gestão, mas Mossoró, apesar disso, tem inovado no campo da 

educação ambiental, criando conselhos para discutir o assunto. 

 
 

2018 

 
Alessandro 
Garcia de 

Castro 

Proposta de 
diretrizes para 
implantação de 

sistema de gestão 
ambiental em IES 

 
Mestrado profissional 

em sistemas de 
gestão 

 
Universidade 

Federal 
Fluminense – Rio 

de Janeiro 
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(Instituição de 
Ensino Superior) 

OBJETIVO 

     Propor uma sistematização de procedimentos, culminando num modelo para a implantação 

de um SGA, adaptado às IES que iniciarão a implantação de um campus universitário, 

permitindo a essas instituições controlarem os impactos ambientais e se adequarem à 

legislação, ainda no momento da concepção da sua infra-estrutura.  

METODOLOGIA 

     Um levantamento de benchmarkings nacionais e internacionais de boas práticas de 

sustentabilidade ambiental em campus universitário. O modelo está fundamentado no ciclo 

PDCA.  

RESULTADOS 

     Verificaram-se ações isoladas em cada universidade, sendo que a maioria destina-se a 

situações nas quais a instituição já está implementada e funcionando. Esta situação revela a 

preocupação crescente de adaptação das universidades em busca de um desenvolvimento 

sustentável, não só no aspecto do ensino, mas também nas de práticas de funcionamento 

ambientalmente corretas. 

 
 
 

2018 

 
 

Franck de 
Cassio 

Lourenco 

Avaliação da 
dimensão 

socioambiental pelo 
modelo de 

sustentabilidade 
“MASS” na 

Universidade 
Federal de Alfenas 

 
 

Mestrado em 
Recursos Naturais 

 
Centro 

Universitário das 
Faculdades 

Associadas de 
Ensino – FAE – 

São Paulo 
 

OBJETIVO 

     Avaliar o nível de sustentabilidade socioambiental da Universidade Federal de Alfenas – 

UNIFAL-MG.  

METODOLOGIA 

     Pesquisa de natureza aplicada, de objetivo exploratório e descritivo, por meio de um estudo 

de caso com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de um Survey.  

RESULTADOS  

     Os resultados demonstram os seguintes níveis de sustentabilidade ambiental: BOM para 

os eixos: “Instalação e Equipamentos”, “Atendimento à Comunidade”, “Recursos Humanos”, 

“Responsabilidade Socioambiental”, “Planejamento e Estratégia” e “Extensão”; REGULAR 

para os eixos “Compras” e “Auditoria e Governança”; FRACO para “Ensino” e; PÉSSIMO para 

“Fornecedores” e “Pesquisa”.  

Fonte: O autor (2019 
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5.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE GESTÃO NAS ESCOLAS 

DE ENSINO BÁSICO 
 

O número reduzido de publicações disponibilizadas pela CAPES ilustra, de 

maneira geral, que são pouquíssimas as instituições de ensino que, no Brasil ou no 

mundo, contemplam em sua organização sistemas de gestão ambiental.   

Segundo Delgado e Vélez (2005), 

“existem atualmente cerca de 140 IES que incorporaram políticas 

ambientais na administração e na gestão acadêmica. Dentro dessas 

IES que adotaram compromissos e políticas ambientais para o 

desenvolvimento sustentável, dez IES estão certificadas com ISO 

14001, como é o caso da Universidade da Organização das Nações 

Unidas em Tóquio no Japão.” (DELGADO e VÉLEZ, 2005). 
  

No Brasil, destacam-se alguns poucos exemplos, a maior parte em 

instituições da região Sul do Brasil, a saber: UNISINOS, UFSC, FURB, UFRS e UP, 

sendo a UNISINUS, em 2005, a primeira instituição de ensino no Brasil a conquistar 

o selo ISO 14001.   

No ensino de educação básica a realidade é ainda pior. Não há registros 

oficiais do número de escolas deste nicho que contenham SGA. Em 2016, por 

exemplo, o Colégio Positivo – Curitiba – PR - foi a primeira escola da região Sul do 

Brasil e segunda do país a conquistar a ISO 14001. Esta pequena atenção a 

organização e padronização das ações ambientais nas escolas ilustram-se nas 

informações e dados adiante.  

 
5.2.1 Currículos e planejamentos  
 

Boa parte das escolas brasileiras julga-se apta a declarar que possui 

educação ambiental em sua rotina, pelo simples fato de, esporadicamente e/ou 

pontualmente, o currículo de alguma de suas disciplinas, especialmente Geografia e 

Ciências, tratarem de assuntos ligados à natureza e/ou preservação ambiental 

(FLORÊNCIO; SILVA, 2009).  
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Falta, de fato, uma atenção mais apurada à formação docente quanto ao 

tema proposto. A presença da EA na educação básica, assim como na formação de 

professores (as), é mediada por uma série de documentos oficiais que desempenham 

um papel relevante no desenvolvimento da EA no Brasil e sua ampla inserção nas 

práticas escolares. Ao mesmo tempo, diversos estudos ressaltam a fragilidade 

qualitativa dessas práticas, que muitas vezes ocorrem de forma paralela ou pontual e 

não de maneira interdisciplinar atrelada aos conteúdos centrais do currículo. (WUTZKI 

e TONSO, 2017 p.02).  

Isto se comprovara nos resumos da atenção curricular dispensada por duas 

importantes instituições de ensino brasileiras: Colégio “A”1 e Colégio “B2”, explorados 

adiante. 

Os dados expostos abaixo são fruto de uma vigorosa análise qualitativa dos 

planejamentos pedagógicos produzidos para o ano de 2018, em ambas as escolas e 

aplicados ao primeiro ano do ensino médio. Ao total, participaram da elaboração 

destes planejamentos 35 professores, 14 do Colégio “A” e 21 do Colégio “B”. Estes 

documentos tiveram por objetivo apontar os conteúdos curriculares referentes aos 

seus respectivos anos de ensino, bem como as metodologias necessárias e objetivos 

pretendidos, com vistas ao sucesso da aprendizagem. Tendo em vista o caráter 

diagnóstico do levantamento supra apresentado, seccionou-se os planejamentos do 

primeiro ano do ensino médio, o que se justifica pelo fato deste ano de ensino 

compendiar os principais conteúdos das sérias pretéritas e embasar as futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Colégio “A”: Instituição de educação básica particular em Curitiba-PR. 
2 Colégio “B”: Instituição de educação básica particular confessional em São Paulo-SP. 
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5.2.2 Registros formais de conteúdos ligados à educação ambiental nos 
planejamentos pedagógicos anuais das disciplinas do primeiro ano do ensino 
médio do colégio “A” e “B” 
 
 
Quadro 05 - Registros formais de conteúdos ligados à educação ambiental nos 
planejamentos pedagógicos anuais das disciplinas do primeiro ano do ensino médio 
do Colégio “A”  

DISCIPLINA EMENTA 
OBJETIVOS 

(gerais ou 
específicos) 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

BIOLOGIA 
Conceitos de 

Ecologia 
 

 
Avaliar os 

conhecimentos 
discutidos 
sobre as 
principais 

espécies em 
extinção, 

integrando as 
disciplinas de 

Biologia e 
Geografia. 

 

Ecologia geral, 
questões 

climáticas, 
alterações 
ambientais, 
sucessão 
ecológica, 

relações tróficas.
  

Não contempla 

ED. FÍSICA 
 

Não contempla 
 

Não contempla Não contempla Não contempla 

 
LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
 

Não contempla Não contempla Não contempla Não contempla 

FÍSICA 
 

Não contempla 
 

Não contempla Não contempla Não contempla 

HISTÓRIA 
 

Não contempla 
 

Não contempla Não contempla Não contempla 

MATEMÁTICA 
 

Não contempla 
 

Não contempla Não contempla Não contempla 

 
LINGUA 

PORTUGUESA 
 

Não contempla Não contempla Não contempla Não contempla 

QUÍMICA 
 

Não contempla 
 

Não contempla Não contempla Não contempla 

GEOGRAFIA 
Movimento 

ambientalista 
moderno; 

Entender os 
movimentos 
ambientais 

Mudanças 
climáticas: a 
questão do 

Não contempla 
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desenvolvimento 
sustentável; eco-

92; impasses. 

mais 
representativos 
do século XX e 

XXI. 

aquecimento 
global 

 
FILOSOFIA 

 
Não contempla Não contempla Não contempla Não contempla 

SOCIOLOGIA Capitalismo Não contempla 

Principais 
características do 

capitalismo. 
Sociedade de 

Consumo 

Não contempla 

Fonte: O Autor (2018) 

 
 
Quadro 6 – Registros formais de conteúdos ligados à educação ambiental nos 
planejamentos pedagógicos anuais das disciplinas do primeiro ano do ensino médio 
do Colégio “B”  

DISCIPLINA EMENTA 
OBJETIVOS 

(gerais ou 
específicos) 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

BIOLOGIA 

(...) discutir 
questões 
relativas a 

valorização da 
vida em sua 

diversidade, à 
ética nas 

relações entre 
seres 

humanos; 
buscar 

compreender a 
natureza (...) 

 
Relacionar os 
biomas à sua 

vulnerabilidade 
perante os 
impactos 

ambientais. 
Identificar e 
analisar os 
principais 
impactos 

ambientais de 
origem 

antropogênica, 
avaliando 
causas e 

consequências. 
 

Rever os 
principais 
conceitos 

utilizados em 
Ecologia e as 
estruturas de 

cadeias e teias 
alimentares dos 

vários 
ecossistemas. 

 

Não contempla 

ED. FÍSICA Não contempla Não contempla Não contempla 
 
Não contempla 
 

 
LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
 

Não contempla Não contempla Não contempla Não contempla 

FÍSICA Não contempla 

Interação do 
ser humano 

com a natureza 
como parte da 

Não contempla Não contempla 
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própria 
natureza em 

transformação 
 

HISTÓRIA Não contempla 

Desenvolver o 
senso crítico a 

fim de se 
posicionar em 

relação às 
questões éticas 
e políticas que 

emanam da 
realidade 
cotidiana. 

 

Não contempla Não contempla 

MATEMÁTICA Não contempla 

Transferir a 
aprendizagem 

para 
proporcionar a 

solução de 
problemas em 
outros campos 

da 
atividade 
humana 

  Não contempla 

Estimular os 
alunos a lerem 

textos em jornais, 
revistas etc. que 

proponham 
soluções 

matemáticas a 
problemas reais, 

como, por 
exemplo, dados 

econômicos, 
crescimento 
populacional, 

distribuição de 
renda, extinção de 

espécies etc. 
 

LINGUA 
PORTUGUESA 

 

Não contempla Não contempla Não contempla Não contempla 

QUÍMICA Não contempla 

(...) 
compreender 
os processos 
químicos e a 

construção de 
um 

conhecimento 
científico em 

estreita relação 
com as 

aplicações 
tecnológicas e 

suas 
implicações 
ambientais, 

sociais, 
políticas e 

econômicas. 
 

Não contempla Não contempla 
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GEOGRAFIA 

 
Compreender 

a 
complexidade 
do século XXI, 
refletindo sobre 

o significado 
da Natureza e 

de sua 
importância 

como suporte 
para a 

Sociedade. 
 

 
Levar os 
alunos a 

conhecer e 
analisar a 

formação da 
Terra e desta 

formar conduzir 
a discussão 
visando uma 

reflexão sobre 
os rumos que o 

homem tem 
tomado em 
relação ao 

meio ambiente. 
 

A história da 
conscientização 

ambiental 
Conferência de 

Estocolmo (1972) 
Os anos que 

precederam a Rio 
92 

Conferência do 
RIO - 92 

RIO + 10 e RIO + 
20 

A divisão Norte-
Sul na questão 

ambiental 
Aquecimento 

global 
A questão do lixo 

Chuva ou 
precipitação ácida 

Buraco na 
camada de ozônio 

Contaminação 
das águas dos 

mares e oceanos 
Desmatamento 

Ilha de calor 
Enchentes e 
inundações 

Não contempla 

 
FILOSOFIA 

 
Não contempla Não contempla Não contempla Não contempla 

SOCIOLOGIA 

 
Procura 

mostrar os 
meios para 
explicar as 
mudanças 
sociais e 
apontar 

caminhos para 
transformações 

positivas, 
considerando 

tanto a 
sociedade em 
geral, como 
sociedades 
locais, com 

foco nos 
objetos 

clássicos da 
Sociologia, tais 

quais: a 

Não contempla Não contempla Não contempla 
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família, a 
escola, o 

trabalho, as 
classes 

sociais, a 
cidade, a 
religião, o 
Estado, o 

consumo, e a 
comunicação. 

Fonte: O Autor (2018)  

 

5.3 PRÁTICAS DOCENTES 

Tencionando também observar se os conteúdos curriculares são extraídos 

do planejamento para ganharem vida à luz das necessidades pedagógicas discentes, 

bem como o domínio suficiente das temáticas basilares ligadas à EA, os mesmos 21 

professores do ensino médio do Colégio “B”, responsáveis pela elaboração e 

aplicação dos planejamentos pedagógicos considerados e já explorados 

anteriormente, foram submetidos a uma breve entrevista, que realizou-se pela 

plataforma do Google formulários, contemplando 6 (seis) perguntas objetivas, com 

vistas a explicitar a relação entre teoria (planejamento) e prática (dinamicidade do 

conteúdo curricular intraescolar).  

Das perguntas: 
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Das respostas: 
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5.4 PERCEPÇÕES DISCENTES 

 
Agora apresentamos a parte da pesquisa referente a percepção dos alunos 

da escola “B” a respeito das práticas ambientais aplicadas em sua instituição de 

ensino. É interessante perceber que nem sempre o que se pensa ensinar é, de fato, 

o que está sendo aprendido pelos alunos. Este é um dos grandes desafios da 

educação. Sobre isto, Paulo Freire, diz:  

 
Para mim é impossível compreender o ensino sem o aprendizado e 
ambos sem o conhecimento. No processo de ensinar há o ato de saber 
por parte do professor. O professor tem que conhecer o conteúdo 
daquilo que ensina. Então para que ele ou ela possa ensinar, ele ou 
ela tem primeiro que saber e, simultaneamente com o processo de 
ensinar, continuar a saber por que o aluno, ao ser convidado a 
aprender aquilo que o professor ensina, realmente aprende quando é 
capaz de saber o conteúdo daquilo que lhe foi ensinado. (FREIRE, 
2003, p. 79) 

  
 

Estas palavras são a mola motriz do trabalho discente. Os papeis, 

responsabilidades e expectativas de cada ator envolvido na educação precisam ser, 

de fato, respeitados e estimulados. Pensando nisso, granjeando verificar a sintonia 

entre docentes e discentes, bem como as práticas pedagógicas voltadas à educação 

ambiental à luz da visão do aluno, realizou-se uma pesquisa, por amostragem, com 

65 discentes do Ensino Médio, submetidos ao seguinte questionário: 

1. Com que frequência seus professores abordam temas ligados ao meio 

ambiente em suas respectivas disciplinas? 

2. Seus professores já indicaram a leitura de algum livro, artigo ou revista 

a respeito de questões ambientais? 

3. Qual disciplina já realizou alguma atividade formativa ligada ao meio 

ambiente? 

4. Você saberia explicar o que é um sistema de gestão ambiental? 

5. Você acha que sua escola se preocupa com as questões ambientais? 
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As possibilidades de resposta, bem como seus respectivos resultados, são 

expostas a seguir: 
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Os resultados são muito reveladores. Mostram a desarmonia entre o que 

as expectativas dos docentes e a realidade de sala de aula, principalmente no 

concernente ao que aluno têm assimilado. A título de exemplo, tendo em vista que a 

análise dos dados será apresentada em capítulo posterior, percebe-se que 61% dos 

alunos não veem os assuntos ligados ao meio ambiente atendidos em sala de aula, o 

que conflita com a percepção dos professores.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Este capítulo propõe-se a observação e discussão, preservando os 

parâmetros teóricos bibliográficos, dos resultados das pesquisas e questionários 

aplicados e já apresentados em capítulos respectivos, sobrepondo-os aos objetivos 

desta dissertação e considerando-os quando coadunam, ou não, às teses levantadas, 

sempre preservando a honestidade dos fatos.  

 

6.1 TRABALHOS ACADÊMICOS 

Das 11 dissertações de mestrado e teses de doutorado que, nos últimos 5 

anos, abordaram a temática educação ambiental na criação de SGA em instituições 

de ensino, chama-nos a atenção que 7 citaram em suas conclusões que os 

procedimentos e realidade estudada ainda estão aquém do que que se considera 

suficiente. Desiree Fripp dos Santos, por exemplo traduz esta realidade quando cita: 

“Os estudantes e corpo docente não participam dos processos de estão ambiental da 

universidade.” O que combina com as conclusões de Peterson Guerreiro Fernandes: 

“a participação democrática proposta, não tem se efetivado no cotidiano da gestão 

ambiental”. Esta falta de engajamento é, justamente o que mais prejudica a atenção 

devida a Educação Ambiental e implantação e manutenção do SGA. Isto por de ser 

explicado, pelo menos em parte, pelo que externa Mauro Das Graças Mendonça: “A 

população possui uma visão naturalista e ecológica sobre meio ambiente. Não se 

observa uma preocupação com as causas dos problemas ambientais.” Isto quer dizer, 

em tese, que boa parte da sociedade, o que se estende ao âmbito escolar, possui 

uma visão romantizada da natureza, e distante de sua realidade. Para estes, os 

aspectos ambientais se traduzem, grosso modo, pela preservação da fauna e flora 

vista nos livros e revistas, por exemplo. 

Isto combina com as conclusões desta dissertação. A análise dos 

currículos, práticas docentes e feedback dos alunos demostrou, também, pouca 

adesão dos professores às propostas ambientais curriculares nacionais, falta de 

iniciativa para a produção de atividades pedagógicas, mesmo que pontuais, e pouco 
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conhecimento de conceitos pertinentes à temática. Os professores estão, na maior 

parte dos casos, preocupados em atender as demandas de suas próprias ciências, 

não entendendo ainda que a educação ambiental faz parte destas. Falta a percepção 

de que são justamente os assuntos ambientais, por sua contemporaneidade e apelo 

social, o que pode despertar o interesse do aluno para aquilo que, do ponto de vista 

docente seria mais caro à sua disciplina:  “Antes de qualquer tentativa de discussão 

de técnicas, de materiais, de métodos para uma aula dinâmica, é preciso, 

indispensável mesmo, que o professor se ache “repousado” no saber de que a pedra 

fundamental é a curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, 

atuar, mais perguntar, re-conhecer. (FREIRE, 2013, p. 84). 

Outro aspecto que chama a atenção é o estágio ainda introdutório das 

políticas ambientais nestas instituições. Parece haver um atraso de trabalhos 

atinentes às escolas e universidades, mesmo considerando o adensamento das 

produções em outras atividades econômicas que, como citado anteriormente, 

abundam-se em pesquisas e dissertações: “Embora a gente tenha um conjunto 

grande de pesquisas sobre Educação Ambiental, pouco disso está sistematizado de 

forma a compor um panorama do que, de fato, se passa nas escolas”, disse em 

entrevista para a revista Carta Educação o professor Luiz Marcelo de Carvalho, 

professor do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro e coordenador do grupo 

de pesquisas Temática Ambiental em Processo Educativo. (CARTA EDUCAÇÃO, 

2015). 

 

6.2 PLANEJAMENTOS  

Em 2016, o ministério da educação, por meio da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade Diretoria de Educação Integral, Direitos 

Humanos e Cidadania, ofereceu uma Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental, externou sua proposta a respeito da atenção ao tema 

meio ambiente nas instituições de ensino, de forma geral. O texto, publicado em 

diário oficial, inicia: 

A Coordenação-Geral de Educação Ambiental – CGEA/SECAD/MEC, 
em sua condição de integrante do Órgão Gestor da Política Nacional 
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de Educação Ambiental 1 , encaminha ao Conselho Nacional de 
Educação - CNE o presente texto sugestivo para o estabelecimento 
de Diretrizes Curriculares Nacionais relacionadas à Educação 
Ambiental que, conforme exigência legal, deve estar presente em 
todos os níveis e modalidades de ensino. (BRASIL, MEC, 2012) 

Diante disto, compara-se os requisitos legais ao resumo dos dados 

referentes a produção dos planejamentos pedagógicos (Quadro 7) e práticas docentes 

(Quadro 8) apresentados a seguir:  

Quadro 7 - Planejamentos pedagógicos 
 Escola A Escola B 
Número de planejamentos analisados 11 11 

Citam educação ambiental 7 3 

Citam atividades interdisciplinares ligadas ao tema 0 0 

Citação de bibliografias ligadas ao meio ambiente, 

sustentabilidade ou educação ambiental.  

0 0 

Fonte: O autor (2019) 

Outras observações: 

1. No colégio B, as 03 disciplinas que se propõem a trabalhar o assunto, não 

especificam como o farão. Há omissão de metodologia. 

2. No colégio B as disciplinas “maiores”, com carga horária avultadas, omitem a 

EA.  

3. A disciplina de Geografia, em ambas as escolas, é quem concentra mais 

atenção a EA. 

4. As citações ligadas à EA, presentes nos planejamentos, carecem de propostas 

críticas.  

 
Quadro 8 - Práticas docentes 

Pergunta Opções Resultado 

Você aplicou em suas atividades formativas 

de 2018 algum trabalho pedagógico em que 

os temas sustentabilidade e meio ambiente 

tenham sido destacados? 

Sim e envolveu 

somente a minha 

disciplina 

45% 

Sim e foi interdisciplinar 25% 

Não 30% 
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Você contemplou em seus planejamentos 

pedagógicos de 2019 questões relacionadas 

ao meio ambiente? 

Sim 

 
60% 

Não 

 
40% 

Quantas aulas, aproximadamente, você 

utilizou este ano para tratar especificamente 

de questões relacionadas ao meio 

ambiente? 

Menos de 2 30% 

Entre 2 e 5 55% 

Entre 5 e 10 5% 

Mais de 10 10% 

Você sugeriu aos seus alunos, este ano, a 

leitura de algum material (livro, artigo, etc.) 

relacionado às questões ambientais? 

Sim 

 
55% 

Não 

 
45% 

 

Você saberia explica a um aluno o que 

significa ISO 14001 e o que ela pretende? 

 

Sim 

 
35% 

Não 65% 

 

Você saberia explicar a um aluno o 

significado e funcionamento de um SGA? 

 

Sim 45% 

Não 50% 

Outro 5% 

 

Você consegue perceber um SGA atuante 

nas dependências da educação básica do 

colégio Mackenzie?  

 

Sim 45% 

Não 45% 

Outro 10% 

Fonte: O autor (2019) 

 

Comprova-se, portanto, que apesar de serem vastos os requisitos legais à 

aplicação da EA na educação básica, sendo, inclusive, orientadas pela nova Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018 referente aos anos finais, a investigação 

evidencia aquilo que, empiricamente, a comunidade escolar comprova:   

a. as bases legais não são atendidas. 

b. a EA não faz parte da agenda das disciplinas. 
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c Geografia e Biologia, por vocação e necessidade, são a “fuga” 

pedagógica para o atendimento dos temas ecológicos.    

 

O fato de os temas ligados ao meio ambiente serem essencialmente 

transversais, isso prejudica ainda mais a sua abordagem, não por problemas técnicos, 

mas por falta de tempo do professor, que prefere priorizar, na maioria dos casos, os 

conteúdos curriculares mais urgentes. O calendário das escolas, de maneira geral, 

costuma ser bastante apertado e pouco aberto a possibilidades interdisciplinares, 

contrariando as tendências e discursos de uma educação mais contemporânea e 

competente ao século XXI. 

Outro fator a ser considerado é a falta de capacitação. Em entrevista a 

Carta Educação, Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da USP, diz:  

“A verdade é que, a maior parte dos professores, na época em que 
saíram da universidade, não teve essa formação de olhar para o meio 
ambiente de uma maneira integrada. E isso é essencial. Não adianta 
olhar o tema de forma segmentada, onde entra em Química, 
Geografia. Tem que, desde cedo com os alunos, analisar o cenário 
como um todo” (CARTA EDUCAÇÃO, 2015). 

 

Observa-se, também, que nos dados explicitados no quando acima, em um 

ano, respeitando a média de 150 aulas ministradas por disciplina, os dados apontam 

que a maior parte dos professores (85%) abordaram temas ambientais em menos de 

3% de suas aulas. Este número está muito aquém do ideal ou, pelo menos, aceitável. 

Neste sentido, 55% dos professores alegam ter sugerido alguma literatura ligada à 

temática ambiental, indicando que muitas literaturas são oferecidas sem o devido 

feedback ou posterior abordagem em sala. O que prejudica a capacitação aos 

assuntos atinentes a meio ambiente.  

O colégio B por exemplo não possui um sistema de gestão ambiental, mas, 

mesmo assim, 45% dos professores alegaram que é possível observá-lo na 

instituição. Apesar de a pergunta ser, em certa perspectiva, capciosa, pretendia 

justamente aferir a ciência que os docentes possuem a respeito do tema. 

 70% dos professores alegaram terem aplicado atividades de cunho ambiental 

durante o ano de ensino, contudo, destes, quando verificados seus respectivos 

planejamentos curriculares, apenas 50% registraram o tema em seus planejamentos. 
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Isto quer dizer que metade dos professores descumprem deliberadamente os 

requisitos legais e negam aos seus alunos, em teoria, o que lhes seria de direito. É 

importante ressaltar que os planejamentos são a base das ações propostas para a 

etapa. No colégio “B” o ano letivo é dividido em trimestres e, cada trimestre, chamado 

de etapa. Vale ressaltar que as ações aplicadas fora do planejamento não combinam 

com a prática sugerida pela gestão escolar. Além disso, 72% dos professores sequer 

mencionaram em suas ementas algum tema ligado ao meio ambiente.  

  É fato que não se pode ensinar àquilo que não se sabe. Portanto, sem fazer 

juízo de valor a respeito dos atores responsáveis pelas falhas do processo, é 

necessário que haja uma política de formação docente mais profícua a respeito do 

tema. Neste sentido, nas escolas já citadas “A” e “B”, a formação dos educadores se 

dá, quase que exclusivamente através de cursos ligados à área de exatas e 

empreendedorismo, omitindo outras áreas também relevantes e necessárias.  Isso se 

comprova pelas respostas obtidas na entrevista feita com o docente já referido. Sobre 

esta, vale destacar a seguinte fala: 

 

Pergunta:  A escola oferece ao corpo docente instrumentos para 

a formação ligada à temática ambiental? 

Resposta: 
De forma geral, não. Este não é um tema priorizado nas 

discussões. As ações realizadas foram pontuais e, em meu 

ponto de vista, mais intensas à época da implementação do selo. 

Não há uma política de capacitação ou verificação se os 

professores tem aprendido ou ensinado conteúdos ligados a 

educação ambiental. 

 

Esta resposta é emblemática e coaduna com os demais dados já 

explicitados. 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), artigo 11, delibera 

que “Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas 

áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos 

princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental”. (BRASIL, 1997) 
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O assunto é muito mais amplo. O PNE (Plano Nacional de Educação) 

atende em quatro de suas 20 metas os professores. Propõe, por exemplo: formação 

inicial, formação continuada, valorização do profissional e plano de carreira. Esta 

formação ideal, de fato, ainda é um desafio. A título de exemplo, dados do MEC 

apontam que 24% dos professores da educação básica do Brasil não possuem curso 

superior. Quando a questão se estende à formação ambiental, o problema se agrava 

ainda mais.  

A respeito dos dados obtidos (Quadro 1, p.17), que trata das produções 

acadêmicas, percebe-se que apesar de os temas ligados ao meio ambiente e 

sustentabilidade florescerem, essencialmente, das próprias Universidades e serem 

promovidos desde o início da formação escolar, a apreciação quantitativa dos 

trabalhos  (Quadro 4, p.52) evidencia um insipido e ainda acanhado número de 

análises e propostas ambientais às próprias instituições que os produzem. O fato se 

torna ainda mais inusitado à luz da quase inexistência de trabalhos com foco em 

escolas de ensino básico. Em parte, explica-se este último fato, à facilidade de acesso 

às informações e concessões administrativas dadas aos alunos em seus próprios 

campus de estudo (universitários), contrastando com as objeções e embaraços 

comuns às instituições de ensino básico, que sentem-se, na maioria das vezes, 

constrangidas pela falta de adequação de suas estruturas prediais e operações 

laborais às condições mínimas de sustentabilidade, quiçá às normas ISO 14001 que, 

como já vimos, sugerem os parâmetros do SGA.  

Em contrapartida, há centenas, quase milhares, de dissertações 

voltadas aos Sistema de Gestão Ambiental hospitalar, hoteleiro e industrial, o que 

pode ser creditado à rigidez da legislação e fiscalização ligada a produção de resíduos 

sólidos ou efluentes, potencialmente contaminantes, oriundos destes tipos de 

empreendimentos, e ainda mais importante, à valorização mercadológica dos selos 

verdes e certificações ambientais. 

 

6.3 PERCEPÇÃO DISCENTE 
 

Há uma nítida disparidade entre a percepção dos professores a respeito do que 

estão ensinando e o que os alunos, de fato, observam. Parte significativa dos alunos 
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da escola “B”, por exemplo, não sabem o que é SGA. A maioria esmagadora não 

aprende sobre educação ambiental. 79% dos alunos entrevistados diz desconhecer o 

primeiro termo e 62% acham que sua escola não fala sobre meio ambiente. Neste 

sentido, como prospectar a criação de um sistema de gestão ambiental em uma 

escola, diminuindo resíduos, economizando luz, água, ou seja, minimizando a pegada 

ecológica gerada pela instituição que os acolhe, formando cidadãos mais preparados 

e conscientes,  quando o lugar que deveria os capacitar, não dispensa a atenção 

necessária a teoria que os embasaria à prática? Quando os alunos da escola “B” foram 

perguntados se sentem que sua escola, por meio das ações que realiza, preocupa-se 

com as questões ambientais, 29,7% disseram que NÃO, e 35,9% muito pouco. Ou 

seja, 65,6% dos alunos não são ensinados pelo exemplo. A falta de atenção que a 

escola dispensa à educação ambiental ultrapassa a estrutura, mesmo admitindo que 

um aspecto reflete no outro, e ganha morada no corpo docente. 70% dos professores, 

de acordo com a visão discente, não promovem o consumo de literatura ligada à 

sustentabilidade e assuntos transversais. Assuntos estes, que quando abordados, à 

semelhança do que expôs os dados referentes aos planejamentos, estão 

concentradas nas disciplinas de Biologia (43,8%) e Geografia (35.9%). A percepção 

externada pelos alunos da escola “B” reflete a situação da educação ambiental na 

maior parte das escolas brasileiras. Ela é preterida, mesmo merecendo lugar de 

destaque. “A formação do indivíduo só faz sentido se pensada em relação com o 

mundo em que ele vive e pelo qual é responsável. Na EA esta tomada de posição de 

responsabilidade pelo mundo em que vivemos, inclui aí a responsabilidade com os 

outros e com o ambiente”. (Carvalho, 2004, .156). Ainda neste sentido, sobre a 

valorização nas práticas docentes daquilo que é mais caro à sociedade, cita-se Paulo 

Freire:  

 
“Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se 
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina (...). Por que não 
estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm com os 
indivíduos?”  (FREIRE, 1997, p.34) 

 

A EA, portanto, se faz mais eficaz quando abordada à luz da realidade do 

aluno. Abrindo portas, também, pela potencialidade de aplicação à comunidade em 
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que o aluno vive, à construção de trabalhos interdisciplinares, proposta discutida a 

seguir. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Mario Sergio Cortela, em seu livro Educação, Escola e Docência, quando 

fala sobre a relação entre professor e conteúdo, escreve: “há três caminhos para o 

fracasso: Não ensinar o que se sabe; não praticar o que se ensina; e não perguntar o 

que se ignora. (CORTELA, 2014, p. 96). De fato, há a necessidade pujante de que o 

professor seja o próprio conteúdo, ou seja, equalizar conteúdo e exemplo de vida é 

fator sine qua non para o êxito das relações de aprendizagem. Quando isto se aplica 

à EA, cabe ao professor manifestar em si o “Ser Ecológico”, ou seja, as práxis 

ambientais manifestam-se na essência do ser.  

Por conseguinte, o docente deve também orientar seu trabalho pelo dever 

do domínio do conteúdo, e quando isto lhe faltar, que não lhe falta a consciência do 

dever de aprimorar-se. Não se espera do professor menos do que o saber e a lucidez 

na ministração do que se pretende.  

Só será possível construir valores, atitudes, etc., se as práticas forem 

permanentes e verdadeiramente inseridas nas intenções curriculares. É necessário 

um projeto político-pedagógico que estimule o aparecimento do homem-cidadão 

enquanto ator político, para pensar e construir a proposta eco-desenvolvimentista 

(ZITZKE, 2002). A educação ambiental é um “componente essencial e permanente na 

educação”, ou seja, as práticas ligadas à educação ambiental nas escolas precisam 

permear todo o ano letivo, perpassadas e incluídas, também, nas diferentes 

disciplinas (PEREIRA et al., 2005).  

Finalmente, uma E.A. bem aplicada no âmbito escolar, promoverá um 

quadro institucional com conceitos ambientais sólidos e práticas requeridas 

enraizadas. Ambiente propício e necessário ao atendimento dos requisitos 

fundamentais sugeridos pelas normas da ISO 14001. 

Qual é então o caminho?  Usando da prerrogativa de suplementarem a lei 

federal, alguns estados e municípios instituíram normas particulares sobre Educação 

Ambiental para as suas redes públicas de ensino. Citando novamente o exemplo 

pernambucano, por entender que lograria melhores resultados na qualidade do ensino 
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de E.A. em suas escolas, o estado decidiu criar uma disciplina específica sobre o tema 

(BERNARDES; PIETRO, 2010). Contudo, tal medida acabou não atendendo as 

principais demandas de um ensino de E.A.  de qualidade. Isto se deve, principalmente, 

a pouca eficácia da abordagem dos assuntos ecológicos à parte da práxis e teoria das 

outras disciplinas curriculares.  

O fato é que as questões ambientais atravessam e fazem morada em 

diferentes campos do conhecimento. Pereira e Terezi quando tratam da 

transversalidade curricular, o fazem justamente citando como modelo o conteúdo que 

envolve as questões ambientais:  

Por exemplo, a questão ambiental não é compreensível apenas a 
partir das contribuições da Geografia. Necessita de conhecimentos 
históricos, das Ciências Naturais, da Sociologia, da Demografia, da 
Economia, entre outros (PEREIRA e TERZI, 2009, p.176). 
 

Como vimos, portanto, o caminho é a interdisciplinaridade, que, de acordo 

com SEVERO e PAULA (2009)., pressupõe o intercambio e análise conjunta de 

assuntos comuns por disciplinas diferentes. Sob este prisma, a interdisciplinaridade 

apresenta-se como uma ferramenta suigeneris para a aplicação da Educação 

Ambiental nas escolas, pois os temas ecológicos deixam de ser prerrogativa somente 

das disciplinas de Geografia e Ciências, como é comum que se aconteça, e passam 

a ganhar guarida nos demais ramos científicos.  A realidade pedagógica e escolar 

contemporânea exige reflexões cada vez menos lineares, e isto se produz na inter-

relação dos saberes e práticas coletivas, que criam identidades e valores comuns e 

ações solidárias diante da reapropriação da natureza, numa perspectiva que privilegia 

o diálogo entre saberes (JACOBI, 2003). É o que também afirma os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s): “a interdisciplinaridade é essencial ao 

desenvolvimento de temas ligados ao Meio Ambiente, sendo necessário 

desfragmentar os conteúdos e reunir as informações dentro de um mesmo contexto, 

nas várias disciplinas” (BRASIL, 1999).  

De acordo com Sato:  

Há diferentes formas de incluir a temática ambiental nos currículos 
escolares contemplando diferentes disciplinas, como atividades 
artísticas, experiências práticas, atividades fora de sala de aula, 
produção de materiais locais, projetos ou qualquer outra atividade que 
conduza os alunos a serem reconhecidos como agentes ativos no 
processo que norteia a política ambientalista. Cabe aos professores, 
por intermédio de prática interdisciplinar, proporem novas 
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metodologias que favoreçam a implementação da Educação 
Ambiental, sempre considerando o ambiente imediato, relacionado a 
exemplos de problemas atualizados (SATO, 2003, p.25). 

Finalmente, o quadro abaixo, elaborado pelo autor, mas inspirado nas 

perspectivas de Jantsch, apresenta exemplos de temas ambientais que podem servir 

à interdisciplinaridade e a ideia de rede supra mencionado.  

Figura 6 – Proposta de temas curriculares ambientais interdisciplinares e ferramentas 
de aplicação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
 

Segundo a proposta presente, o tema do Lixo, por exemplo, pode ser 

dialogado pela disciplina de Matemática, através da análise de dados quantitativos do 

lixo produzido em uma casa, bairro ou cidade. Isto oferecerá dados às disciplinas de 

Ciências e Geografia para uma abordagem qualitativa que, por sua vez, proporcionará 

subsídios à elaboração de trabalhos visuais e textuais por parte das disciplinas de 

Artes e Português. Por fim, a disciplina de História poderia aguçar ainda mais o 

interesse dos discentes por meio de saídas de campo e/ou produção de uma linha 

cronológica da produção pretérita, presente e futura(projeções) do lixo urbano e suas 

consequências. 

Verificou-se, portanto, que a abordagem interdisciplinar das questões 

ambientais implica em utilizar a contribuição das várias disciplinas (conteúdo e 

método) para se construir a compreensão e explicação do problema tratado e desse 

modo, superar a compartimentalização (MIRANDA et al, 2010). 
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De acordo com Dias (2003): 
O enfoque interdisciplinar preconiza a ação das diversas disciplinas 
em torno de temas específicos. Assim, torna-se imperativa a 
cooperação/interação entre todas as disciplinas. Ultimamente, tem 
sido, muito grande as contribuições por parte das artes, dado seu 
grande potencial de trabalhar com sensibilização, elemento essencial 
para comunicar-se efetivamente. Antes, a EA ficava restrita à Ciência 
e Biologia, o que foi um erro. Precisamos praticar a EA de modo que 
ela possa oferecer uma perspectiva global da realidade e não 
perspectiva cientifica global da realidade e não uma perspectiva 
cientifica e biológica apenas. São importantes os aspectos sociais, 
históricos, geográficos, matemáticos, de línguas, da expressão 
corporal, da filosofia, etc. (DIAS, 2003, p. 117) 

 

Assim compreendida, a Educação Ambiental torna-se uma alternativa de 

ensino oferecendo à escola, uma grande chance de renovação (MIRANDA et al, 

2010). E dessa forma atua na base que se julga essencial nos projetos de implantação 

de Sistemas de Gestão Ambiental doravante capaz de dar continuidade às ações de 

minimização de impactos relacionados às práticas de determinadas instituições. 
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