
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-         

GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

VIRGINIA MOURA MILLER 

 

 

 

 

 

 

 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE À 

SUSTENTABILIDADE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

OS CAMINHOS DA CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO EM MACEIÓ - AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

AGOSTO / 2013 



 
 

VIRGINIA MOURA MILLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE À 

SUSTENTABILIDADE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

OS CAMINHOS DA CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO EM MACEIÓ - AL 

 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente – 

PRODEMA, da Universidade Federal do 

Ceará - UFC, como requisito para a obtenção 

do título de Mestre em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente. 

 

Orientadora: Prof. Dra. Kelma Socorro Lopes 

de Matos 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

AGOSTO / 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia 
 

 
M889e Miller, Virginia Moura. 

Da educação ambiental para a sustentabilidade à sustentabilidade da educação ambiental: os 

caminhos da creche escola mestre Izaldino em Maceió – Al. / Virginia Moura Miller. – 2013. 

133f. : il. , color., enc. ; 30 cm. 

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

Fortaleza, 2013. 

Área de Concentração: Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

Orientação: Profa. Dra. Kelma Socorro Lopes de Matos. 

   

1. Educação ambiental. 2. Sustentabilidade. 3. Alfabetização ecológica. 4. Políticas públicas.  I. 

Título. 

 

          CDD   363.7 



 
 

VIRGINIA MOURA MILLER 

 

 

  DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE A 

SUSTENTABILIDADE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

OS CAMINHOS DA CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO EM MACEIÓ - AL 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 

Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

e Meio Ambiente - PRODEMA da 

Universidade Federal do Ceará - UFC, como 

requisito para a obtenção do título de Mestre 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

 

Aprovada em: ____/ ____/ _______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________ 

Profª. Drª. Kelma Socorro Lopes de Matos (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

_____________________________________________________ 

Profº. Drº. Fábio Maia Sobral 

Universidade Federal do Ceará – UFC  

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. João Batista de Albuquerque Figueiredo 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

_____________________________________________________ 

Profª. Drª. Elizabeth da Conceição Santos 

Universidade Estadual da Amazônia – UEAM 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À João Felipe e à Raíssa, que são a razão 

maior da minha vida. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente a Deus, por me conceder o dom da vida e da perseverança, por me proteger e 

livrar das ciladas do mundo, por me inspirar com seu Espírito Santo na produção dessa 

Dissertação. 

 

A meu filho João Felipe, sem ele não teria conseguido terminar essa dissertação, meu orgulho 

e gratidão por sua presteza e competência em lidar e resolver problemas técnicos de 

informática da sua mãe ―analfabyte‖. 

 

À minha filha Raíssa que nas minhas horas de aperreio chegava com um abraço, um beijo, um 

carinho para acalmar e acalentar meu espírito. 

 

Aos meus familiares Rejane (minha mãe companheira), Devem, Mary Anne, Elizabeth, John 

Miller (in memória), Elza (in memória), Osmar (in memória), Irlene, Otto(in memória), João 

Ângelo, Henrique, Luíz Henrique, Leonardo, Luíza, Beatriz, Joãozinho e Maria Clara pelo 

amor, carinho, incentivo e apoio incondicional.  À Betinha e João pelo Abstract. 

 

À minha orientadora Profª. Drª. Kelma Matos pelas orientações, pela paciência, pelo carinho, 

pela dedicação e cuidado nessa construção. 

 

À minha amiga e profª Elizabeth Santos que apareceu nos ―últimos minutos do segundo 

tempo‖, me apoiando, orientando, aconselhando, incentivando e me fazendo acreditar que 

seria possível concluir o mestrado em meio a tantas tribulações. 

 

A todos os professor@s que tive no Mestrado, em especial aos professor@s Botelho, João 

Figueiredo, Jeovah e Raquel Rigotto pelo exemplo de dedicação e sabedoria. Bem como ao 

professor Fábio Sobral, que mesmo não tendo sido meu professor me ensinou bastante em 

suas palestras e aceitou fazer parte da minha banca. 

 

A tod@s as amig@s da turma do PRODEMA, em especial à Christine, meu ―grilo falante‖ (a 

minha consciência) que controlava meus eternos arroubos de briguenta, além de sempre 



 
 

incentivar e dar carinho no dia a dia; à Bea, minha ―filhota‖, pelo carinho e atenção constante 

e por me salvar nessa formatação; à Pri, sempre meiga e carinhosa, junto comigo em quase 

todas as disciplinas; à Roberto, Marcella, Lilian e Armando amigos sempre presentes nessa 

caminhada, à Mayara companheira nos desabafos de militante na academia. 

 

À galera do GEAD, meu refúgio e ambiente de debates e aprendizagem nas trilhas da 

Educação Ambiental Dialógica e das Epistemologias do Sul, em especial à Patrízia e Mazinho 

que me convidaram a participar do grupo; à Erica companheira de pesquisa e muitas histórias 

e bebórias; ao meu ―amor arco íris‖ Sahmaroni pela muitas risadas e aconchego; a Camila 

pela presença constante; à Flávia pelos desabafos; à Maclécio pela ―Dorthy‖ e pela ―estrada 

de tijolos amarelos‖; e ao professor João Figueiredo nosso líder, pelo aprendizado constante. 

 

À minha madrinha Luciane pelo incentivo, apoio incondicional, conselhos e carinho. 

 

À Salete, amiga fundamental nessa jornada, resolvendo tudo para mim lá na SEMED. 

 

Ao Instituto Lagoa Viva, em especial à amiga Lenice, companheira de luta e militância pelo 

carinho e apoio constante. 

 

Ao senhor Hélcio Colodete pela atenção e gentileza em me prestar informações sobre a 

relação da Braskem com a Creche Escola Mestre Izaldino. 

 

Aos amigos da SEMED e do CREAMB que me incentivaram, apoiaram e torceram por mim, 

destaco Eliane Teodoro, Maria Clara, Joseane, Mauro e Josefa, Christianne, Keyla e Tânia. 

 

À equipe da Escola Mestre Izaldino, em especial a Rosilda, Cíntia, Potyra e Paula, pelas 

informações e apoio. 

 

Ao professor José Gerardo, nosso grande Mestres no PRODEMA, sempre nos mostrando 

―caminho das pedras‖, com suas história e sua lição de vida e dedicação ao ensino, à pesquisa 

e ao PRODEMA. 

 

Ao meu Poeta Paulo Laurindo, incentivador de todos os instantes dessa caminhada. 

 



 
 

Às minhas amigas irmãs Lausane, Sandra e Vilna pelo carinho e incentivo de sempre. 

 

Ao Lucky, o cachorrinho que esquentou os meus pés durante toda a escrita dessa dissertação, 

e ao Diamante que cantava para mim todos os dias na maior parte dessa jornada. 

 

À Suzana Kramer e sua turma de 2012, meu suporte emocional na Clínica de Psicologia da 

UFC, continuado por Valdir, Pedro e Socorro em 2013. 

 

A todos e todas que me esqueci de citar, mas que de uma forma ou de outra me ajudaram 

nessa caminha. 

 

Ao destino que por ―caminhos tortos‖ me trouxe ao Ceará, e ao Mestrado do PRODEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Serra do Luar 

 

Amor, vim te buscar 

Em pensamento 

Cheguei agora no vento 

Amor, não chora de sofrimento 

Cheguei agora no vento 

Eu só voltei prá te contar 

Viajei...Fui prá Serra do Luar 

Eu mergulhei...Ah!!!Eu quis voar 

Agora vem, vem prá terra descansar 

Viver é afinar o instrumento 

De dentro prá fora 

De fora prá dentro 

A toda hora, todo momento 

De dentro prá fora 

De fora prá dentro 

 

Tudo é uma questão de manter 

A mente quieta 

A espinha ereta 

E o coração tranquilo 

A toda hora, todo momento 

De dentro prá fora 

De fora prá dentro 

A toda hora, todo momento 

De dentro prá fora 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho intitulado ―Da Educação Ambiental para a Sustentabilidade à 

Sustentabilidade da Educação Ambiental: os caminhos da Creche Escola Mestre Izaldino em 

Maceió – AL‖ teve como objetivo: a) analisar como a EA está sendo implantada na Creche 

Escola Mestre Izaldino - CEMI e o que garante que ela seja implantada com Sustentabilidade; 

b) registrar as ações de formação continuada em EA desenvolvidas pela Secretaria Municipal 

de Educação de Maceió – SEMED e pelo Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva – 

PEALV em Maceió e c) propor sugestões que contribuam para a efetivação da Educação 

Ambiental na rede municipal de ensino. A metodologia utilizada caracteriza-se como 

qualitativa, por um Estudo de Caso. Para a construção do referencial teórico fez-se uma 

revisão da literatura onde discutiu-se a crise ambiental, a perspectiva da Sustentabilidade, 

Sustentabilidade e Educação, o caráter ideológico da EA, o processo de Institucionalização da 

EA no Brasil, as Ausências e Emergências em Educação e Formação de Educadores, e o 

Ambiental na Educação Infantil. Seguiu-se apresentando um pouco da história e objetivos e 

ações desenvolvidas pelo Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva - PEALV. Contou-se 

a história da CEMI, analisando como ela tem educado para a Sustentabilidade e com 

Sustentabilidade no seu projeto pedagógico de promoção da EA com inserção e integração 

com a comunidade onde a escola está inserida. Fez-se também uma reflexão sobre as 

concepções de EA e de Meio Ambiente da comunidade escolar (gestoras, professoras, 

auxiliares de serviços gerais e pais/mães de alunos/as) e percebeu-se algumas contradições, 

em que certa parte dos(as) entrevistados(as) apresentam uma visão naturalista de Meio 

Ambiente e outra uma concepção de EA comportamentalista, mas isto não tem comprometido 

a sustentabilidade da implementação da EA na escola. Pode-se verificar que os Princípios 

Básicos da Alfabetização Ecológica (a parceria, a interdependência, a natureza cíclica – que 

na educação pode ser entendido como o intercâmbio cíclico de informação, a flexibilidade, e a 

diversidade) propostos por Capra (1996), estão presentes na comunidade escolar da CEMI, 

mostrando com isto que a escola está no caminho correto para a construção da 

Sustentabilidade, para a construção de um Espaço de Educadores Sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Sustentabilidade; Alfabetização Ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work entitled "From Environmental Education for Sustainability to the Sustainability of 

Environmental Education: the paths of the Nursery School Teacher Izaldino in Maceió - AL" 

aims to: a) analyze how the EE is being deployed in the Nursery School Teacher Izaldino – 

CEMI, and what guarantees that it be implemented with Sustainability b) register the actions 

of ongoing training in EE developed by the Municipal Education Office of Maceió – SEMED, 

and the Environmental Education Program Lagoa Viva - PEALV  also in Maceió, and 

propose suggestions that contribute to the realization of EE in municipal schools. The 

methodology is qualitative in nature, characterized by a case study. In order to construct the 

theoretical framework, we reviewed the literature which discussed the Environmental Crisis, 

the prospect of Sustainability, Sustainability and Education, the ideological character of EE, 

the process of institutionalization of EE in Brazil, the Absences and Emergencies in 

Education and in Educators Development. Following, we present the Environmental in 

Childhood Education. Subsequently, we introduce some of the history, goals and actions 

developed by PEALV as well as the story of CEMI, analyzing how it has educated for 

Sustainability, and with sustainability in its pedagogical project for promotion of EE with 

insertion and integration in the community where the school is located. We also reflect on the 

conceptions of EE and environment school community (administrators, teachers, auxiliary 

staff and student‘s parents), and noticed some contradictions, part of the respondents feature a 

naturalistic view of the Environment and a behaviorist conception of EE. However, this fact 

has not compromised the sustainability of EE implementation in school. We could verify that 

the basic principles of ecological literacy (partnership, interdependence, the cyclical nature 

which in education, can also be understood as the cyclical exchange of information, 

flexibility, and diversity) proposed by Capra (1996), are present in school community of 

CEMI, showing by this, that the school is on the right way for the construction of 

Sustainability, and also, for the construction of Sustainable Educational Spaces. 

  

Keywords: Environmental Education. Sustainability. Ecological Literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo contemporâneo, com suas transformações aceleradas, apresenta-nos o 

desafio e a necessidade de mudança dos parâmetros tradicionais que orientam as ações na 

interpretação do mundo. Além disso, há o desafio da construção de uma sociedade 

sustentável, democrática, participativa e socialmente justa, capaz de exercer efetivamente a 

solidariedade, como exigência indispensável à compreensão do binômio local-global, e para a 

preservação e conservação dos recursos naturais e socioculturais, patrimônio da humanidade. 

Diante desses desafios, a informação e a integração de esforços são condições essenciais para 

avançar na construção da sociedade desejada. 

A Sustentabilidade não pode ser vista como uma questão técnica a ser superada, ela 

deve ser considerada como uma visão de futuro, uma utopia concreta a se conquistar com 

princípios e valores éticos, um novo modelo civilizatório, que leve em consideração as 

tradições e o ambiente natural, solidariedade, parceria, justiça, e também a dimensão afetiva e 

espiritual. 

Santos (1996, p336-337) apresenta a proposta de uma sociedade ecos socialista, onde: 

 

O desenvolvimento social afere-se pelo modo como são satisfeitas as necessidades 

humanas fundamentais e é tanto maior, a nível global, quando mais diverso e menos 

desigual; a natureza é a segunda natureza da sociedade e, como tal, sem se confundir 

com ela, tão pouco lhe é descontínua; deve haver um estrito equilíbrio entre três 

formas principais de propriedade; a individual, a comunitária e a estatal; cada uma 

delas deve operar de modo a atingir seus objetivos com o mínimo de controle do 

trabalho de outrem. 

 

A noção de Sustentabilidade deve ser trabalhada de acordo com os novos paradigmas, 

numa ―radicalização da ruptura com a civilização material capitalista. Nesta perspectiva, o 

projeto socialista visa não apenas uma nova sociedade e um novo modo de produção, mas 

também um novo paradigma de civilização‖ (Michael Löwy, 2005, p. 40). 

Precisamos transformar a ordem social vigente, desmistificar o discurso de 

globalização que aumenta ainda mais as desigualdades sociais e a degradação da natureza. 

Neste sentido a Educação Ambiental - EA apresenta-se como uma possível saída para o 

processo de libertação do capitalismo selvagem e construção de um novo projeto civilizatório. 

Sorrentino (1998) indica que a EA deve ser feita ―numa diretriz que transcenda o 

economicismo e supere as propostas de responsabilização de indivíduos, que descaracterizam 

a responsabilidade das políticas globalizantes constituintes de culturas capitalistas‖. Neste 
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sentido acrescenta que devemos considerar, não apensa o ―pensar global e agir local‖, mas, 

sobretudo pensar e agir local, conhecendo as inter-relações com o global.  

Entendemos que o conceito de desenvolvimento sustentável não é neutro e sim 

ideológico, sendo utilizado para ―dar uma nova cara‖ ao capitalismo de sempre, só ―um pouco 

mais verde‖. Compreendemos também que entre sustentabilidade e capitalismo existe uma 

incompatibilidade de princípios. Na Carta da Terra a incompatibilidade entre sustentabilidade 

e capitalismo é apresentada e colocada como um fator que pode inviabilizar a 

sustentabilidade, assim descrito: 

 

―Tenta-se conciliar dois termos inconciliáveis. Não são inconciliáveis em si, 

metafisicamente. São inconciliáveis no atual contexto da globalização capitalista. O 

conceito de desenvolvimento sustentável é impensável e inaplicável neste contexto. 

O fracasso da Agenda 21 o demonstra. Como pode existir um crescimento com 

eqüidade, um crescimento sustentável numa economia regida pelo lucro, pela 

acumulação ilimitada, pela exploração do trabalho e não pelas necessidades das 

pessoas? (...) Ele só tem sentido numa economia solidária, numa economia 

regida pela ―compaixão‖ e não pelo lucro. (...) Solidariedade é a utopia 

contemporânea...‖ (CARTA da TERRA). 

 

Existem muitas abordagens e classificações de EA, neste trabalho não queremos 

defender um tipo ou outro de EA, a saber: a EA Emancipatória (LIMA, 1999 e 2002), a EA 

no Processo de Gestão Ambiental (QUINTAS, 2000); EA Crítica (GUIMARÃES, 2000 e 

2004); Ecopdagogia (GADOTTI, 2000), EA Popular (CARVALHO, 2001), Educação 

Ambiental Dialógica - EAD (FIGUEIREDO, 2003), a EA Transformadora (LOUREIRO, 

2004ª e 2004b), e outras adjetivações que venham a surgir para classifica-la quanto a sua 

função social. Para nós a EA é ideológica, assim estaremos nos referindo a uma EA que se 

comprometa com princípios e valores éticos, com a construção de um novo modelo 

civilizatório, com solidariedade, parceria e justiça ambiental
1
, que incorpore também as 

dimensões afetiva e espiritual. 

As denominações de EA acima citadas (Emancipatória, no Processo de Gestão, 

Crítica, Popular, Ecopedagogia, Educação Ambiental Dialógica) apresentam abordagens 

similares, com características diferentes, porém todas inscrevem-se no novo paradigma, 

entendendo o ambiente como espaço de relações, objetivando a construção de um novo 

modelo civilizatório, implicando em mudanças individuais e coletivas, locais e globais, 

                                                           
1
 Justiça Ambiental (ACSELRAD, 2008), entendida como a distribuição desigual dos benefícios, riscos, 

impactos ambientais, a precarização da vida dos grupos sociais mais vulneráveis, orienta-nos para uma nova 

pedagogia do conhecimento, implicando em novos saberes e novas relações entre pessoas, sociedade e natureza, 

com vista à superação das ambiguidades do desenvolvimento sustentável e construção de uma sociedade 

sustentável. 
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estruturais e conjunturais, econômicas e culturais, também considerando as dimensões 

afetivas e espirituais. 

Existem outras abordagens, de caráter conservacionistas ou preservacionista, que 

segundo Layrargues (2002a) enfrentam apenas as agressões humanas ao meio ambiente, numa 

perspectiva meramente comportamental, acrítica. Esta abordagem tem sua função, as quais 

não desconsideraram, pois atende aos propósitos a que se propõe, porém não é a que 

acreditamos e defendemos. Diante da diversidade de EA apareceram algumas tentativas de 

apresenta-las, lembro com isso de João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina: 

 

―— O meu nome é Severino, 

como não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias. 

Mas isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia,(...) 

Como então dizer quem fala 

ora a Vossas Senhorias?(...) 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo é que se equilibra,(...) 

Mas, para que me conheçam 

melhor Vossas Senhorias 

e melhor possam seguir 

a história de minha vida, 

passo a ser o Severino 

que em vossa presença emigra. 

 

(João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina) 

 

Assim entendemos que a EA pode ter vários nomes, adjetivações, porém a EA a qual 

nos referimos tem a ver com a nossa história de vida, com a história da escola que estudamos, 

com as formações continuadas em EA das quais participamos, com a nossa ideologia, com a 

nossa visão de futuro, um futuro sustentável. Pode até ter certo aspecto de romântica, ingênua, 

desde que se comprometa com a construção de uma sociedade sustentável. Acreditamos que 

no fazer da EA uma visão crítica deve ser construída, para assim formar um cidadão 

planetário. 

O artigo ―O que Fazem as Escolas que Dizem que Fazem Educação Ambiental?‖, 

publicado pelo Ministério da Educação – MEC, em 2006, teve como objetivo saber a 

dimensão de qual EA estava sendo executada pelas escolas no Brasil. Como resultado dessa 
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pesquisa o MEC aponta que a maioria dos projetos são pontuais e não possuem inserção na 

comunidade, além de questões curriculares, reorganização da carga horária docente, formação 

inicial e continuada de professores(as) que ainda precisavam ser comtempladas pela políticas 

públicas para garantir a implementação da EA (BRASIL, 2006). Porém este resultado não é 

uma regra, existem projetos bem sucedidos, com continuidade e inserção na comunidade, 

porém poucos estudados e conhecidos. 

A motivação para esse estudo iniciou a partir das discussões em sala de aula durante a 

disciplina Educação Ambiental e Cultura de Paz, ministrada pela professora e orientadora 

Kelma Matos e pelo professor João Figueiredo, onde pudemos conhecer muitas experiências 

de Educação Ambiental no Brasil, e onde foi ressaltada a importância destas serem estudadas, 

avaliadas e registradas em trabalhos acadêmicos, o que me levou a querer registrar a 

experiência desenvolvida em Maceió. 

Optei por estudar o Centro Integral de Educação Infantil Mestre Izaldino, também 

conhecido como Creche Escola Mestre Izaldino – CEMI, forma como me referirei a esta neste 

trabalho. A CEMI é uma escola da rede municipal de ensino de Maceió que vem sendo 

considerada pela comunidade alagoana como um bom exemplo na implementação da EA e da 

construção de um ―Espaço Educador Sustentável‖
2
. A escola já foi agraciada pela terceira vez 

consecutiva com o prêmio Construindo a Nação, do Instituto da Cidadania Brasil em parceria 

com Confederação Nacional da Indústria – CNI. Em 2011 e 2012 ficou em terceiro lugar, e 

agora em 2013 ficou em segundo lugar, desta vez com o projeto ―Uma Horta Mandala em 

minha Creche‖, projeto este que foi desenvolvido durante o ano letivo de 2012. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Premiação da CEMI na Casa da Indústria 

Fonte: Boletim da SEMED (17 de fevereiro de 2011) 

                                                           
2
 O Decreto nº 7083/10 – art2º, inciso V do Programa Mais Educação/ MEC: uma espaço educador sustentável 

abrange a inserção da dimensão socioambiental nos currículos, na formação de professores e na elaboração de 

materiais didáticos; a gestão sustentável; e a readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade. Deve 

ser uma ação articulada em três eixos: Currículo, gestão e espaço construído. 



 

20 

 

A pergunta motivadora da pesquisa é: “Se a Educação Ambiental deve promover a 

Sustentabilidade, o que garante ela ser implantada com Sustentabilidade na Creche Escola 

Mestre Izaldino em Macaió?”. Acreditamos que através de um trabalho em parceria, com 

formação permanente de educadores e educadoras, compromisso socioambiental, e adotando 

a Alfabetização Ecológica é possível implantar a Educação Ambiental de forma Sustentável 

na escola. 

A Alfabetização Ecológica foi proposta por Fritjof Capra em seu livro ―A Teia da 

Vida‖, onde ele afirma que ―reconectar-se com a teia da vida significa construir, nutrir e 

educar comunidades sustentáveis, nas quais podemos satisfazer nossas necessidades sem 

comprometer as chances da geração futura‖. Propõe que para realizar essa tarefa precisamos 

aprender, os ―princípios básicos da ecologia (...), nos tornar, por assim dizer, ecologicamente 

alfabetizados (...), entender os princípios de organização das comunidades ecológicas 

(ecossistemas) e usar esses princípios para criar comunidades humanas sustentáveis‖ 

(CAPRA, 1996, p.231). 

Os princípios básicos da ecologia, também conhecidos como princípios da 

Alfabetização Ecológica, apresentados por Capra (1996) são: a interdependência, a natureza 

cíclica dos processos ecológicos, a parceria, a flexibilidade e a diversidade, destes juntos 

resultam a SUSTENTABILIDADE. Estes princípios devem servir para ―revitalizar nossas 

comunidades – inclusive nossas comunidades educativas, comerciais e políticas – de modo 

que os princípios da ecologia se manifestem nelas como princípios de educação, de 

administração e de política‖ (CAPRA, 1996). 

O presente estudo se propõe a: a) analisar como a EA está sendo implantada na Creche 

Escola Mestre Izaldino – CEMI, e o que garante que ela seja implantada com 

Sustentabilidade; b) registrar as ações de formação continuada em EA desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Educação de Maceió – SEMED e pelo Programa de Educação 

Ambiental Lagoa Viva – PEALV em Maceió; e c) propor sugestões que contribuam para a 

efetivação da EA na rede municipal de ensino.  

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, o primeiro consta de uma discusão 

sobre os caminhos da pesquisa, partindo da minha vivência à esta dissertação, passando pelo 

registro da história da EA na SEMED e da parceria com o Programa de Educação Ambiental 

Lagoa Viva - PEALV. Daí fazemos a apresentação da escola e da região estudada, em seguida 

apresentamos o percurso metodológico da pesquisa. 

No segundo capítulo, discorreremos acerca da Construção da Sustentabilidade e do 

Ambiental na Educação, para tanto falamos sobre a Crise Ambiental e a perspectiva de 
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construção da Sustentabilidade, sobre Educação Ambiental e Sustentabilidade, apresentamos 

parte da história da Institucionalização da Educação Ambiental Formal no Brasil e alguns 

acontecimentos em Maceió - Al. Apresentamos a importância uma Educação Ambiental 

Ideológica e passamos a discorrer sobre as Ausências e Emergências em Educação e 

Formação de Educadores. Em seguida apresentamos o Ambiental na Educação Infantil.  

No terceiro capítulo, apresentamos um histórico do Programa de Educação Ambiental 

Lagoa Viva, sua origem, parcerias e abrangência, falamos sobre as pricipais atividades 

desenvolvidas pelo PEALV e passamos a falar sobre a Formação Continuada em Maceió. 

O quarto capítulo, traz os resultados da pesquisa, discorre sobre como a CEMI tem 

educado para a Sustentabilidade e com Sustentabilidade na EA. Conta a história da CEMI. 

Apresenta e discute sobre como a escola está implementando a EA, as ações e projetos 

desenvolvidos. Apresenta os resultados e faz uma discussão sobre as entrevistas, depoimentos 

e documentos analisados, diante disto apresentamos a conclusão sobre a sustentabilidade das 

ações de EA na escola e como estas estão contribuindo para a construção de um Espaço 

Educador Sustentável. 

Finalizamos apresentando algumas sugestões e recomendações, procurando contribuir 

para a construção de outros Espaços Educadores Sustentáveis na rede municipal de Maceió, 

bem como para que a SEMED possa contribuir de forma mais significativa na implementação 

das políticas públicas de EA. 
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1  CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo aborda como surgiu o interesse pela Educação Ambiental – EA e o 

percurso até a escolha do objeto; conta também os caminhos trilhados pela Secretaria 

Municipal de Educação de Maceió na construção da Educação Ambiental. Apresenta a escola, 

objeto de estudo, bem como a área onde esta se situa, finalizando com o percurso 

metodológico realizado nesta pesquisa. 

 

1.1 Da nossa vivencia à uma dissertação 

 

A Educação Ambiental nos foi apresentada em 1987. Estava cursando a graduação de 

Licenciatura em Biologia, no departamento de Biologia da UFAL que realizava todos os anos 

uma ―Semana Alagoana de Biologia‖, na qual aconteciam palestras, mesas redondas e 

minicursos. Foi quando participamos do primeiro curso de Educação Ambiental com a 

professora Maria José Araújo Lima, da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, 

que já havia sido professora da Universidade Federal de Alagoas - UFAL e militante do 

movimento ecológico em Maceió, no início da década de 70, época em que se instalou a 

Indústria Química Salgema, hoje Braskem
3
, na restinga do bairro do Pontal da Barra, em 

Maceió. 

Naquela época a Educação Ambiental ainda se misturava um pouco com a Ecologia 

Humana e com o ambientalismo de denúncia. Nesse curso a professora citada discutiu as 

bases de seu estudo sobre ―a ecologia humana da comunidade do Pontal da Barra‖, que 

resultou num livro publicado pela editora Vozes, com o título ―Ecologia Humana: realidade e 

pesquisa‖, publicado em 1984. A proposta da autora foi perceber a Educação Ambiental como 

preparação da comunidade para o exercício crítico da cidadania em prol de uma melhor 

qualidade de vida. Desde então a Educação Ambiental, a militância como ambientalista e os 

estudos relacionados à Ecologia, Etnobiologia e Etnoecologia do Complexo Estuarino 

Lagunar Mundaú Manguaba – CELMM foram uma constante na nossa vida. 

A ligação do povo alagoano com o CELMM é algo que está nas nossas raízes. Somos 

parte das (A)LAGOAS de (en)cantos e (des)encantos, de cultura, de biodiversidade, de 

história, de lutas, de um povo Guerreiro
4
 Zumbi dos Palmares. De um povo que sofre com a 

                                                           
3
 Braskem: Indústria Química do Grupo Odebrecht, Unidade de Cloro Soda de Alagoas/UCS. 

4
 Guerreiro é um folguedo típico da Alagoas, dançado principalmente no Natal, onde homens dançam trajados 

com roupas vermelhas e azuis e pesados chapéus enfeitados com fitas coloridas e pequenos espelhos, em 
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monocultura da cana-de-açúcar e, mais notadamente, a partir da década de 70, com o processo 

de industrialização, que atinge, principalmente, as regiões periféricas, com ênfase nos 

ecossistemas estuarinos das Lagoas de Mundaú e Manguaba, com a instalação de um pólo 

cloroquímico. 

Ainda na graduação estagiamos no Projeto de Estudos Básicos do Complexo Estuarino 

Lagunar Mundaú Manguaba – CELMM, de março de 1984 à novembro de 1985. Pudemos, 

então, conhecer, de perto, a problemática ambiental do CELMM, os principais impactos 

ambientais, as ameaças à sua biodiversidade, os processos de assoreamento de seus canais e 

lagoas, e muitos outros aspectos estudados nesse projeto pesquisa desenvolvido pela UFAL 

em parceria com as equipes da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - 

CETESB de São Paulo e do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA. 

Em dezembro de 1989 participamos do 1º Encontro Nacional de Educação Ambiental 

no Ensino Formal, realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, numa 

promoção em parceria com o Departamento de Biologia da UFRPE/Grupo de Ecologia 

Humana, com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA e a Fundação Apolônio 

Salles de Desenvolvimento Educacional. 

No respectivo encontro conhecemos a professora Naná Mininni Medina, que veio a ser 

nossa orientadora na Especialização em Educação Ambiental, na Universidade Federal do 

Mato Grosso – UFMT, em 1991, além dos professores Carlos Walter Porto Gonçalves, da 

Universidade Federal Fluminense e o professor José Silva Quintas, da Coordenação Geral de 

Educação Ambiental do IBAMA de Brasília. Tornamo-nos amiga pessoal, e participamos, 

com eles, posteriormente, de uma série de eventos, movimentos políticos e ambientalistas 

nacionais, como os encontros para a elaboração de subsídios para a formulação da Política 

Nacional de Educação Ambiental – PNEA. Anos mais tarde, participamos representando a 

Rede Brasileira de Educação Ambiental, região Nordeste, do grupo que discutiu a 

regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA na Câmera Técnica de 

Educação Ambiental do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

Desde então nos identificamos com a corrente da Educação Ambiental Crítica, 

comprometida com o exercício pleno da cidadania, com um processo eminentemente político 

e ideológico, com ―o desenvolvimento nos educandos de uma consciência crítica acerca das 

instituições, atores e fatores sociais geradores de riscos e respectivos conflitos 

socioambientais‖. (LAYRARGUES, 2002, p.191). 

                                                                                                                                                                                     
comemoração aos eventos do Natal. Originado entre as décadas de 20 e 30 pela junção do Reisado e do 

Caboclinho, com influências da Chegança, Pastoril e Bumba-meu-boi. 
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Começamos a lecionar no Ensino Fundamental e Médio em agosto de 1987. Ainda 

estava cursando a graduação e não conseguíamos entender o distanciamento existente entre as 

escolas e a Universidade, pelo menos na época. Pelo fato de ter sido apresentada à EA, 

começamos a colocar em prática, os ensinamentos aprendidos sobre Educação Ambiental. 

Naquele ano o Centro de Ciências Biológicas - CCBi/UFAL estava desenvolvendo um 

Programa de Extensão Ambiental - PEA, que tinha recebido da United Nation Educational, 

Scientific and Cultural Organization (Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das 

Nações Unidas) - UNESCO uma série de quadros sobre ―As Reservas da Biosfera‖, e 

organizado uma exposição pública dos mesmos. Levamos os alunos para a exposição e 

começamos a desenvolver uma série de atividades discutindo a questão ambiental na escola, a 

partir dos quadros visto por eles no CCBi/UFAL. Convidamos também outros professores da 

escola para irem com seus alunos visitarem a exposição. Apenas um professor de Ciências e a 

professora de Biologia desejaram participar, os demais falaram que ―aquilo‖ era assunto da 

Biologia, e, no máximo, poderia envolver os professores de Geografia e Ciências. 

Começamos, então, a tentar conquistar mais pessoas para desenvolver ações de EA, de 

forma interdisciplinar, na escola. Talvez ajudada pela nossa militância ambientalista, e 

também no movimento dos professores conseguimos a adesão da professora de História, uma 

professora antiga e muito querida, membro do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Alagoas – SINTEAL. Começamos a discutir os problemas da monocultura da cana-de-açúcar, 

dos impactos ambientais que ela provoca. Daí chegamos logo ao CELMM, pois a escola era 

próxima à Lagoa Mundaú, onde a maioria do alunos moravam e conheciam um fenômeno, 

que todos os anos era matéria de reportagens, o ―verdete‖, uma eutrofização de algas 

provocada pelo resíduo fermentado oriundo da destilação fracionada do caldo da cana-de-

açúcar, também conhecido como ―tiborna‖ ou ―vinhoto‘. 

Em 1990, já formada, participamos de um curso sobre ―Ecologia e Manejo de 

Ecossistemas Litorâneos”, ministrado pelo professor Antônio Carlos Diégues do Programa de 

Pesquisa e Conservação de Áreas Úmidas do Brasil, em parceria com o Laboratório de 

Etnoecologia da UFAL, passando a entender ainda melhor as questões ambientais do 

CELMM, região onde se localiza a escola que é objeto de estudo nesta dissertação. Passamos 

a estagiar nesse laboratório sob a orientação do professor José Geraldo Wanderlei Marques, e 

a desenvolver uma pesquisa sobre “Peixes e Etnoecologia do Habitat no Litoral de Lagoa 

Azeda”, trabalho este apresentado no ―I Encontro de Iniciação Científica da UFAL”. O 

orientador então indicou-nos o Curso Latino-Americano de Especialização em Educação 

Ambiental que estava acontecendo na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.  
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O referido curso era promovido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente-IBAMA, 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, Conselho Nacional de 

Pesquisa-CNPq, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPS e 

Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT. Tinha como objetivo a formação de 

educadores ambientais para a América Latina, profissionais com uma visão crítica e 

abrangente sobre o meio ambiente, capazes de entender as inter-relações existentes entre 

natureza e sociedade. Fomos aprovada para a turma de 1991. Na especialização pude realizar 

muitas leituras, além de ter tido aulas com professores como Naná Mininni Medina, Carlos 

Walter Porto Gonçalves, José da Silva Quintas, Henrique Leff, Renata Viezzer, Omar Ovale, 

Maria Herrera, Antônio Vecchiato, Teresa Presotti, Henry Granada, Randau Marques, 

Genebaldo Freire, Tarso Mazzoti, dente outros que são referência na discussão sobre as 

questões ambientais no Brasil e na América Latina. O curso foi oferecido de 1990 a 1994 com 

cinco turmas formadas. 

Na monografia tratamos sobre o tema da EA Formal, discutindo “A Educação 

Ambiental na Pré-escola e no Ensino de Iº Grau: Proposta para uma abordagem 

Interdisciplinar”. Voltando a Alagoas demos continuidade aos trabalhos com EA na escola 

em que lecionava, o Colégio Marista de Maceió. Nossa proposta inicial era fazer uma reforma 

curricular para implementar a EA, de forma interdisciplinar, na Pré-escola e no Ensino de 1º e 

2º Graus, tendo como base a monografia, mas a direção da escola não aceitou, porém nos 

autorizou a desenvolver projetos com os alunos e professores que se interessassem pela EA.  

Dentre os projetos desenvolvidos no Colégio Marista de Maceió, em 1994, 

apresentamos, no II Congresso de Ecologia do Brasil, o trabalho intitulado “A Educação 

Ambiental por meio da Reciclagem do Lixo: experiência de um trabalho interdisciplinar”. 

Este projeto resultou também em um trabalho desenvolvido por duas alunas do Ensino 

Fundamental, sob nossa orientação, apresentado e premiado no Projeto Ciranda da Ciência, 

em 1998. Outro projeto desenvolvido, foi “A Educação Ambiental por meio do Teatro”, 

apresentado na Reunião Especial da Sociedade para o Progresso da Ciência – SBPC, de 1995, 

realizada em Cuiabá – MT. Em outubro de 1986 fomos convidada a ministrar oficina sobre 

“A Educação Ambiental por meio do Teatro” no Congresso Nacional Marista de Educação, 

realizado em Curitiba – PR, posteriormente também convidada a publicar um artigo sobre este 

tema na Revista Mundo Jovem, de julho de 1997. 

Fomos aprovadas no concurso da Secretaria Municipal de Educação de Maceió – 

SEMED no final de 1994, ingressando no serviço público em fevereiro de 1995. 

Apresentamos a monografia à então Secretária Municipal de Educação, professora Maria José 
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Viana, que nos encaminhou à Diretoria Geral de Ensino, responsável pela coordenação da 

Formação Continuada de Professores e Professoras da Rede Municipal de Ensino. Porém, 

naquela época, a prioridade era a implantação da Gestão Democrática na escola, sendo assim 

a EA poderia ser trabalhada nas formações, mas não de forma sistemática, apenas de forma 

pontual, por meio de algumas palestras sobre a temática ambiental e por meio de projetos nas 

escolas sobre a coleta seletiva. 

Em 1996 fomos cedida à Usina Ciência da UFAL e participamos de um ―Curso de 

Treinamento em Educação Ambiental”, promovido pelo Centro de Divulgação Científica e 

Cultural da Universidade de São Paulo – USP, realizado em São Carlos – SP, que tinha como 

objetivo distribuir ―Kits de Análise de Água‖, elaborados pela Fundação Vitae, para que 

fossem desenvolvidos projetos de Educação Ambiental através do Estudo de Bacias 

Hidrográficas, com a finalidade de promover a conscientização pública para melhor gestão 

ambiental dos recursos hídricos. Retornando à Maceió iniciamos o projeto com a Escola 

Municipal Major Bonifácio da Silveira, localizada no bairro de Bebedouro, no entorno da 

Lagoa de Mundaú. O projeto teve sua culminância com uma exposição na Paça Coronel 

Lucena Maranhão, localizada no bairro e próxima à escola. Os alunos e alunas apresentaram à 

comunidade os resultados das análises de águas do Riacho do Silva, mostrando a situação de 

cada ponto de coleta ao longo de oito meses do ano de 1997, teve também uma exposição de 

fotos sobre o riacho e o Parque Municipal, por onde parte deste corpo hídrico passa, além de 

apresentações artísticas e culturais. 

O Ministério da Educação – MEC, realizou em 1996 e 1997 cursos de Capacitação em 

Educação Ambiental para técnicos das Secretarias de Educação – SEDUC‘s e Delegacias 

regionais do MEC – DEMEC‘s, os cursos da região nordeste aconteceram em Maceió, nestes 

cursos a SEMED participou contribuindo nos Estudos de Meio(aulas de campo). A proposta 

metodológia foi a Proposta de Participação-Ação para a Construção do Conhecimento-

PROPAC (MEDINA e SANTOS, 1999). 

Em 1997 fui convidada a integrar a equipe técnica da SEMED, no Departamento de 5ª 

à 8ª séries, que para atender a necessidade de implementação dos temas transversais, em 

especial do tema meio ambiente lançado pelo Ministéio de Educação – MEC em 1996, 

aproveitou a proposta para a realização de um projeto de EA nas escolas do entorno do 

CELMM feita pela TRIKEM, atual Braskem
5
 juntamente com o Centro de Educação 

                                                           
5
 A Braskem patrocina o programa de EA desenvolvido nas escolas dentro da concepção de responsabilidade 

social da empresa. E as secretarias em contrapartida garantem a participação de professores e professoras das 
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Ambiental São Bartolomeu – CEASB
6
, começaram a trabalhar a formação em Educação 

Ambiental de forma sistemática, por meio do Programa de Educação Ambiental LAGOAS. 

Ainda neste ano de 1997, realizamos em Maceió, com o patrocinio da Prefeitura de 

Maceió, o Pré-Fórum Regional de Educação Ambiental da Região Nordeste, uma etapa 

preparatória para o IV Fórum Brasileiro de Educação Ambiental da Rede Brasileira de 

Educação Ambiental- REBEA e para a I Conferência Nacional de Educação Ambiental- I 

CNEA, tendo como eixo temático o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e a Agenda 21. No Pré-Fórum Regional participaram representantes de todos os 

departamentos da SEMED, além de representantes das diversas Secretarias da Preifeitura 

Municipal, além da Prefeita Kátia Born. Foram 274 inscritos de todos os estados nordestinos, 

além dos convidados. Tendo a representante da SEMED participado também do IV Fórum 

Brasileiro de EA, do I Encontro da REBEA, bem como da I CNEA.(Figuras 2 e 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 e 3: Pré Fórum Regional de Educação Ambiental da Região Nordeste (1997) 

Fonte: A Autora 

 

Outra ação da SEMED em parceria com o Ministério do Meio Ambiente –MMA, foi  

o Projeto Protetores da Vida, que tinha como objetivo estimular o protagonismo das crianças e 

jovens como transformadores da realidade ambiental do país e incentivar a defesa do 

patrimônio natural e cultural, colocando a escola pública como centro de cidadão conscientes 

e atuantes. Teve início em 1999 e culminou com a criação do Movimento Protetores da Vida e 

com o lançamento do Caderno de Princípios de Proteção à Vida (BRASIL, 2000).Em Maceió 

o programa aconteceu de 1999 até dezembro de 2002, por fim do Governo Fernando Henrique 

Cardoso. 

                                                                                                                                                                                     
escolas nas formações, o desenvolvimento de projetos em suas referidas unidades educacionais e técnicos(as) 

para atuarem como facilitadores nos encontros de formação. 
6
 ONG que desenvolveu trabalho semelhante, em Salvador/BA, no Parque São Bartolomeu, última reserva 

urbana de mata atlântica da cidade, também patrocinado pela BRASKEM. 
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O Programa de Educação Ambiental LAGOAS, que teve início em 1997, introduziu a 

temática ambiental em 18 escolas da rede, estas construíram a Agenda 21 das Crianças, além 

de neste mesmo período ter sido criado o Centro de Referência em Educação Ambiental - 

CREAMB da SEMED. O programa terminou em 2000, por alguns desentendimentos 

institucionais com o CEASB. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Foto da capa da Agenda 21 das Crianças 

Fonte: SEMED 

 

No ano de 1998 a SEMED participou do Seminário Multiplicando Experiências em 

Educação Ambiental, realizado pela Coordenação de Educação Ambiental – COEA/ MEC, 

em Maceió para a região nordeste, apresentando a experiência da Rede Municipal de 

Educação de Maceió. 

Em 2000 foi criado o Centro de Referência em Educação Ambiental – 

CREAMB/SEMED, ainda como resultado das ações desenvolvidas pelo Programa Lagoas. A 

concepção do CREAMB foi apresentada em um documento elaborado pelo CEASB em 

parceria com a SEMED, Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas/SEPLAN, 

Secretaria Estadual de Educação/SEE e Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos e 

Irrigação/SERHI (Convênio SEPLAN 003/2000). O prédio onde funcionava a antiga Empresa 

de Pesquisa de Alagoas EPEAL, foi cedido pelo estado ao município e reformado com 

recursos da Agencia Nacional das Águas- ANA (Convênio MMA 372/1998) para o 

funcionamento do Centro de Educação Ambiental (MENEZES, 2001). 

Outra ação da SEMED em parceria com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, foi 

o Projeto Protetores da Vida, que tinha como objetivo estimular o protagonismo das crianças e 

jovens como transformadores da realidade ambiental do País e incentivar a defesa do 
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patrimônio natural e cultural, colocando a escola pública como centro de cidadão conscientes 

e atuantes. Teve início em 1999 e culminou com a criação do Movimento Protetores da Vida e 

com o lançamento do Caderno de Princípios de Proteção à Vida (BRASIL, 2000). 

Em 2001 fomos convidada a participar da elaboração e criação do Programa de 

Educação Ambiental Lagoa Viva - PEALV, que retomou a parceria entre a SEMED e a 

Braskem, incluindo também a Secretaria Estadual de Educação – SEE. A elaboração e criação 

do programa partiu da iniciativa de lideranças comunitárias da Associação de Moradores e 

Amigos do Pontal da Barra – AMAPO, o professor Jorge Santos e sua irmã, Lenice Santos 

Moraes, professora e ex-diretora da Escola Municipal Silvestre Péricles, localizada no bairro 

do Pontal da Barra, e que havia participado do Programa LAGOAS em conjunto com a 

Braskem. O PEALV teve início em maio de 2001; participamos desde o início e fomos a 

primeira formadora, utilizando a metodologia da Proposta de Participação-Açõa para a 

Construção do Conhecimento-PROPAC (MEDINA e SANTOS, 1999). (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Encontro de Formação Continuada do PEALV realizado no CREAMB em 2001 

Fonte: A autora 

 

Em julho de 2002 assumimos a direção do Centro de Referência em Educação 

Ambiental – CREAMB, neste ano a Formação Continuada do PEALV passou a ser feita como 

base nos Parâmetros em Ação de Meio Ambiente na Escola – PAMA, logo após termos 

participado do Seminário 1ª fase do PAMA, realizado em Maceió pelo MEC.  

Com a preocupação de contribuir para a inclusão da EA no dia-a-dia das escolas, em 

2003, passamos a integrar o Conselho Municipal de Educação de Maceió-COMED, tendo 

sido eleita presidente do mesmo. A Educação Infantil e o Ensino Fundamental I (do primeiro 

ao quinto ano) foram os focos principais de atuação do COMED na regulamentação e 
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fiscalização destas modalidades de ensino. Daí começamos a estudar mais sobre essas etapas 

de formação. Logo percebemos que pouco se tinha de discussão sobre a Educação Ambiental 

nessas etapas da Educação Básica, muito embora a Constituição Federal determine a sua 

obrigatoriedade em todos os níveis e modalidades de ensino em seu artigo 225, paragrafo1º, 

inciso VI, bem como na Lei Nº9795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil 

em seu artigo 10, que determina ―A Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal‖ e no artigo 11, indicando que ―A dimensão ambiental deve constar dos currículos de 

formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas‖ (BRASIL, 1999). 

Com o governo Lula, em 2003, 2005 e 2007 participamos representando a SEMED da 

organização das Conferências Adulto e Infanto Juvenil do Meio Ambiente na coordenação da 

etapa estadual e como delegada na 1ª e na 2ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, 

participando do grupo de trabalho de Educação Ambiental. 

No ano de 2004 a SEMED fomos convidada a participar do Seminário Formadores I, 

do Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, formação continuada de professores e 

alunos em Educação Ambiental realizado pela Coordenação de Educação Ambiental - 

COEA/MEC em Brasília. Essa formação serviu para formar multiplicadores; os grupos 

formados nesta fase foram os responsáveis por realizar em seus estados os Seminários I e II 

para a disseminação da proposta para professores(as) e alunos(as) do estado, das redes 

estadual, municipal e particular de ensino.  

Em 2005 apresentamos no I Encontro Nordestino de Educação Ambiental, realizado 

em Natal-RN o trabalho ―Formação Continuada em Educação Ambiental: estratégia para a 

construção da cidadania ambiental‖, e em 2006 no V Congresso Ibero-Americano de 

Educação Ambiental, realizado em Joenvile-Sc, o trabalho ―Educação Ambiental, 

Reorganização do Espaço Escolar e Sustentabilidade‖, desenvolvido na Escola Municipal de 

Educação Infantil Ruth Quintela. 

Ainda na tentativa de garantir o que determina a legislação sobre a promoção da EA 

em todas as disciplinas, no âmbito da formação continuada da SEMED, nos anos de 2006 e 

2007, além da formação do Lagoa Viva
7
, a equipe técnica do Centro de Referência em 

Educação Ambiental - CREAMB/ SEMED, também  ofereceu  turmas de formação  

continuada em Educação Ambiental para professores(as) das diferentes áreas do 

conhecimento, da rede municipal de ensino. 

                                                           
7
 As turmas de formação continuada do Lagoa Viva são abertas para professores(as) de todas as àreas e 

modalidades de ensino. 
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No ano de 2007 participamos da organização do II Encontro Nordestino de Educação 

Ambiental/II Encontro dos Coletivos Jovens do Nordeste/II e Encontro de Redes de Educação 

Ambiental do Nordeste, neste evento a SEMED ofereceu a oficina ―A Dimensão Ambiental 

na Educação Infantil‖, realizada na Escola Municipal Ruth Quintela para que os participantes 

pudessem conhecer, de perto, o trabalho desenvolvido em algumas escolas municipais de 

Maceió. 

Em 2008 a dimensão ambiental foi incorporada às formações de matemática e 

ciências
8
 e, em 2009, teve início também uma formação para professoras da Educação Infantil 

da SEMED, com a parceria de professores(as) da Usina Ciência
9
 /UFAL, utilizando inclusive 

as instalações físicas (laboratórios, museus de ciências e história natural, salas de aula) para a 

realização dos encontros. Esta formação teve como objetivo geral incorporar as dimensões 

―Ambiental‖ e ―Científica‖ às funções indissociáveis do ―Cuidar‖ e ―Educar‖ da Educação 

Infantil (BRASIL, 1998, p.23-25). Porém essa formação para professores da Educação 

Infantil só foi ofertada até 2010, sendo, a partir de 2011 a temática apresentada de forma 

pontual em encontros de formação da Educação Infantil. 

Durante o 17º Congresso Brasileiro de Educação Infantil da Organização da OMEP, 

realizado em Maceió em 2009 participamos de uma mesa redonda sobre ―Educação da 

Infância e Meio Ambiente‖ apresentando o trabalho de EA desenvolvido pela SEMED na 

formação de professores(as) desta modalidade de ensino. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  Apenas o grupo de formação de matemática e ciências da SEMED se interessou e propôs a parceria com a 

equipe formadora do CREAMB/SEMED, as formações ocorrem quinzenalmente, porém a questão ambiental é 

abordada em encontro alternados. 
9
 A  Usina Ciência da Universidade Federal de Alagoas tem como missão contribuir para a alfabetização 

científica e a melhoria do ensino de ciências de nosso Estado, através de ações educativas e de divulgação 

científica, tais como: organização e realização de palestras, mostras, shows de Química e de Física, etc.; 

orientação na elaboração de trabalhos escolares para Feiras de Ciências, Mostras Científicas, etc.; empréstimo de 

Materiais Didáticos; realização de cursos e oficinas de atualização profissional para professores da Educação 

Básica. 
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Figura 6: Palestra realizada no 17º Congresso Brasileiro de Educação Infantil 

Fonte: Diário Oficial de Maceió. 

 

Em 2010, quando fizemos a seleção no PRODEMA, pensamos inicialmente em 

trabalhar a formação continuada em EA do Programa Lagoa Viva, pois participamos de todas 

as etapas deste programa, desde a sua concepção, tendo sido inclusive a primeira formadora. 

Além do que a história do Lagoa Viva, em Maceió, iniciou junto com a do CREAB/SEMED. 

Como integrante da equipe do CREAMB, desde 2001, até a presente data, inclusive tendo 

sido a diretora do Centro de 24/07/2002 a 31/12/2004 e de 02/04/2007 a 30/10/2009 

conhecemos de perto o Programa. 

Nos encontros de avaliação da Formação Continuada do Programa de Educação 

Ambiental Lagoa Viva, realizados anualmente em conjunto com professores(as), 

formadores(as), equipes das Secretarias Estadual e Municipal de Educação e equipe do 

Instituto Lagoa Viva, sempre discutimos por que algumas escolas apresentavam resultado 

mais significativos que outras? Por que só algumas tinham ações sistemáticas de EA, 

inclusive criando uma rede de parcerias e de integração permanente com a comunidade? Uma 

das dificuldades apontadas pelos(as) professores(as) é a falta, ou pouco acompanhamento às 

escola por parte das Secretarias Estadual e Municipal de Educação. Mesmo com a dificuldade 

de acompanhamento às escolas, algumas destas sempre se destacavam, com projetos muito 

bem estruturados, continuados, permanentes. Questões como estas nos levaram a pensar 

sobre: como a Educação Ambiental se ―Sustenta‖ na Escola? Se EA deve contribuir para a 

Sustentabilidade, como garantir a Sustentabilidade (entendida aqui como a continuidade das 

ações de EA) dela na escola? Seria a formação continuada em EA o fator que contribuía para 

o êxito dos projetos de EA nas escolas? Que outros fatores? Porque só em algumas escolas os 

projetos eram permanentes? Que fator determinava o compromisso dos professores e 

professoras com a continuidade de projetos de promoção da EA na escola?  
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Os nove anos de experiência que tivemos nas formações do Programa de Educação 

Ambiental Lagoa Viva e todo o trabalho de EA desenvolvido na SEMED desde 1996, nos 

levaram ver que era fundamental registrar e avaliar a contribuição que estas ações trouxeram 

para a rede municipal de Maceió, que fatores determinavam o sucesso e garantiam a 

implementação da EA nas escolas.  

Gostaríamos de poder avaliar a experiência dos 36 municípios que integravam o 

Programa Lagoa Viva até 2011, registrar todos os avanços que tinha visto nas diferentes 

escolas e municípios que visitamos como formadora. Mas como técnica do 

CREAMB/SEMED, nosso compromisso maior era com as escolas municipais de Maceió. 

Tínhamos que fazer um recorte, delimitar mais o objeto de estudo. Na nossa qualificação 

havia proposto avaliar duas escolas de Maceió, mas seguindo as orientações da banca, optei 

por avaliar apenas uma, tendo em vista as dificuldades para o meu deslocamento até Maceió, 

o que de fato dificultou a nossa pesquisa. A escola escolhida foi o Centro Integral de 

Educação Infantil Mestre Izaldino, também conhecida como a Creche Escola Mestre Izaldino 

– CEMI, forma pela qual vou me referir a esta escola municipal de Maceió nesta dissertação. 

 

1.2 Apresentando a Escola e a região do estudo 

 

Restinga de Maceió 

 

Viver em ti é sempre flutuar, 

Nas águas turvas da lagoa morna, 

Ante os murmúrios lânguidos do mar, 

Sob esse coqueiral que a tudo adorna 

 

Entre o mar e a lagoa tu flutuas, 

Ao léu das ondas e das águas mansas, 

“Língua de terra”, clara à luz das luas, 

E quente ao sol do céu que não alcanças. 

 

Foram os ventos vindos do nordeste, 

Que te fizeram longa até a “barra”, 

Onde o “pontal”, furando a água, investe. 

 

Índios que viram teu primeiro viço, 

Deram-te o nome que à forma te amarra: 

- Maçai-o-g – “o que tapa o alagadiço”. 

 

Ivan Fernandes Lima (2001). 
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A Creche Escola Mestre Izaldino- CEMI está situada na Avenida Senador Arnon de 

Mello, S/N, no bairro do Pontal da Barra, na Região Administrativa 2 (RA-2)
10

 do município 

de Maceió - Alagoas, na ponta da restinga, um braço de terra entre o mar e a Lagoa Mundaú.    

Inaugurada em 2003 pela SEMED, funcionou até 2009 no prédio onde anteriormente havia 

uma creche do Governo do Estado, com o nome de Creche Convencional do Pontal da Barra. 

Em 2009 a CEMI passou a funcionar em um prédio novo, projetado e construído, 

especialmente, com a finalidade de atender às demandas da comunidade do Pontal da Barra e 

as reinvindicações da equipe pedagógica da escola. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa das Regiões Administrativas de Maceió 

Fonte: Secretaria Municipal de Palnejamento/GeoPlanejamento, acessado em 03/08/2013 

http://www.sempla.maceio.al.gov.br/geoplanejamento.htm 

 

 

                                                           
10

A Lei Municipal 5.486 de 30/12/2005 definiu o abairramento da cidade, que foi dividida em oito Regiões 

Administrativas, cada uma reunindo um grupo de bairros de uma mesma região e com características 

semelhantes. 

http://www.sempla.maceio.al.gov.br/geoplanejamento.htm
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O patrono da escola, Mestre Izaldino, é nome pelo qual era conhecido o mestre de 

Fandango do Pontal, Mário Antônio Costa, uma pessoa muito querida por todos no bairro. O 

Fandango do Pontal existe desde 1930, é um folguedo natalino, de assuntos marítimos que se 

assemelha à Marujada e a Nau Catarineta de outros estados brasileiros. Consiste em uma série 

de cantigas náuticas que relatam odisseias marítimas de navegadores portugueses. O auto é 

encenado em um barco constituído em terra, com estrada de madeira e contorno de taipa à 

maneira de palanque. (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mário Antônio da Costa (Mestre Izaldino) 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da CEMI 

 

O mestre nasceu em 1917 e faleceu em 03 de dezembro de 2003, foi pescador e 

trabalhou no sindicato dos arrumadores do estado de Alagoas onde se aposentou. Após sua 

morte a volta do Fandango aconteceu em 2004 com algumas mudanças, ficando à frente o seu 

filho Ronaldo da Costa, conhecido no bairro como mestre Pancho. O fato de Mestre Izaldino 

ter sido uma pessoa querida e importante para a cultura local, além de ter falecido alguns 

meses antes da inauguração da Creche Escola resultou em um movimento para que fosse 

homenageado emprestando seu nome à escola. 

Maceió a Cidade Restinga (LIMA, 1990), conta a história geomorfológica do 

surgimento de Maceió. Uma cidade que fica entre a Lagoa e o Mar, na geografia, uma 

restinga. cidade que foi construída: 
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A partir de um terraço de erosão marinha, esculpido na extremidade do tabuleiro , 

saliente na parte norte oriental da calha aberta para o mar, que se estende, 

continuando para a faixa arenosa, a cruzar a boca de um rio, na direção de sudoeste. 

Apresenta do lado leste a praia em forma de crescente, e lado da lagoa, a oeste, uma 

ponta arenosa e vasa de mangues. Também ocupa o alto do tabuleiro, ao norte. 

(LIMA, 1990, p.27). 

 

Para descrever essa terra não podemos usar a ―trama técnica‖ e sim a ―tessitura 

poética‖, como descreve José Geral Marques (1990), grande mestre que tivemos como 

professor, amigo e orientador, das ecologias, etnociências e de muita poesia. Sobre a nossa 

Maçaiok fala: 

 

Ah, restinga! Como não te compreenderam os que te habitam, os que te admiram, os 

que te pisam e ocupam! Em ti, agora, há frutíferas favelas cuja semente o canavial 

pariu. Em ti, onde antes havia salsa e canaválias, as sirenes têm trocado por parcos 

dólares o antigo canto das tuas sereias são o mini-acidentes que tens testemunhado e 

que são apenas o preâmbulo daquele maior e possível, que vacila constantemente 

entre o quando e o se... Agora estás acrescida, é verdade: cevaram-te à custa de 

canais aterrados de bancos de sururu destruídos, de manguezais idos embora... Em ti, 

lamentavelmente, quase tudo é ex. É o desenvolvimento, dizem. E eu conosco: ah, 

desenvolvimento velho de guerra, quantos crimes são cometidos em teu nome? 

(MARQUES, 1990, p.20). 

 

Poeticamente José Geraldo Marques nos amplia a visão de Maceió, como cidade-

restinga, para: 

 

Maceió-região, arrestingada, restinga castigada, por enxofres, cloro e metais, cujo 

testemunho deve subir constantemente aos céus, como cristãmente sabemos nós três: 

Jorge de Lima, Ivan Fernandes Lima e eu. Região-restinga, em cujas águas os nomes 

doces das usinas dilue-se - feito tiborna - num anti-batismo salobro de canais, 

levadas e camboas... (MARQUES, 1990, p.20). 

 

O bairro do Pontal da Barra, onde está situada a Creche Escola Mestre Izaldino – 

CEMI, fica numa região conhecida como Zona dos Canais e Lagoas (Brandão, 1916/2001), 

um conjunto de emaranhados de acidentes geográficos, que sofrem alterações, constituindo 

uma dinâmica especial  este complexo ecológico da região, o Complexo Estuarino Lagunar 

Mundaú Manguaba – CELMM. É um sistema de corpos aquáticos naturais formados pelas 

Lagoas Mundaú e Manguaba, canais de acesso, várias ilhas e uma parte estuarina, comum a 

ambas as lagoas. Totaliza cerca de 81 Km², distribuídos assim: Lagoa do Mundaú, com cerca 

de 27Km²; Lagoa de Manguaba com 42 Km²; e mais 12 Km² de áreas de canais. (Figura 9) 
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Figura 9: Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba – Al 

Fonte: www.scielo.br 

 

Localizado no litoral médio do estado de Alagoas, o CELMM, segundo a Agência 

Nacional das Águas (ANA, 2006), é um dos sistemas estuarinos mais importantes do país, que 

apesar do grave processo de degradação ambiental que tem sofrido ao longo dos anos, ainda é 

a fonte de subsistência de milhares de famílias com a sua biodiversidade.  

O Pontal da Barra é um dos bairros mais antigos e tradicionais de Maceió, sua 

comunidade vive basicamente da pesca, do feitio de um tipo de renda conhecida como ―Filé‖ 

e, desde a década de 80 também do turismo. Antigamente o bairro era rodeado de dunas. As 

dunas móveis desapareceram com a erosão do mar, e as dunas fixas estão desaparecendo a 

cada dia com a ocupação inadequada, especulação imobiliária e falta de uma fiscalização 

ambiental. Na década de 70 a Salgema Indústria Química, hoje BRASKEM se implantou no 

bairro e provocou profundas mudanças no ambiente físico e social. 
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O entendimento do CELMM tem sido objeto de estudo de muitos autores como: 

Brandão (1949/2001); Marques (1987,1991 e 2000); Marques (1990 e 1991); Yañes-

Arancibia (1984); Lima (1984); Diegues (1987); Viegas (1998); Lima (1990); Normande 

(2000); além de poetas, músicos, literatos, fotógrafos, entre outros, pois estes canais e lagoas 

são de importância vital sob todos os pontos de vista, seja ele, social, econômico, ecológico, 

histórico, geográfico ou cultural. 

Lima (1984) realizou um estudo no Pontal da Barra, por ocasião da implantação da 

Salgema, descrevendo o processo inicial de transformação da comunidade provocado pela 

implantação da indústria e aponta a educação como instrumento de minimização dos impactos 

da desarticulação do homem com o ambiente, provocado pelo crescimento econômico na 

região. Desde então o que tem ocorrido no bairro é a (des) territorialização, como nos fala 

Santos (2006, p. 67), ―um processo de exclusão, ou melhor, de precarização socioespacial, 

promovido por um sistema econômico altamente concentrador‖. 

Todo o processo de degradação ambiental e de precarização socioespacial que tem 

ocorrido neste território, justificam a preocupação e a necessidade de um programa de EA na 

região, e foi dessa preocupação que nasceu o Programa Lagoa Viva. O programa parte do 

princípio de que a escola é um importante meio de transformação social e de preservação 

ambiental. Nasceu no Pontal da Barra, e é parceiro da Creche Escola Mestre Izaldino - CEMI 

desde a sua inauguração, tendo sido também um importante aliado no processo de ampliação, 

construção do novo prédio em 2009. 

 

1.3  Percurso metodológico 

 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa descritiva, um Estudo de Caso, utilizando 

a abordagem qualitativa com enfoque dialético, combinando entrevistas semiestruturadas e 

pesquisa-participante (BOGDAN e BINCKLEN, 1994; YIN,1994; MINAYO, 2004; 

MARCONI, LAKATOS, 2010).  

Um estudo de caso segundo Yin (1994) é a técnica mais apropriada para analisar 

situações complexas, permitindo uma investigação que contemple as características mais 

significativas que ocorre em uma determinada realidade. Como esse estudo se propões a 

realizar um conhecimento de uma realidade complexa, tendo em vista as diversas relações 

entre escola/comunidade/Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva/Braskem/Meio 

Ambiente. Nesta dissertação as contribuições do método qualitativo implicaram em estudos 
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baseados na literatura referente ao tema, observações, entrevistas e análise de dados 

(OLIVEIRA, 2008, p.37). 

Na primeira fase da pesquisa foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

 

A partir de um levantamento de material com dados já analisados, e publicados por  

meio de escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de Web sites, 

sobre o tema que desejamos conhecer. (MATOS; VIEIRA, 2001, p.40). 

 

Foi realizada também a análise de relatórios anuais do Centro de Referência em 

Educação Ambiental - CREAMB/SEMED, que faz o acompanhamento às escolas municipais 

envolvidas com projetos de Educação Ambiental, dos relatórios de sustentabilidade do 

Instituto Lagoa Viva – ILV, reportagens publicadas no Diário Oficial do município de 

Maceió, no Boletim da SEMD e em outros veículos de divulgação, referentes ao período de 

2009 à 2013, caracterizando uma pesquisa documental, que, segundo Matos e Vieira (2001, 

p.40), ―são os dados que ainda não receberam tratamento analítico e nem foram publicados, 

encontrados em jornais, revistas, documentos adquiridos em escolas e instituições‖. 

Após a qualificação, além das pesquisas bibliográficas e documentais, fizemos a 

pesquisa de campo, através de observações planejadas, registradas e submetidas a controle de 

validade(GIL,1987). Foram realizadas observação direta, entrevistas abertas e 

semiestruturadas (com o uso de equipamento de gravação de áudio), junto a equipe 

pedagógica (direção, coordenação, professoras, funcionários e funcionárias) da CEMI. As 

entrevistas com pais e mães de alunos da escola foram feitas em janeiro de 2013, por ocasião 

da matrícula escolar, bem como percorrendo algumas casas próximas à escola acompanhada 

de lideranças comunitárias. 

As entrevistas com as lideranças comunitárias, dirigentes do Instituto Lagoa Viva e da 

Braskem, bem como técnicas do Departamento de Educação Infantil/SEMED e do 

CREAMB/SEMED foram realizadas ao longo da pesquisa, através de contatos telefônicos e 

e-mail, porém nos meses em que estivemos em Maceió conversamos pessoalmente com cada 

um destes para saber sobre os projetos desenvolvidos na CEMI.  

A pesquisa de campo aconteceu nos meses de outubro (uma semana) e dezembro de 

2011(também uma semana), bem como em janeiro de 2013(duas semanas), quando fizemos o 

acompanhamento à escola, para a coleta de dados. Acreditamos que a observação direta 

―possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado‖. 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.25). O conhecimento prévio da CEMI, com visitas semestrais e 

encontros mensais com as professoras, que realizava antes de vir para o mestrado, desde a 
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inauguração da escola até outubro de 2009, enquanto atuávamos como técnica do 

CREAMB/SEMED, também contribuíram muito para a pesquisa. 

Como a pesquisa tem cunho qualitativo e sendo a escola de pequeno porte, com 

apenas 113 alunos(as) e 9 professoras e 10 auxiliares de sala,1 coordenadora, 5 pessoas de 

serviços gerais e 2 gestoras, optamos por entrevistar um menor número de participantes e 

fazer uma entrevista mais detalhada com aqueles(as) que se dispuseram a dar seu depoimento. 

Foram entrevistadas 22 pessoas, assim distribuídas: da escola, duas Gestoras(Diretora e vice 

diretora),4 Professoras(1-coordenadora pedagógica e 3- professoras, sendo uma que participa 

da formação em EA do PEALV e 2 professoras que só participam da formação da escola e da 

formação do departamento de Educação Infantil/SEMED), 2 Auxiliares de Serviços Gerais; 4 

Pais e 4 Mães de alunos(as); 1 técnica do Departamento de Educação Infantil/SEMED 

responsável pelo acompanhamento dessa escola; 2 técnicas do CREAMB/SEMED que 

participam do PEALV e acompanham esta escola; 1 representante da Associação de 

Moradores do Pontal - AMAPO; 1 representante do Instituto Lagoa Viva; 1 representante da 

Braskem (com este entrevistado a conversa foi apenas telefônica e através de e-mails).  

Nas entrevistas, seguimos um roteiro prévio, porém não muito rígido e específico para 

cada segmiento (Apêndice I –destinado as gestoras, professoras, funcionários(as) e famílias da 

CEMI; Apêndice II – para gestoras e professoras da CEMI, técnicas do CREAMB e do 

Departamento de Educação Infantil, representante do ILV, AMAPO e da Braskem; e 

Apêndice III – roteiro para depoimentos destinado à gestoras, dirigentes da Braskem e ILV, e 

dos representantes da AMAPO). Para a análise do projeto desenvolvido pela escola fizemos 

um recorte temporal, estudando o que foi feito no ano de 2012, porém contamos toda a 

história da CEMI, desde a sua inauguração. 

O caminho percorrido no estudo baseou-se na complexidade ambiental, tendo como 

método o materialismo dialético marxista, onde a espécie humana é percebida como parte 

integrante da natureza, e na medida em que modificamos essa natureza, pelo nosso trabalho, 

somo também por ela modificados. Loureiro (2009, p. 126), fala que: 

 

Em educação ambiental, segundo a perspectiva marxiana, pensar em mudar 

comportamentos, atitudes, aspectos culturais e formas de organização, significa 

pensar em transformar o conjunto das relações sociais nas quais estejamos inseridos, 

as quais construímos e pelas quais somos constituídos, o que exige, dentre outros, 

ação política coletiva, intervindo na esfera pública, e conhecimento das dinâmicas 

social e ecológica. 
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A escolha por estudar o caso da Creche Escola Mestre Izaldino – CEMI deu-se pelo 

fato de que, desde a sua inauguração ela vem trabalhando tendo a Educação Ambiental como 

eixo central de sua ação pedagógica. A equipe gestora, a coordenadora e mais duas 

professoras fazem parte da formação continuada em EA do programa Lagoa Viva, sendo que 

uma professora e a coordendora também fizeram a especialização em Educação e Gestão 

Ambienta pelo ILV/UFAL. A escola teve um novo prédio construído para atender às 

reinvindicações da comunidade escolar e às carências de mais vagas para alunos(as) em idade 

de creche e Educação Infantil. O prédio teve seu projeto de engenharia atendendo a 

concepçoes ambientalmente corretas, como estrutura de concreto revestida em plástico 

reciclável, aproveitamento da luminosidade do dia, ventilação, telhas ecológicas, etc.  

Na terceira etapa fizemos a análise e interpretação dos dados obtidos e a redação da 

dissertação. O percuso metodológico foi sendo construído ao longo da pesquisa, a partir da 

revisão bibliográfica, das entrevistas e de conversas formais e informais realizadas com a 

equipe da escola, com o pessoal do ILV, com as técnicas do CREAMB (ligadas à formação 

do PEALV) e do Departamento de Educação Infantil/SEMED. Tentamos apresentar nossas 

demarcações metodológicas a partir do esquema-síntese que segue e que foi inspirado em 

Souza (2010, p. 25). (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Organograma metodológico 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O conjunto de setas demonstra os passos dados para responder a pergunta-chave 

(Etapa 1). De lá partimos para a análise da Formação Contiinuada do Programa de Educação 

Ambiental Lagoa Viva e das Ações e Projetos Pedagógicos desenvolvidos pela CEMI, a partir 

daí identificamos alguns pontos que podem responder ao questionamento. Na etapa 2 o 

direcionamento metodológico se deu na interlucução com os sujeitos da pesquisa 

(professoras, coordenadora, gestoras, funcionários de apoio, pais e mães de alunos(as) 

(família), representatas do Instituto Lagoa Viva, da Braskem, da comunidade análisada e 

técnicas da SEMED) visando conhecer as concepções e a naturaza das atividades 

desenvolvidas pela escola, quais seu impactos na comunidade e no cotidiano da escola. As 

setas em movimento demonstram a nossa interlucução com os sujeitos, partindo das 

indagações levantadas nas entrevistas, e desta resposta voltando à perqunta chave para chegar 

a etapa 3. 
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2  DA CONSTRUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO 

 

O que deve ser sustentável é a sociedade  

e não o desenvolvimento.  

 Leonardo Boff (1994). 

 

Este capítulo discute o mundo contemporâneo, com suas transformações aceleradas, 

que por apresenta o desafio e a necessidade de mudança dos parâmetros tradicionais que 

orientam as ações na interpretação do mundo. Discute o desafio da construção de uma 

sociedade sustentável, democrática, participativa e socialmente justa, capaz de exercer 

efetivamente a solidariedade, como exigência indispensável para a compreensão do binômio 

local-global, e para a preservação e conservação dos recursos naturais e socioculturais, 

patrimônio da humanidade. Apresenta o paradigma ambientalista que se baseia em construir 

uma nova forma de pensamento e ação, fundamentada em uma ética centrada na vida e 

atendendo a complexidade dos sistemas ambientais, tendo a educação ambiental como o 

processo que propicia às pessoas uma compreensão crítica sobre o meio ambiente, 

objetivando a construção de uma sociedade sustentável. Discorre também sobre os caminhos 

da Educação Ambiental e a formação de educadores e educadoras, sobre a ideologia na 

educação, sobre as ausências e emergências em educação e sobre o Ambiental na Educação 

Infantil. 

 

2.1 Crise Ambiental e perspectiva de construção da Sustentabilidade  

 

A situação das crises globais, em todos os âmbitos das sociedades contemporâneas, 

entre outras crises generalizadas, junto com a fragilidade das economias emergentes, 

processos de esgotamento de recursos naturais renováveis e não renováveis (questões de 

recursos hídricos; exploração e perda da biodiversidade; extensão das crises de valores éticos; 

em nível planetário; reaparecimento de conflitos étnicos religiosos; os próprios problemas 

gerados pela revolução científica tecnológica; agravamento da pobreza no nível mundial), 

caracterizam o momento histórico atual, levando a uma necessidade de redefinição dos 

modelos e políticas de desenvolvimento vigentes. 

Kuhn (1975) descreve a estrutura das revoluções científicas, segundo ele os esquemas 

conhecidos já não são capazes de explicar a complexidade do mundo e suas relações. Surge 

daí a necessidade de uma nova matriz disciplinar, ideológica, metodológica e epistemológica, 
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fazendo surgir o paradigma sistêmico para ajudar a entender os elementos complexos. Esse 

paradigma sistêmico resultou das investigações de meados do século XX por Bertalanffy, que 

no final da década de 30 publicou a Teoria Geral dos Sistemas. Esse enfoque sistêmico 

incorporou as teorias baseadas na termodinâmica, abrangendo as mais diferentes áreas, desde 

a Física até a Filosofia Existencial. Contribuiu também para o surgimento de outros estudos e 

conceitos, como os Sistemas Complexos. 

Rohde (1994, p.41-42), nos fala, em seu artigo Mudanças de Paradigmas e 

Desenvolvimento Sustentado, que as “ciências ambientais se espremem em vazios 

epistemológicos entre as ciências naturais e sociais, adjetivam disciplinas existentes e 

provocam a necessidade da interdisciplinaridade”. Ele também nos mostra que ―essa visão 

economicista vigente, a saber, o crescimento econômico à qualquer custo não se sustenta 

mais, e um outro modelo civilizatório vai depender, em grande parte de mudanças profundas 

na teoria do conhecimento e nas ciências em geral”. 

Depois da Relatividade de Einstein surgem as Incertezas, tudo que é tido como 

científico e seguro é colocado em cheque, contribuições da Física Quântica, pois não existem 

verdades absolutas. No campo das ciências naturais isso é ainda mais forte, uma vez que não 

se pode prever. A racionalidade econômica não conduz à sustentabilidade e o 

desenvolvimento pode comprometer a própria humanidade. 

Esse novo paradigma científico nos coloca a necessidade de construção de uma ciência 

que confronta a monocultura do rigor científico identificando outros saberes e que visem criar 

uma forma de relacionamento entre conhecimento científico e outras formas de 

conhecimento. Como disse Leff (2003, p.16) ―é sobretudo um problema de conhecimento, o 

que leva a repensar o mundo complexo, a entender suas vias de complexização, para então 

abrir novas vias do saber no sentido da reconstrução e da reapropriação do mundo”. 

Para Rohde (1994, p.48), são os princípios filosóficos-científicos, emergentes dos 

novos paradigmas e teorias, que podem compor a base para a construção da sustentabilidade. 

São eles: a contingência; a complexidade; a sistêmica; a recursividade; a conjunção e a 

interdisciplinaridade. 

Precisamos pensar o papel da ciência moderna na produção da crise paradigmática: 

das monoculturas às ecologias de saberes. De Aristóteles até Morin, mostrando como o 

modelo hegemônico de ciência foi sendo consolidado com todos os seus pressupostos 

epistemológicos.  Concordando com Bacon que falava: ―a senda que conduz o homem ao 

poder e que conduz à ciência estão muito próximas‖, daí vemos que a ciência também se 
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constitui em uma forma de dominação, onde se usa a cientificidade para manipular, uma 

monocultura do saber, como se só existisse um único conhecimento seguro e verdadeiro. 

A insustentabilidade do modelo econômico dominante se faz explícita no quadro da 

problemática ambiental. A resolução das Nações Unidas em 1989, na qual se acorda a 

realização da Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 1992, 

sustenta que: 

 

A causa maior da deterioração contínua do Meio Ambiente Global é o insustentável 

modelo de produção e consumo, particularmente nos países industrializados‖, e 

ainda afirma que "nos países em desenvolvimento a extrema pobreza e a degradação 

ambiental estão estreitamente relacionados. (ONU, 1989). 

 

Este é o desafio: o processo de construção de uma sociedade sustentável, democrática, 

participativa e socialmente justa, capaz de exercer, efetivamente, a solidariedade com as 

gerações presentes e futuras, exigência indispensável para a compreensão do binómio local-

global e para a preservação e conservação dos recursos naturais e socioculturais, patrimónios 

da humanidade. A informação e a integração de esforços são condições "sine qua non" para se 

avançar na construção dessa sociedade. 

Neil Smith (1988), no seu livro ―Desenvolvimento Desigual‖, nos fala dos padrões e 

processos gerais que engendram as desigualdades geográficas do desenvolvimento capitalista, 

mostra que não existe abordagem ortodoxa para compreender a face do mundo em que 

vivemos. Já os princípios de análise marxista oferecem apenas indicações de como podemos 

compreender a geografia do lugar e lugares, e a maneira pela qual as relações geográficas 

permanecem no âmago do desenvolvimento capitalista contemporâneo. Discute ainda a 

geografia do capitalismo e as lutas políticas contra a exploração e a opressão, e o abismo entre 

o rural e o urbano. Oferece também uma estrutura teorética geral dentro da qual as questões 

do desenvolvimento podem ser compreendidas e as desigualdades inerentes do 

desenvolvimento capitalista, bem como o sofrimento inaceitável imposto a milhões de 

pessoas em um lugar, enquanto propicia benfeitorias econômicas em outros para poucos. 

A Geografia Política e a Política da Geografia, que promove o desenvolvimento 

desigual como estratégia para a sobrevivência do capitalismo, alerta para uma questão que é 

também política. Na paisagem, esse padrão de desenvolvimento desigual é facilmente 

percebido: desenvolvimento de um lado e subdesenvolvimento de outro. O capital não 

somente produz o espaço em geral, mas também produz as reais escalas espaciais que dão ao 
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desenvolvimento desigual a sua coerência. Os problemas da natureza, do espaço e do 

desenvolvimento desigual são colocados juntos pelo próprio capital. 

Para Smith (1988), o desenvolvimento desigual é o processo e o padrão concreto da 

produção da natureza que, de alguma maneira, se reduz à discussão do valor de uso, e do 

valor de troca. A sociedade humana se colocou como centro, como dona, da natureza. A 

produção do espaço tem de ser vista simplesmente como uma faceta do processo mais geral 

da produção da natureza. Porém, enquanto o desenvolvimento desigual garante a 

sobrevivência do capitalismo, ele também gera uma crise. Somente quando os diversos 

movimentos opostos ao capitalismo no interior dos espaços fragmentados da economia 

mundial reconhecer a espacialidade de suas condições e desenvolverem uma concepção de 

como combater o poder do capitalismo em produzir e, portanto, dominar espaço, é que seus 

próprios projetos para se libertarem da opressão capitalista alcançarão uma chance plena de 

serem realizados.  

A dominação da natureza é vista como condição para o progresso, além de ser 

colocada como um desígnio de Deus, a pesquisa científica é vista como meio para se dominar 

a natureza humana e para controlar e reduzir impactos ambientais. O conceito religioso, moral 

e nacionalista da natureza contribuíram para as bases retóricas sob as quais a conquista 

agressiva do país pôde ser realizada, colocado pela ideologia dominante. A mulher recebe o 

mesmo tratamento da natureza na sociedade capitalista, onde elas são objeto de conquista e 

penetração, postas em pedestais somente quando sua dominação social está garantida. Esta 

romantização não passa de uma forma de controle.  

A natureza é vista como barreira que limita o desenvolvimento econômico, ou como 

uma causa de crise em suas vicissitudes. A luta com a natureza é comum a todas as formas de 

sociedade, incluindo o socialismo, e mesmo que a humanidade seja bem-sucedida em 

emancipar sua própria natureza interior, abolindo a dominação de classe pela outra, o 

socialismo não pode deixar de dominar a natureza exterior. Schmidt (1988) fala que, 

 

A nova sociedade deve beneficiar somente o homem, e não há dúvidas de que isso 

deverá ser às custas da natureza exterior... Mesmo num mundo verdadeiramente 

humano não há reconciliação completa do sujeito e do objeto. 

 

O utopianismo de Marx, consistia em sua ―visão de futuro‖ (comunismo) com um 

tempo em que ―o homem e a natureza‖ viveriam em harmonia e não em conflito: o Sujeito e o 

Objeto estariam reconciliados numa ―síntese mais elevada‖, baseada no metabolismo entre 

homem e natureza completamente desenvolvido. Porém, essa consciência utópica não é 
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admitida por Schmidt. Ele explica que a produção da natureza não deve ser confundida com 

domínio sobre a natureza. O controle social sobre a produção da natureza é o sonho realizável 

do socialismo. 

Concordando com Alier (2007, p. 41), a palavra desenvolvimento traz ―uma forte 

conotação de crescimento econômico e modernização uniforme‖. Esse modelo de 

(des)envolvimento, imposto sobretudo aos países do Sul tem provocado sérios processos de 

(des)territorialização
11

 à custa da miserabilização de territórios e povos.  

Neste contexto, a Educação Ambiental apresenta-se como o processo que consiste em 

propiciar às pessoas uma compreensão crítica e global do meio ambiente, para elucidar 

valores e desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma posição participativa a respeito 

das questões relacionadas com a conservação e a adequada utilização dos recursos naturais, 

para a melhoria da qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumismo 

desenfreado. Visa assim, a construção de relações sociais, econômicas e culturais capazes de 

respeitar e incorporar as diferenças (minorias étnicas, populações tradicionais, a perspectiva 

da mulher) e a liberdade para decidir caminhos alternativos de desenvolvimento. O caminho 

percorrido para a construção dessa nova racionalidade ambiental, consta das recomendações 

de diversas recomendações de diversos encontros internacionais. 

 

2.2 Educação Ambiental e a Sustentabilidade 

 

Todas essas crises, paradigmática, epistemológica, ambiental, civilizatória, e tantas 

outras, estão relacionadas ao nosso estilo de vida que não se sustenta mais, essa concepção 

hegemônica da sociedade do bem-estar, esse projeto capitalista e suas contradições entre 

progresso e crescimento. A primazia do mercado é reforçada pelo pensamento científico 

moderno que torna tudo natural, transformando até a natureza em mercado. 

A falta de Justiça Ambiental (ACSELRAD, 2008), entendida como a distribuição 

desigual dos benefícios, riscos, impactos ambientais, a precarização da vida dos grupos 

sociais mais vulneráveis, orienta-nos para uma nova pedagogia do conhecimento, implicando 

em novos saberes e novas relações entre pessoas, sociedade e natureza, com vista à superação 

das ambiguidades do desenvolvimento sustentável e construção de uma sociedade sustentável.  

                                                           
11

 Haesbaert (2001, p.175) fala que desterritorialização, para os ricos, pode ser confundida com uma 

multiterritorialidade segura, mergulhada na flexibilidade e em experiências múltiplas de uma mobilidade 

―opcional‖ (a ―topoligamia‖ ou o ―casamento‖ com vários lugares a que se refere Beck, 1999). Enquanto isto, 

para os mais pobres, a desterritorialização é uma multi ou, no limite, a-territorialidade insegura, onde a 

mobilidade é compulsória, resultado da total falta de opção, de alternativas, de ―flexibilidade‖, em ―experiências 

múltiplas‖ imprevisíveis em busca da simples sobrevivência física cotidiana. 
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Uma sociedade sustentável precisa, segundo Capra-1996, ―Aprender, os princípios 

básicos da ecologia‖, e ―tornar-se, por assim dizer, ecologicamente alfabetizados, entender os 

princípios de organização das comunidades ecológicas (ecossistemas) e usar esses princípios 

para criar comunidades humanas sustentáveis‖. 

Max Weber chamou a atenção para a ética protestante nas relações sociais do 

capitalismo, um modo de organizar a vida dos homens e mulheres, a necessidade do  trabalho 

e da acumulação, um neg(+)ócio, onde o princípio é que o trabalho dignifica o homem, 

negando-se o ócio. Assim, compreendemos que o capitalismo se torna quase uma religião 

laica. A natureza é para ser submetida, dominada, dessacralizada e tornar-se objeto. A ciência 

e técnica passa a ser também uma forma de dominação e subjulgação, pois tudo passa a ser 

feito partindo-se de um cálculo racional de custo e benefício, uma ética antropocêntrica que é 

uma das grandes contradições do que vemos hoje nas propostas de ―desenvolvimento 

sustentável‖ e/ou da ―economia verde‖
12

. 

A concepção do que vem a ser o ―Desenvolvimento Sustentável‖ das Nações Unidas 

apresentada na Cúpula do Rio-1992, considerava-o como um tipo de desenvolvimento que 

respeita e protege o meio ambiente. Na Cúpula de Johannesburgo-2002, essa visão é ampliada 

para proteger a justiça social e a luta contra a pobreza, considerando o crescimento econômico 

como um dos componentes principais do desenvolvimento, relacionado também com o 

processo de globalização. Já o conceito original, formulado pela Comissão Brutland das 

Nações Unidas, considera-o como um processo de adaptação da economia a da sociedade às 

condições do meio natural (RODRIGUEZ ; SILVA, 2010).  

Concordando com Gutiérrez-Pérez (2005, p.191) o discurso do desenvolvimento 

sustentável ―contribuiu para diluir com bastante sucesso todo o trabalho de sensibilização, 

conscientização e denúncia que os movimentos sociais pró-ambientais silenciosamente 

vinham construindo‖, numa aparência dócil de neutralidade semântica. 

Acreditamos que no capitalismo selvagem não é possível a construção de uma 

Sociedade Sustentável, que o antropocentrismo do capitalismo individualista e produtivista 

está colocando em risco a nossa própria espécie, com rejeitos líquidos, sólidos, chuva ácida, 

aquecimento global e tantos outros problemas. Ao nosso ver, isto só poderá ser revertido se 

mudarmos o nosso modo de vida e de produção, se tivermos uma ação ética para a construção 

de uma sociedade sustentável e para isso também é fundamental entender o que nos fala Paulo 

                                                           
12

 Economia Verde foi a principal proposta da ONU para a Rio + 20, que prevê mecanismos de financeirização 

da natureza. Para Boaventura de Souza Santos ela é "É um Cavalo de Tróia instalado na praia, é invisível e 

enorme. A economia verde é a cortina de fumaça que estão estabelecendo a nossa volta, porque é a melhor 

maneira para o capital global, financeiro, sobretudo, ter acesso à gestão dos recursos globais". 
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Freire (1996), ―ninguém liberta ninguém, ninguém de liberta sozinho. Os homens se libertam 

em comunhão‖. A educação é, portanto, o caminho dessa libertação e da construção da 

sustentabilidade. 

A Resolução nº254, proclamada na 57ª sessão da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, ocorrida em 2002, instituiu a ―Década das Nações Unidas da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável‖ de 2005 a 2014, sendo a Organização das Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, a responsável por esta iniciativa, porém faltando 

apenas um ano para a conclusão, como nos fala Layrargues (2012) ―a constatação mais cabal 

e surpreendente é que a década passou praticamente despercebida e sem grandes efeitos para 

influenciar mudanças na educação ambiental brasileira em dez anos‖. Ele também nos fala 

que no continente latino-americano, esta proposta foi recebida com muita apreensão e 

controvérsias no âmbito da Rio + 10, em Johannesburgo, pois:  

 

Se, por um lado, esse movimento poderia representar um vigoroso estímulo ao 

fortalecimento do processo educativo articulado à sustentabilidade, por outro lado, a 

década também representa a culminação de uma estratégia de consolidação 

simbólica do dúbio e questionável conceito ―desenvolvimento sustentável‖, com sua 

tendência economicista e sua vinculação com as ecotecnologias e com as forças de 

mercado como fatores indutores da sustentabilidade no regime capitalista de 

desenvolvimento. Como saldo desse período, diante da encruzilhada ideológica a 

escolher, tudo indica que a educação ambiental brasileira optou por abrir mão dos 

benefícios advindos com o estímulo político conferido à matéria educativa vinculada 

às questões ambientais, e rechaçou a proposta da ―Década da educação para o 

desenvolvimento sustentável‖, em nome da manutenção da força simbólica presente 

na identidade cultural do conceito ―educação ambiental‖ concebido no país, 

fortemente vinculado à ideia de se trabalhar por ―sociedades sustentáveis‖, e não 

para o ―desenvolvimento sustentável. (LAYRARGUES, 2012, p.68) 

 

A educação tem um papel fundamental para o enfrentamento da problemática 

ambiental e civilizatória na qual estamos neste sentido: 

 

A questão ambiental não pode ser encarada como um problema de responsabilidade 

apenas de um segmento, ou uma área do conhecimento. A questão ambiental 

transcende a ciência, a economia, a tecnologia, a política e está relacionada à vida 

diária, aos valores morais e ao próprio futuro das demais gerações. É antes de tudo 

uma atitude que envolve compromissos múltiplos de toda a sociedade, isto é, sugere 

a ação de se responsabilizar pelo que é comum (MASSON, 2004 p. 15). 

 

A história da Educação Ambiental é bastante conhecida e estudada, optamos aqui por 

não fazer toda a sua retrospectiva história, porém queremos destacar alguns acontecimentos 

como: a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, Estocolmo-72, a 

primeira conferência de ordem ambiental internacional onde os rumos da Educação 

Ambiental começam a ser definidos entraram na agenda política internacional, nela também 
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foi instituído o Programa Ambiental das Nações Unidas - PNUMA e o Plano de Ação 

Mundial para a Educação Ambiental, base para o Programa Internacional de Educação 

Ambiental - Belgrado 1975, onde foram definidos os princípios e orientações para o futuro na 

―Carta de Belgrado‖ colocando como finalidade da Educação Ambiental: 

 

Formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e 

com os seus problemas. Uma população que tenha os conhecimentos, as 

competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de 

compromisso que lhe permitam trabalhar individual e coletivamente na 

resolução das dificuldades atuais, e impedir que elas se apresentem de novo 

(UNESCO, 1975, p.4) 

 

A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em Tibilisi, na 

Georgia, em 1977, com a aprovação da ―Declaração sobre a Educação Ambiental, que 

estabeleceu finalidades, princípios, objetivos e estratégias a serem observadas no 

desenvolvimento da Educação Ambiental em nível global e que até hoje são adotados pelo 

mundo (BRASIL, 2007). 

Aqui no Brasil, o marco histórico foi a Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio-92, onde aconteceu o diálogo entre setores da sociedade organizada, 

ONGs ambientalistas, diversos movimentos ligados com a questão ambiental. Daí a Educação 

Ambiental passou a ser reconhecida como um processo político, dinâmico e em permanente 

construção, orientado por valores baseados na transformação social. Resultando deste 

encontro a ―Agenda 21‖ e durante o Fórum Internacional de ONGs e Movimentos Sociais, 

realizado em paralelo o ―Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global‖. 

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedade Sustentáveis e Responsabilidade 

Global estabeleceu 16 princípos fundamentais da EA para Sociedades Sustentáveis, dentre os 

quais queremos destacar: 

 

[...] 

4 – A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político. 

5 – A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a 

relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar. 

[...] 

7 – A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter 

relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e histórico. Aspectos 

primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente tais como 

população, saúde, paz, direitos humanos, democracia fome, declaração da flora e 

fauna devem ser abordados dessa maneira. [...] (TREVIAL, 2003, p. 103 apud 

SPAREMBERG e WERMUTH, 2006).   
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No âmbito internacional também destacamos a ―Conferência Meio Ambiente e 

Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade‖, organizada pela 

UNESCO, em 1997, na cidade de Thessaloniki, Grécia. Neste evento uma das recomendações 

contidas na Declaração de Thessaloniki, cobra ―que os governos e líderes mundiais honrem os 

compromissos já assumidos durante as Conferências da ONU e deem à Educação os meio 

necessários para que cumpra seu papel pela busca de uma futura sustentabilidade‖ 

(MARCATTO, 2002, p. 31).  

É fundamental destacar que mesmo com todas as contradições e críticas a proposição 

da ―Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável‖ da UNESCO, esta contribuiu 

para difundir nos sistemas de ensino muitas ações de EA. Na IV Conferência Internacional de 

Educação Ambiental para um Futuro Sustentável, realizada em Ahmedabad, Índia, em 2007, a 

EA ganha uma nova identidade, reforçando ainda mais sua condição como indispensável para 

a Sustentabilidade, propõe ainda o cuidado com a vida, a integridade dos ecossistemas, a 

justiça econômica, a equidade social e de gênero, o diálogo para a convivência e a paz 

(BRASIL, 2012). De lá para cá muitos avanços e retrocessos aconteceram para que a EA 

pudesse de fato ser institucionalizada no Brasil. 

 

2.3 A Institucionalização da Educação Ambiental Formal no Brasil  

 

Vamos tratar neste tópico sobre a institucionalização da EA Formal, aquela 

desenvolvida nos espaços formais de educação. Em 1981, com a Política Nacional de Meio 

Ambiente - PNMA a Educação Ambiental passa a ser estabelecida, no âmbito legislativo, 

determinando a sua inclusão em todos os níveis de ensino, incluindo a educação da 

comunidade, com o objetivo de capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio 

ambiente. Porém a promoção da EA no Brasil está de fato garantida na Constituição Federal 

de 1988, no seu Artigo 225, §1º, inciso IV. 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (Art. 225). (…) Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente (§ 1º, Inciso VI). 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1996, está 

colocada que a educação ―tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖ (Art. 2º). Em 1997 
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são lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais, trazendo a EA como um Tema 

Transversal. Em 1999 é aprovada a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, Lei 

9.795/1999, regulamentada em 2002 pelo Decreto n° 4.281, que hoje se constitui no principal 

marco normativo que regula as políticas públicas de EA determinando a introdução do tema 

Meio Ambiente nos espaços formais e não formais de educação.  

No tocante a história da EA no Brasil, mesmo que ainda não com essa denominação, o 

Ministério do Meio Ambiente nos remete a 1808, com a criação do Jardim Botânico no Rio de 

Janeiro, podemos ainda destacar nesta história, em 1932, a primeira Conferência Brasileira de 

Proteção à Natureza, e em 1972, a triste lembrança da Delegação Brasileira na Conferência de 

Estocolmo que declara que o país está ―aberto a poluição, porque o que se precisa é dólares, 

desenvolvimento e empregos‖. 

A formação de recursos humanos para a promoção e institucionalização da EA no 

Brasil, no entanto, só veio se dar em1996, quando a Secretaria Especial do Meio Ambiente –

SEMA, junto com a Universidade Nacional de Brasília –UNB, organiza o primeiro curso de 

Especialização em Educação Ambiental (de 1986 -1988). O Parecer 226/87 do Conselho 

Nacional de Educação – CNE determina a necessidade de que a EA seja incluída nos 

currículos escolares de 1º e 2º Graus, porém isto praticamente não aconteceu, ou em alguns 

lugares ocorreu à criação da disciplina EA, contrariando todas as recomendações 

internacionais.  

Em 1988 A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de SP, em conjunto como a 

CETESB publicam a edição piloto do livro ―Educação Ambiental‖ Guia para professores de 

1
o
 e 2

o
 Graus, o primeiro livro que orientava a promoção da EA nos espaços formais de 

ensino. Já em 1989 o nordeste se destaca lançando o Programa de Educação Ambiental em 

Universidade Aberta da Fundação Demócrito Rocha, por meio de encartes nos jornais de 

Recife e Fortaleza. E, neste mesmo ano acontece em Recife o I Encontro Nacional sobre 

Educação Ambiental no Ensino Formal, promovido pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente – IBAMA em parceria coma Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 

Com o objetivo de formar recursos humanos para a promoção da EA na América-

Latina e Caribe é realizado em Cuiabá-MT, de 1990 a 1994 o Curso Latino-Americano de 

Especialização em Educação Ambiental, promovido pelo PNUMA / IBAMA / CNPq / 

CAPES / UFMT. 

O MEC, através da Portaria 678/91, resolve que todos os currículos nos diversos 

níveis de ensino deveriam contemplar conteúdos de Educação Ambiental, agora não mais 

como uma recomendação e sim determinando a inclusão da EA. E também no mesmo ano 
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promove o Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para Educação Ambiental, em 

parceria com o IBAMA/Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República/ 

UNESCO/ Embaixada do Canadá. 

Acontece a Rio – 92 e logo em seguida o MEC promove no CIAC do Rio das Pedras 

em Jacarepaguá – RJ, o Workshop sobre Educação Ambiental cujo resultado encontra-se na 

Carta Brasileira de Educação Ambiental, destacando a necessidade de capacitação de recursos 

humanos para EA. 

Em 1993 são criados os Centros de EA do MEC, com o objetivo de difundir 

metodologias de EA. O Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA é aprovado 

em 1994 e a Agenda 21 feita por crianças e jovens é publicada em português pelo UNICEF. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1996, coloca que 

a educação ―tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖ (Art. 2º). Em 1997 são lançados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, trazendo o meio ambiente como um Tema Transversal. 

Em 1999 é aprovada a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, Lei 9.795/1999, 

regulamentada em 2002 pelo Decreto n° 4.281, que hoje se constitui no principal marco 

normativo que regula as políticas públicas de EA, determinando a introdução do tema Meio 

Ambiente nos espaços formais e não formais de educação.  

Com todos esses passos em prol da institucionalização da EA no Brasil como política 

pública, as ações que mais contribuíram para a formação de recursos humanos realizadas pelo 

Ministério da Educação – MEC, foram implementadas por meio de três grandes programas de 

formação continuada de professores(as) e outros profissionais da educação. 

De 1996 a 1998 foram realizados cursos presenciais, em âmbito regional, com a 

finalidade de institucionalizar a Educação Ambiental como Tema Transversal visto o 

lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), tornando esses cursandos os 

multiplicadores locais da metodologia da Proposta de Participação – Ação para a Construção 

do Conhecimento - PROPACC. Essa proposta atendia a uma exigência da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, e ao Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. 

Em 2000, o programa Parâmetros em Ação – Meio Ambiente na Escola (PAMA) 

trabalhou a docência e o desenvolvimento de competências (PERRENAUT, 2000), dentre elas 

cinco foram escolhidas: a leitura, a escrita, a administração da própria formação, o trabalho 

compartilhado e a reflexão sobre a prática. (MENDONÇA, 2007, p. 48-49). 
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O terceiro programa, ―Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas‖, iniciado em 

2004/2005 segue até hoje, incorporou o que podemos considerar como: 

 

A sexta competência do professor e da professora, que é a sua iniciativa e atuação 

política para desenvolver projetos sobre problemas socioambientais e, para isso, se 

engajar em instâncias de discussão de Educação Ambiental (redes, conselhos, 

comissões etc.) e articular parcerias. (MENDONÇA, 2007, p. 50). 

 

As políticas públicas para a EA desenvolvidas pelo MEC, através destes três grandes 

programas de formação continuada, contribuiu significativamente para a implantação da 

Educação Ambiental no âmbito da SEMED-Maceió. Porém, na rede municipal de ensino de 

Maceió ainda acontece lentamente e com muita descontinuidade, na maioria das vezes por 

questões políticas, troca de dirigentes e, até mesmo, por falta de entendimento sobre a 

relevância da questão ambiental, principalmente por parte dos gestores(as). 

No caso específico do PAMA, uma estratégia utilizada pelo MEC, que contribuiu 

significativamente com a promoção da EA na rede municipal foi o acordo de vínculo assinado 

pelo gestor municipal onde a SEMED se comprometia dentre outras coisa ―garantir condições 

e horários de trabalho para os coordenadores gerais (técnicos da secretaria municipal e/ou 

estadual) e de grupo (professores/as e/ou coordenadores/as pedagógicos/as das escolas)‖ 

pudessem estudar o material da formação continuada, planejar as reuniões de formação, 

avaliar os trabalhos, preparar as atividades relatórios e participar das reuniões. Também 

garantir condições de horário de trabalhos para a realização dos grupos de estudos 

interdisciplinares nas escolas. Além disso, também existia um acompanhamento constante por 

parte dos técnicos do MEC, que visitavam o estado, quase que de dois em dois meses, 

avaliando e apoiando as ações desenvolvidas, sempre cobrando do gestor municipal o apoio 

devido para a realização da formação continuada (BRASIL, 2002, p.31-34, Caderno de 

Apresentação). 

O caminho percorrido para a implantação e implementação da Educação Ambiental 

tem sido cheio de avanços e retrocessos, pois muitos fatores interferem no processo educativo 

e isto compromete o grau de participação e de engajamento dos professores e professoras, 

favorecendo ou não a ampliação do saber ambiental, da produção do conhecimento na prática 

pedagógica e da construção da cidadania socioambiental. 

Concordando com Layrargues (2012) no campo político institucional a criação do 

Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, bem como de seu Comitê 

Assessor formado por uma dezena de representantes de instituições do país e, no âmbito dos 

estados a criação das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental – CIEAs 
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contribuíram para a implementação e formulação de políticas estaduais e municipais de EA. 

Outro fator importante também foi à migração de educadores ambientais militantes das causas 

ambientais assumindo espaços públicos de promoção da EA. 

Apesar desses avanços ainda tem muito o que ser feito, as fragilidades na formação 

inicial de professores(as), as descontinuidades políticas que comprometem o seguimento de 

projetos de EA nas escolas e redes estadual e municipal de ensino, as dificuldades de 

acompanhamento às escolas por parte das secretarias, a pouca qualificação dos profissionais 

nos quadros técnicos e gestores, as diferentes correntes de EA que não questionam o atual 

modelo civilizatório, os baixos salários dos profissionais da educação, carga horária docente, 

função social da escola e tantos ouros fatores. 

Verificamos ainda que a incorporação da temática ambiental nos Planos de Educação 

Estadual e Municipal demorou muito, pelo menos no caso de Alagoas, que só em 2009, na 

Conferência Municipal de Educação de Maceió e na Conferência Estadual de Educação de 

Alagoas passou a ser discutida, porém, por algum motivo, as propostas aprovadas não 

constam na versão final do documento do Plano Municipal de Educação de Maceió, publicado 

em 2010 pela Prefeitura de Maceió. O Plano Nacional de Educação- PNE, Lei 

10.172/2001(BRASIL, 2001) já determinava que a EA deveria ser implementada no Ensino 

Fundamental e Médio, com a observância do que determina a PNEA, Lei 9797/99 

(BRASIL,1999). Foi com a ajuda do texto base da Conferência Nacional de Educação daquele 

ano que pudemos levar o tema para os planos em Maceió, e em Alagoas. 

Outra questão importante é a sua incorporação nos Projetos Político Pedagógico – 

PPPs das escolas, bem como nos das secretarias. O que se verifica, via de regra, é pouco 

incorporado à Educação Ambiental, ou quando o fazem, na prática isso pouco contribui para 

que a EA se efetive na gestão escolar. (BRASIL, 2002, p.31-34). 

Vale ressaltar que a incorporação da Educação Ambiental nos Planos de Educação e 

nos PPPs das escolas podem contribuir para equacionar ou minimizar o grande problema que 

é a descontinuidade dos projetos. As flutuações às quais estão expostos os professores e 

professoras, por não permanecerem na mesma escola ou se envolverem com outros projetos 

que lhes são mais atrativos, além da postura da direção da escola que se compromete ou não 

em encampar e desenvolver o projeto. 

A busca por parcerias com entidades da sociedade civil, como as Organizações Não 

Governamentais - ONGs e empresas públicas e/ou privadas são de grande importância para 

assegurar a manutenção e continuidade dos projetos que promovam a institucionalização da 

Educação Ambiental. Porém, é preciso que isso seja feito mantendo-se uma visão crítica e 



 

56 

 

respeitando-se os valores a serem construídos, além de não se interferir na autonomia da 

escola. 

O acompanhamento às escolas e às secretarias também é outro aspecto fundamental 

para garantir a institucionalização e a implementação da EA. Porém para que a prática 

educativa dos(as) professores(as) possa, de fato, mudar e incorporar uma análise crítica da 

realidade ambiental vivida pela comunidade escolar, de maneira a possibilitar uma 

intervenção adequada na busca da resolução destes problemas concretos, faz-se necessário 

definir qual a concepção de EA que será trabalhada na escola, e como trabalhar a 

transversalidade do currículo.  

Neste sentido a Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012, do CNE que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – DCNEA vem trazer essa luz 

para garantir que seja uma EA Crítica, com responsabilidade cidadã, não neutra, que promova 

uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, que 

devem constar nos Projetos Político Pedagógicos - PPP, e no Plano de Desenvolvimento 

Institucional de forma inter e transdisciplinar, acompanhada de um plano elaborado pela 

comunidade escolar ou acadêmica.  Foram muitos os avanços trazidos com esta resolução. 

Porém na EA, concordando com Layrargues (2012), ―ainda faltam condições ideais para ser 

estruturante nas políticas centrais da educação‖. 

 

2.4 Não há neutralidade na Educação Ambiental, Educação é Ideológica 

 

―A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. 

É um ato político, baseado em valores para a transformação social” 

(Tratado de Educação Ambiental para  

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 1992) 

 

 

A doutrina materialista de Marx (1989, p12) fala que:   

 

Os homens são produtos das circunstâncias e da educação, que homens diferentes 

são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação diferente, 

esquece que as circunstâncias são, na verdade, modificadas pelos homens e que o 

próprio educador deve ser educado. 

 

Assim, discutir a não neutralidade da EA faz-se necessária, pois compreendemos que 

muitas vezes as pessoas não conseguem estabelecer a relação entre o atual estilo de 
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desenvolvimento e os problemas ambientais, isso porque a noção de desenvolvimento está, 

em parte, ligada ao progresso e ao bem estar, bem como, porque o entendimento das questões 

ambientais sujeitam-se à uma visão ideológica que confere uma certa neutralidade, não 

deixando claro a estreita relação entre os problemas ambientais e o estilo de 

desenvolvimento. 

Marilena Chauí, em seu livro O que é ideologia, esclarece-nos que: 

 

A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (idéias e 

valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros 

da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e 

como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer 

e como devem fazer. (CHAUÍ, 1980, p.113-8). 

 

Chauí aponta as evidências de uma ideologia pautada em representações, regras e 

normas de uma classe burguesa, que vem, ao longo dos anos, definindo os fins da educação 

no Brasil. Todavia, ao tentar ir além dessa constatação, encontramos em sua obra, ―pistas‖ 

para uma educação possível, pautada numa ―pedagogia que leve a sério o fenômeno da 

consciência contraditória‖. (CHAUÍ, 1980, p. 37). 

Entendemos que essa consciência contraditória não deve ser confundida com um 

modelo ou tábua de salvação para as contradições da educação no Brasil. Antes disso, é a 

partir dessas contradições que fazem sugestões pedagógicas que podem vir a explicitar-se; 

uma pedagogia capaz de criar condições para que a descoberta possa acontecer, tanto da visão 

dos alunos(as) quanto da dos professores(as) que, como mediadores, pressupõe-se um 

professor utópico (aqui entendido não como ideal e impossível) e também dos demais, para 

que a descoberta possa acontecer. Como é esse professor? E essa professora? Chauí pressupõe 

que o professor(a) utópico é aquele que: 

 

ora pode existir e ora pode desaparecer, cuja permanência é fugaz porque, como seus 

alunos, também é uma consciência dividida que substitui o que realmente sabe por 

uma prática negadora de seu saber afetivo. É um professor possível (e não provável), 

isto é, que tanto pode existir quanto não existir, tudo dependendo das condições 

contingentes de seu trabalho. É, portanto, um professor que não possui modelos para 

imitar porque aceitou a contingência radical da existência pedagógica. 

(...) 

a relação professor-aluno é assimétrica e sem diálogo: este se torna possível quando 

o aluno desaparece e, em seu lugar, existe o novo professor. O diálogo é ponto de 

chegada e não ponto de partida. 

(...) 

é preciso aceitar a assimetria com rigor para não forjar a caricatura do diálogo e 

exercer disfarçadamente a autoridade. 

(...) 

ao professor não cabe dizer: ‗faça como eu‘, mas ‗faça comigo‘. 

(...) 
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o diálogo do aluno é com o pensamento, com a cultura corporificada nas obras e nas 

práticas sociais e transmitidas pela linguagem e pelos gestor do professor. (CHAUÍ, 

1980, p. 39). 
 

Para Bourdieu e Passeron, em Chauí (1980), o sistema educacional teria duas funções 

básicas: a de reprodução da cultura (ao nível de representação simbólica ou ideologia) e a de 

reprodução de estrutura de classes (ao nível da própria realidade social, funções estas 

interligadas, visando garantir a reprodução das relações sociais de produção. Não seria 

suficiente reproduzir as relações de trabalho e as relações de classe: seria necessário 

reproduzir também a ideologia, ou seja, as ideias que os homens têm dessas relações. 

Bourdieu, segundo Chauí (1980), o sistema educacional, apresentando-se como 

neutro, garante a perpetuação dos privilégios e, portanto, do poder. A ação pedagógica 

imporia aos alunos e alunas o habito da classe dominante, homogeneizando um certo código 

de normas e valores. Os alunos e alunas, oriundos das demais classes que incorporam este 

código, vão sendo cooptados individualmente. Os demais são excluídos. 

Os cooptados, creditando o seu êxito à sua capacidade individual, tornam-se 

veiculadores radicais da ideologia dos dons, das aptidões, do sucesso. Os excluídos e 

excluídas, também impregnados pela mesma ideologia, passam a assumir a culpa por seu 

fracasso, visto que, impedidos de uma análise global da sociedade, acreditam terem 

desperdiçado a oportunidade que a escola lhes ofereceu, e que eles, por incapacidade, não 

aproveitaram. Os primeiros, os aptos, passam a participar dos privilégios, os outros, os que 

fracassaram passam a se submeter à dominação. 

Os reprodutivistas vêem a escola como importante instrumento de dominação, na 

medida em que reproduz a estrutura capitalista de produção, mas não apontam para a 

superação desse momento. Ora, se a escola tem importância da manutenção do status quo, 

dialeticamente ela deveria também trazer as possibilidades de mudança. E é neste sentido que 

esta análise é paralizadora, por ser extremamente pessimista. A escola veicularia a ideologia 

da classe dominante, que visa à manutenção e reprodução material e social das relações de 

produção. Assim sendo, nada haveria a fazer no espaço educacional, antes de uma mudança 

estrututal. No sistema capitalista só haveria espaço para uma educação burguesa. 

Gramsci, segundo Chauí (1980), reconhece, é certo, na escola, uma função reprodutora 

da ideologia dominante, mas sugere que, como uma das instituições da sociedade civil, a 

escola teria uma função dialética, em que a função reprodutora das relações de produção e 

força de trabalho trariam a sua própria contradição, a função libertadora, por meio de contra-

ideologias emancipadoras. 
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A escola seria, potencialmente, o momento da crítica e da consciência, em que os seres 

humanos assumem uma participação ativa na história, momento de criação coletiva de uma 

nova cultura, a partir da crítica de verdades descobertas, baseadas em ações vitais na realidade 

concreta e presente, e que criaria pressupostos para a superação da sociedade atual. 

O objetivo fundamental da prática educativa junto à classe trabalhadora, partindo do 

reconhecimento de seus interesses particulares e imediatos, alcançam interesses mais gerais e 

mediatos para que assuma o papel histórico de agente transformador da realidade. 

Da relação dialética intelectual-povo, unidos num ponto de referência comum, surge 

um novo saber, que se une na vontade coletiva, da qual emerge um novo bloco histórico, que 

desarticula o bloco existente. O novo bloco histórico contém os pressupostos para a superação 

da sociedade atual. É o momento em que o proletariado, sem ainda ser classe dominante, 

coloca para si a perspectiva de ser dirigente. 

Segundo Chauí (1980), para Gramsci, a conquista do poder é precedida por 

transformações que se dão na sociedade civil. É neste ponto que se distingue de Marx. 

Enquanto para Marx a sociedade civil está no nível da estrutura, para Gramsci ela se situa no 

nível da superestrutura. Haveria, portanto dois planos na superestrutura: a sociedade civil e a 

sociedade política ou Estado. 

A sociedade civil é o conjunto de organismos vulgarmente chamados privados, todo o 

complexo de relações ideológico-culturais, vida intelectual e espiritual nela se incluindo. A 

sociedade política corresponde à função de hegemonia, que o grupo dominante exerce sobre 

toda a sociedade e à função de domínio direto, que se afirma no Estado e no aparato jurídico. 

Tanto para Marx quanto para Gramsci, conforme Chauí (1980), em oposição a Hegel, 

o momento ativo e positivo da História é a sociedade civil e não o Estado, acreditando ambos 

na extinção do estado, embora o momento de superação seja visto de modo distinto por 

ambos. Para Marx, o momento de extinção do estado é estrutural, é o momento em que, pela 

superação dos antagonismos de classe chegar-se-á à supressão. Para Gramsci, o momento de 

extinção é superestrutural, em que haverá a reabsorção da sociedade política pela sociedade 

civil, ou seja, em que a sociedade civil se ampliará até a universalização. Haveria, portanto, 

uma relação dialética entre a transformação da sociedade civil. Gramsci discorda de uma 

visão economicista, segundo a qual seria possível resolver o problema da classe dominada ao 

nível estrutural, isto é, unicamente no nível das relações de produção. Para ele, a conquista do 

poder é precedida por uma transformação, que se dá na sociedade civil. 

A transformação se dá, pois, no momento ético-político e não somente no econômico. 

O determinante direto da ação política não é a estrutura econômica, mas a interpretação que 
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dela se faz. O reconhecimento pelos sujeitos históricos ativos de seu passado histórico, 

também faz parte da estrutura, e das relações sociais que se dão em condições objetivas os une 

na ação de transformação. 

O conceito de hegemonia para Gramsci implica que um grupo seja não só dominante, 

mas dirigente, pois ser dirigente é condição necessária para a conquista do poder. O objetivo 

básico da ação hegemônica é conduzir um processo político-cultural que possibilite às classes 

trabalhadoras assumir o poder e a função dirigente. Já o objetivo a curto prazo é a 

homogeneização dos membros do futuro bloco histórico, ao nível político-cultural, de modo 

que se tornem dirigentes, antes mesmo de se tornarem dominantes, por meio do 

desenvolvimento e aceitação consensual de uma concepção orgânica e integrada de mundo. 

Baseda em Chauí (1980), Gramsci destaca dois temas no processo de transformação: o 

tema da direção cultural por meio de uma reforma intelectual e moral, e o tema da direção 

política, por meio da formação da vontade coletiva. O momento da direção política é também 

o momento da direção cultural englobando não só o partido, mas todas as instituições da 

sociedade civil ligadas à criação e à difusão da cultura. Estes dois momentos criam e 

divulgam uma nova concepção do mundo que se une em uma vontade coletiva e que leva à 

conquista da hegemonia, que precede a conquista do poder. O momento da hegemonia se dá 

na sociedade civil e é ligação entre certas condições materiais e o domínio de fato de certo 

grupo dirigente. O que distingue Gramsci de certos ―otimistas ingênuos‖, quanto dos ―céticos 

paralizadores‖ é que nem ele acredita na possibilidade da escola ser determinante de 

tansformações sociais, nem tampouco que a escola seja mero reprodutor da estrutura social. 

Para Gramsci, de acordo com Chauí(1980), não é a estrutura econômica o 

determinante direto, mas a interpretação que dela se faz e das leis que a regem. A 

transformação se dá no momento ético-político e não só no momento econômico. Ela enfatiza 

o passado histórico e as relações sociais. O presente só se explica pelo passado. A análise 

estrutural de uma sociedade só encontra sua razão de ser na explicação genética. A classe 

operária só poderá adquirir consciência de si independente e homogênea se conhecer 

igualmente o presente e o passado das demais classes sociais. O confronto das diferentes 

histórias das classes sociais possibilita compreender mais claramente o presente para 

transformá-lo, construir o futuro. 

É nessa perspectiva que se abre o caminho de uma educação que responda aos 

interesses das classes subalternas, integrada na vontade coletiva e que visa à conquista da 

hegemonia, momento anterior à conquista efetiva do poder. As bases da mudança se dão por 
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meio da ação do partido, da escola, das corporações, dos sindicatos, das associações de bairro, 

das atividades comunitárias. 

Para Gramsci, do mesmo modo que a escola é o meio mais eficaz para assegurar a 

tradição e consolidar a hegemonia, ela traz em si a sua própria contradição, na medida em que 

é fator essencial do processo de elevação cultural do povo e criação de uma nova cultura. 

Do mesmo modo que na escola é passado um conhecimento carregado da ideologia 

burguesa, um saber que tem um fim em si mesmo é, também, na escola, que o conhecimento 

pode ser criticado, recriado e socializado. Do mesmo modo que na escola são veiculados os 

conteúdos carregados de valores de classe, é por meio dos conteúdos que os alunos originários 

das classes subalternas adquirem uma compreensão mais clara da sociedade em que vivem. 

Do mesmo modo que na escola se forma o homem conformista, é também na escola que se 

forma o homem revolucionário. 

Educação, no enfoque gramsciano, não é maturação espontânea: antes será 

organização, disciplina do próprio eu interior, tomada de posição da própria personalidade, 

conquista da consciência superior, pela qual os homens e mulheres compreendem o seu 

próprio valor histórico, a própria função da vida, os próprios deveres em relação aos outros e 

a si mesmos: é intervenção, intencionalidade, direção. A prática educativa exige compromisso 

moral e pedagógico. O professor e a professora têm uma função teórica especializada. Eles 

são os intelectuais dirigentes, mas é preciso que eles se apaixonem pelo saber e pelo seu 

objeto de trabalho. 

No Brasil, há uma geração de educadores e educadoras que, fundamentando-se em 

Gramsci, vêm desenvolvendo não só uma prática pedagógica transformadora, como 

apresentando uma significativa produção teórica. Destacam-se especialmente dois grupos, um 

ligado às ideias de Paulo Freire, e outro ligado à autodenominada pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. A produção teórica dos dois grupos é significativa, e vem influindo não apenas 

sobre o pensamento, mas também a prática dos educadores e educandoas do Brasil. 

Nas últimas décadas, têm acontecido, em todas as regiões do país, encontros, 

congressos e seminários em que os trabalhadores e trabalhadoras da educação discutem a sua 

prática e tentam compreender e se posicionar em relação à sociedade na qual vivem e sobre a 

qual desejam infuir. 

A educação é produto e produtora das relações sociais, porém, como diz Paulo Freire, 

ela sozinha não resolve tudo, mas sem ela não há possibilidade de mudança, o educador 

precisa atuar politicamente, exercendo sua cidadania, com compromisso social e, assim, 

educar. 
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A Educação é poder que requer decisões políticas. A planificação da Educação é parte 

da planificação integral do país. O projeto educativo deve responder ao projeto do país. O 

Estado regula política e economicamente a Educação, mas esta não é neutra, é ideológica. 

Uma Educação Ambiental crítica é um processo educativo político, que visa a 

formação de educadores e educandas com consciência crítica, comprometidos com os 

segmentos da sociedade excluídos dos processos decisórios, e que ficam com o maior ônus. É 

um processo dialógico, problematizador, comprometido com as transformações estruturais, na 

busca da construção de uma sociedade sustentável. 

Brandão (1993) nos fala que a ―educação da sociedade capitalista avançada reproduz 

na moita e consagra a desigualdade social‖. A educação continua sendo um instrumento de 

dominação, de manutenção do poder e das desigualdades sociais. O autor apresenta ainda os 

seguintes comentários: 

 

1- ―Se a educação é determinada fora do poder de controle comunitário dos seus 

praticantes, educandos e educadores diretos, por que participar dela, da educação 

que existe no sistema escolar criado e controlado por um sistema político 

dominante? Se na sociedade desigual ela reproduz e consagra a desigualdade social, 

deixando no limite inferior de seu mundo do trabalho (operários e filhos de 

operários), e permitindo que minorias reduzidas cheguem ao seu limite superior, por 

que acreditar ainda na educação? Se ela pensa e faz pensarem o oposto do que é, na 

prática do seu dia a dia, por que não forçar o poder de pensar e colocar em prática 

uma outra educação?  

A resposta mais simples é: "porque a educação é inevitável". Uma outra, melhor 

seria: "porque a educação sobrevive aos sistemas e, se em uma ela serve à 

reprodução da desigualdade e à difusão de idéias que legitimam a opressão, em 

outro pode servir à criação de igualdade entre os homens e à pregação da liberdade". 

Uma outra ainda poderia ser: "porque a educação existe de mais modos do que se 

pensa e, aqui mesmo, alguns deles podem servir ao trabalho de construir um outro 

tipo de mundo". (p.98-99);  

 
2-―Então, o que perece inacreditável faz parte da própria lógica do modo como a 

educação existe na sociedade desigual. Quando pensada como uma filosofia ou uma 

política de educação, ela se apresenta juridicamente como um bem de todos, de que 

o estado assume a responsabilidade de distribuição em nome de todos. Mas sequer 

as pessoas a quem a educação serve, em princípio, são de algum modo consultadas 

sobre como ela deveria ser‖. (p.94); 

 
3-―Ao contrário do que acontece com os deuses, para se crer na educação é preciso 

primeiro dessacralizá-la. É preciso acreditar que, antes, determinados tipos de 

homens criaram determinados tipos de educação, para que, depois, ela recrie 

determinados tipos de homens. Apenas os que se interessam por fazer da educação a 

arma do seu poder autoritário, tornam-na sagrada e o educador, sacerdote.‖(p.100); 

 
4-―Procurei corrigir a visão estreita de que educação se confunde com a 

escolarização e se encontra só no que é formal, oficial, programado, tecnocrático. 

Se em algumas páginas falei dela como um entre outros instrumentos de 

desigualdade e alienação, em outras imaginei-a como uma aventura 

humana‖.(p.100); 
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5-―Esta é a esperança que se pode ter na educação. Desesperar da ilusão de que 

todos os seus avanços e melhoras dependem apenas de seu desenvolvimento 

tecnológico. Acreditar que o ato humano de educar existe tanto no ato político que 

luta no trabalho pedagógico que ensina na escola quanto no ato político que luta na 

rua por um outro tipo de escola, para um outro tipo de mundo.  

E é bem possível que até mesmo neste outro mundo, um reino de liberdade e 

igualdade buscada pelo educador, a educação continue sendo movimento e ordem, 

sistema e contestação. O saber que existe solto e a tentativa escolar de prendê-Io 

num tempo e num lugar. A necessidade de preservar na consciência dos imaturos o 

que os mais velhos consagram e, ao mesmo tempo, o direito de sacudir e questionar 

tudo que está consagrado, em nome de do que vem pelo caminho‖ (p.110).  

 

A dimensão ambiental da Educação deve atuar dialeticamente como elemento de 

transformação das interrelações entre seres humanos e sociedade, na busca de novos estilos de 

desenvolvimentos regionais, baseados no esforço criador dos seres humanos, a fim de dirigir 

suas forças para a construção do futuro, em que as relações sejam harmônicas e de benefício 

mútuo. 

Quintas (1995) explica que o desafio que se coloca para a Educação Ambiental, 

enquanto prática dialógica, é o de criar condições para a participação dos diferentes 

segmentos sociais, tanto na formação de políticas para o meio ambiente, quanto na concepção 

e aplicação de decisões que afetam a qualidade do meio natural, social e cultural. Neste 

sentido, para que os diferentes segmentos sociais tenham condições efetivas de intervirem no 

processo de gestão ambiental, é essencial que a prática educativa se fundamente na premissa 

de que a sociedade não é o lugar da harmonia, mas, sobretudo, o lugar dos conflitos e dos 

confrontos que ocorrem em suas diferentes esferas (da política, da economia, das relações 

sociais, dos valores etc.). Porém concordamos com Layarargues (2012), no sentido de que  

avançamos muito nos estudos das diferentes correntes político-pedagógicas que fazem a E.A., 

mas ainda existe uma: 

 

[...] pobreza política da educação ambiental, que se traduz na entrada de qualquer 

pessoa que se propõe a trabalhar com esse campo do conhecimento, simplesmente a 

partir do senso comum julgando que a educação ambiental se resume a práticas de 

sensibilização ecológica e campanhas de reciclagem, desprezando o acúmulo 

histórico dos referenciais teórico-metodológicos desde os anos 1970. 

(LAYARAGUES, 2012). 

 

2.5 Ausências e Emergências Educação e Formação de Educadores(as) e Educados(as) 

 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a 

Humanidade deve escolher o seu futuro... ou formar uma aliança global para cuidar 

da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida 

(Texto extraído do preâmbulo da Carta da Terra,). 
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O conhecimento como modos de construção epistemológica de uma grande festa da 

libertação, da opressão, lembrando Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido, pode nos 

ajudar a refletir na nossa caminhada de formação. Otto Maduro (1994), em seu livro Mapas 

para a festa, nos chama a refletirmos sobre nossa constante busca pela festa que é a vida. 

Porém, o sofrimento e as crises pelas quais passamos acabam tornando cada vez mais difíceis 

os momentos de celebração. Por isso mesmo, torna-se ainda mais urgente conhecermos nossa 

realidade e buscarmos compreender o que está acontecendo para que possamos trazer de volta 

a possibilidade de festejar a vida. 

Segundo Maduro (1994) muitos motivos nos levam a querer compreender o que os 

cerca, pessoas, realidades, etc. Seja por prazer, curiosidade, bem querer. Assim: 

 

[...] se a vida humana é – entre outras coisas – uma busca constante de motivos para 

a festa, e se os obstáculos dolorosos à vida estão entre os principais estímulos do 

esforço humano para pensar, conhecer, compreender e transformar a realidade 

circundante, então poderíamos imaginar o conhecimento humano como uma 

tentativa de elaborar/esboçar ―mapas para a festa‖, uma espécie de roteiros para 

tentar achar e abrir caminhos que nos levem de volta à vida feliz, a uma vida que 

mereça e facilite ser freqüentemente festejada com alegria, prazer e gosto. 

(MADURO, 1994, p. 13). 

 

E complementa: 

 

Mais ainda: até o ato de inventar, elaborar, comparar e corrigir mapas pode se tornar, 

em si mesmo, fonte de prazer e motivo de festa... embora, como os caminhos reais 

de toda vida, este prazer esteja constantemente misturado, estimulado, dificultado e 

ameaçado por dificuldades, frustrações, estagnações, conflitos, desvios, limitações e 

retrocessos. (MADURO, 1994, p. 12). 

 

O autor aponta alguns pontos dos porquês dos nossos descaminhos, das nossas 

frustrações: 

1. nosso modo de viver molda nossa maneira de ver a realidade, levando-nos a 

acreditar que as coisas ―são, sem dúvidas, como as vemos‖ e que ―outras maneiras 

de vê-las são, é claro, falsas‖; 

2. Nossa maneira de perceber a realidade nos leva a ver e a executar certos 

comportamentos e atos como ―normais‖ e, ao contrário, a rechaçar outros como 

―anormais‖; 

3. Muitas vezes, não gostamos de criticar e modificar nossa maneira de captar a 

realidade assim como nosso comportamento diante da realidade, e essa resistência 

constitui um novo obstáculo para transformar a realidade que nos cerca; 

4. Se quisermos transformar nossa realidade, talvez fosse conveniente exercitarmos 

e desenvolvermos nossa capacidade de criticar e de modificar nossos modos de 

percebermos a realidade assim como nossa capacidade de escuta e aprendizagem 

diante de outras maneiras de ver e de viver. 

 

 Maduro (1994, p.27) fala que é a nossa experiência que determina o nosso modo de 

vermos a realidade. Assim, ele aponta a importância de: 
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1. Tomar consciência da enorme influência que nossa experiência tem sobre nosso 

conhecimento da realidade; 

2. Apreciar e analisar a infinita riqueza e complexidade da experiência de qualquer 

pessoa ou grupo humano; 

3. Pensar criticamente sobre o impacto de nossa experiência em nosso 

conhecimento, sobretudo nos aspectos menos conscientes e menos agradáveis desse 

impacto; 

4. Despertar em nós uma visão mais pluralista, respeitosa, aberta, humilde e crítica 

daquilo que reconhecemos, valorizamos e apreciamos como conhecimento. 

 

As nossas experiências, com alegrias e tristezas que a vida nos trás nos leva a formular 

caminhos, como diz Maduro (1994, p.30-31), esse conhecimento que temos da vida nos leva a 

construir ―mapas mentais‖ sobre a realidade que nos orientam no presente rumo ao futuro, na 

busca de conseguirmos sucesso, felicidade, uma vida boa. 

Isto nos remete à Maturana (1998) que afirma que o social tem seu fundamento no 

emocional e a Figueiredo (2007) que coloca a dimensão afetiva como fundamental no 

enfrentamento das diversas crises que vivemos. Ambos enfatizam a aceitação do outro como 

legítimo outro, e nessa relação o social se define. Maduro (1994, p. 33-34) ressalta que ―as 

experiências mais decisivas de felicidade ou de sofrimento são experiências em relação com 

outras pessoas e com uma profunda dimensão emocional e afetiva”. 

Para Maturana (1998, p. 67) ―o amor é a emoção que constitui o domínio de ações em 

que nossas interações recorrentes com o outro fazem do outro um legítimo outro na 

convivência‖. O que torna possível a superação de um problema ―[...} não vem da razão que 

nos leva à ação, mas da emoção‖(MATURANA, 1998, p.23). 

Leff (2003, p.17) nos alerta para a necessidade de uma reflexão sobre nossas ações e 

relações com o ambiente, de ―repensar o ser do mundo complexo, e entender suas vias de 

complexização‘. Para tanto faz-se necessário articular disciplinas, categorias cognitivas, todos 

os tipos de conhecimento multidimensional, numa educação que respeite as várias dimensões 

do ser humano. Morin nos fala sobre: a razão, ―uma vontade de ter uma visão coerente dos 

fenômenos, das coisas e do universo‖; a racionalidade ―o diálogo incessante entre o nosso 

espírito que cria estruturas lógicas, que as aplica sobre o mundo e dialoga com o mundo real‖; 

e a racionalização ―consiste em querer encarar a realidade num sistema coerente, e tudo que 

contradiz esse sistema coerente é desviado, esquecido, posto de lado, visto com ilusão ou 

aparência‖ (MORIN, 1996, p;101-102), estas como um instrumento que vai nos permitir 

conhecer o universo complexo. Porém, como falamos no parágrafo anterior não dissociando 

esta razão, racionalidade e racionalização da emoção, AMOR.  

O processo pedagógico, segundo Morin (2007) deve incorporar sete eixos 

fundamentais para ensinar no século XXI, são eles: As cegueiras do conhecimento; O erro e a 
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ilusão; Os princípios do conhecimento pertinente; Ensinar a condição humana; Ensinar a 

identidade terrena; Enfrentar as incertezas; Ensinar a compreensão; e A ética do gênero 

humano. Acreditamos que é fundamental acrescentar no processo pedagógico a dimensão 

afetiva e espiritual. Quando Morin (2007) apresenta do princípio ―a ética do gênero humano‖, 

ele fala que precisamos assumir a missão antropológica do milênio, uma ―antropo-ética 

compreende, assim, a esperança na completude humana, como consciência e cidadania 

planetária‖ (MORIN, 2007, p.106). A afetividade, o amor faz parte da condição humana, 

assim ele deve fazer parte desse processo pedagógico, não esquecendo o que Santos (2008, 

p.55) acrescenta: 

 

O processo educacional, em qualquer dos níveis de ensino, deve levar os alunos a 

desenvolver competência para contextualizar os conhecimentos, integrando-os e 

globalizando-os em seus conjuntos. Aprender a pensar de forma complexa, levando 

em conta à lógica e o método da complexidade permitirá ao aluno estar apto a 

colocar e tratar os problemas incorporados, hoje, nos grandes desafios culturais, 

éticos, científicos, ecológicos e profissionais. 

 

Em um processo de Educação Ambiental é fundamental que haja ―a análise crítica de 

como tem sido usado e para quem tem servido o ambiente e, como, porque e para quem deve 

servir e ser usado deve permear todo o ensino‖ (MILLER et all, 2011, p.216). É preciso sair 

da lógica antropocêntrica, e seguir rumo à uma leitura que inclui os contributos dos novos 

paradigmas epistemológicos, para que incorpore as referências da obra amorosa, libertadora, 

dialógica de Freire (1983; 1994; 1996), Loureiro (2004), Figueiredo (2007) e outros que 

apontam as tramas sociais ancestrais e espirituais. Num processo de integração afetiva para 

um mundo mais ético, como nos fala Maturana (1998), associando a Complexidade como 

forma de superar a lógica racionalista. 

Na sociologia das ausências e das emergências (SANTOS, 2010), unidas ao trabalho 

de tradução de saberes e culturas, baseando-se na ideia de que para haver justiça social global 

é preciso que haja uma justiça cognitiva global. A construção de novas e plurais concepções 

de emancipação social. Por isto, é preciso criar constelações de saberes e práticas fortes o 

suficiente para o fornecimento de alternativas credíveis para a construção de um mundo 

melhor, a partir da dilatação do presente e da contração do futuro, proposta esta da razão 

cosmopolita, evitando o desperdício de experiências, revelando e denunciando a dimensão 

deste desperdício. Acreditamos que a Educação Ambiental, desde que ideológica, libertadora, 

com compromisso socioambiental, incorporando as dimensões afetivas e espirituais, tecida 

em parceria, com flexibilidade e diversidade pode ser o caminho na construção dessa nova 
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constelação de saberes, além de prover uma nova prática pedagógica nas escolas. 

 

2.6 O Ambiental na Educação Infantil 

 

A Educação Infantil – EI é a primeira etapa da Educação Básica, ao longo se sua 

história passou por muitas transformações, de uma visão assistencialista, para tirar as crianças 

pobres das ruas, dando condições para seus pais e mães poderem trabalhar e terem onde 

deixar seus filhos(as), nesta época a preocupação básica era a alimentação, higiene e os 

cuidados para que estas não se machucassem. A Educação Pré-Escolar foi criada na década de 

70. Abrangia a faixa etária de quatro a cinco. Isso também se deu devido aos altos índices de 

reprovação e evasão dos alunos(as) de classe baixa nas séries iniciais, assim na pré-escola as 

―carências culturais‖ (como era entendido na época) de seus pais e mães seriam supridas, para 

que a falta de conhecimentos prévios não prejudicassem a evolução da criança nas demais 

etapas do ensino formal. 

Kramer (1992, p.29) fala que ―[...] surgiram os programas compensatórios, em que a 

pré-escola era apontada como solução para os problemas da escola elementar: fator médico, 

nutricionistas, assistenciais, psicológicos, culturais e educacionais‖. Assim a educação pré-

escolar passava a ter um caráter compensatório que supria além das carências culturais a falta 

de assistência médica, nutricional e outras advindas da pobreza e da miséria. 

No tocante a EA na EI sabemos que ela está garantida na lei, desde a Constituição de 

1988 (Art. 225, § 1º, Inciso VI) [...] incumbe ao Poder Público: promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino [...], na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei 9.394/1996, coloca que a educação ―tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho‖ (Art. 2º), nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, onde a EA entra 

como Tema Transversal, na Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, Lei 

9.795/1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.281/2002, e em vários outros documentos e leis 

que citamos no capítulo II desta dissertação.  

Porém orientações específicas que norteiem a introdução da EA na EI existe uma certa 

falta de compromisso por parte do MEC com este nível de ensino. Quando analisamos o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RECNEI, encontramos um eixo 

denominado ―Sociedade e Natureza‖, neste eixo são apresentados temas que dizem respeito à 

relação da sociedade com a natureza, porém nenhum dos princípios e objetivos da EA são 

apresentados. Entretanto muitas escolas no Brasil desenvolvem atividades e projetos de EA, 
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porém fica a dúvida sobre: que tipo de EA é essa? Qual a concepção sobre EA e Meio 

Ambiente? 

Não podemos desconsiderar que desde a Constituição de 88 a Educação Infantil - EI 

passou a ter um papel mais importante na educação brasileira, às formas de aprendizagem 

passaram a ser mais discutidas, além das dimensões do ―Cuidar‖ e ―Educar‖ que passaram ser 

uma concepção que se destaca neste nível de ensino. 

Ferreira (1989, p.146) fala que cuidar significa: ―[...] imaginar, meditar, cogitar, julgar, 

supor. Aplicar atenção, o pensamento, a imaginação. Ter cuidado. Fazer os preparativos. 

Prevenir-se. Ter cuidado consigo mesmo‖. Na EI o cuidar está muito ligado aos cuidados 

necessários ao desenvolvimento da criança, porém o cuidado com o planeta, com o meio 

ambiente não fica muito claro. No RCNEI (1998, p.25): 

 

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que 

quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a 

qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam 

seguir os princípios de promoção à saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados 

com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é 

necessário que atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos 

específicos sobre o desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das 

crianças, levando em consideração as diferentes realidades socioculturais. 
 

No tocante ao Educar o RCNEI (1998, p.23) diz que: 

 
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser, e estar com 

os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito, confiança, aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, determina em seu Art.30 que a 

Educação Infantil será oferecida em: ―I – Creches ou entidades equivalentes para crianças de 

0 até 3 anos de idade; II – Pré-escolas para crianças de quatro a seis anos de idade‖. Nesta 

etapa de ensino Didonet (2003, p.9) fala que: 

 

 

[...] não há um conteúdo educativo na creche desvinculado dos gestos de cuidar. Não 

há um ensino, seja um conhecimento ou um hábito, que utilize uma via diferente da 

atenção afetuosa, alegre, disponível e promotora da progressiva autonomia das 

crianças. Os conteúdos educativos da proposta pedagógica, por sua vez, não são 

conteúdos abstratos de conhecimento, desvinculados de situações de vida, nem são 

elaborados pela criança pela via de transmissão oral, do ensino formal. Em vez 

disso, são interiorizados como construção da criança em um processo interativo com 

os outros em que entram em jogo a iniciativa, a ação, a reação, a pergunta e a 

dúvida, a busca de entendimento. 
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Tendo como base estas questões, é fundamental incorporar ao Cuidar e Educar da 

Educação Infantil a Educação Ambiental. Tiriba, 2007(p.49) coloca  que ―na sociedade em 

que vivemos o cuidar se restringe à família, no máximo aos membros mais próximos de uma 

comunidade. Não diz respeito ao coletivo, não está comprometido com a necessidade de 

cuidar de todos, do conjunto dos seres, humanos e não humanos‖. 

Se quisermos uma sociedade sustentável precisamos aprender a cuidar, essa é uma 

condição básica de nós seres humanos desde quando nascemos até a nossa morte, esse cuidar 

é a condição da nossa existência (TIRIBA, 2007, p.49). Precisamos mudar a rotina, incorporar 

na prática pedagógica experiências positivas, onde as crianças possam vivenciar um processo 

de integração com a natureza, construir um ambiente onde de fato elas possam se desenvolver 

integralmente, e como determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96 deve  

contemplar os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

Figueiredo (2007) nos apresenta a Perspectiva Eco-Relacional/PER, propondo uma 

tomada de consciência do muito que acontece conosco e com o mundo ao nosso redor onde se 

faz necessário uma práxis transformadora, como afirma Paulo Freire. Ele propõe uma 

Pedagogia Eco-Relacional/PeER, que se constitui numa abordagem epistemo-metodológica, 

advinda da Perspectiva Eco-Relacional. 

Figueiredo idealizou esta proposta em 2003, ―com o objetivo de incluir as dimensões 

sócio-histórica-político-ambiental aos paradigmas emergentes, na direção de uma perspectiva 

mais abrangente que toma a relação com fundamento da práxis. Sai de uma lógica 

antropocêntrica, e segue rumo à uma leitura que inclui contributos dos novos paradigmas 

epistemológicos oriundo da quântica e da ecologia‖ (FIGUEREDO, 2007, p.11), bem como a 

urgência de se pensar os processos formativos em sintonia com as questões ecológico-

ambientais. 

Suas principais referências são a obra amorosa, libertadora, dialógica de Paulo Freire 

(1983; 1992); Carlos Rodrigues Brandão(1994) com as tramas sociais ancestrais e espirituais 

entre vivos e ditos não-vivos, humanos e não-humanos, Humberto Maturana (1998) que 

enfatiza o processo de integração afetiva para um mundo mais ético; Lane(1995) com a 

afetividade supera a lógica racionalista.‖ (FIGUEIREDO, 2007, p. 88 - 90). 

A Pedagogia Eco-Relacional/PeER, orientada pela perspectiva Eco-Relacional-PeER, 

oferece ―referenciais epistemológicos, pedagógicos e metodológicos para que a práxis 

educativa ocorra de forma a superar os processos opressores, colonializantes e 

subalternizantes das relações educativas. Incorpora a problematização, as relações afetivas, a 
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contextualização e a dialógica, para potencializar aprendizagem em grupo, com o 

partilhamento de saberes, conhecimentos e experiências‖ (FIGUEIREDO, 2007). 

A descolonização e a interculturalidade são questões fundamentais que precisam ser 

incorporadas às nossas pesquisas na academia. A construção de uma Epistemologia do Sul, a 

retomada de nossas raízes, da nossa cultura ancestral. 

Nos textos de Figueredo somos apresentados a pesquisadores como Catherine Walsh, 

Aníbal Quijano, Fernano Coronil, Immanuel Wallerstein, Edgard Land, entre outros, fazem 

uma crítica ao capitalismo global, formando um movimento anti globalização. Esse grupo a 

partir dos Estudos da Colonialidade/Modernidade (ECM), dá prosseguimento a um número 

cada vez maior de pesquisas, eventos, reuniões, etc, na construção dessa Epistemologia do 

Sul. No Ceará podemos destacar o grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental 

Dialógica, Educação Intercultural e Descolonialidade, Educação e Cultural Popular – GEAD, 

coordenado pelo professor João Figueredo. 

Os estudos sobre Colonialidade e Interculturidade são bastante amplos, queremos 

deixar aqui só uma semente de curiosidade. Podemos entender Colonialidade como algo que 

―implica em exercer domínio ou supremacia sobre (uma colônia) – pois incorpora o 

reconhecimento da imposição de um imaginário social, uma ideologia, um padrão cultural, 

epistemológico, de crenças, valores e normas, com o intuito de dominar acima de tudo em seu 

aspecto cultural, simbólico, imaginário, cognitivo-afetivo‖. (FIGUEREDO, 2012). 

Aqui destacamos os estudos sobre a ―colonialidade do saber‖, aquela que trata do 

conhecimento único e ―verdadeiro‖, que exclui a possibilidade de outras formas de 

conhecimento e racionalidades epistêmicas. Na educação isso é bastante comum, pois 

vivemos uma racionalidade europeia de conhecimento e ciência. Concordamos com 

Figueiredo (2012, em reunião do GEAD) quando ele diz que: ―sem uma devida reflexão sobre 

o que faz, para que e porque se faz, são práticas que trazem consigo a naturalização de 

processos colonializantes‖. 

Como diz Figueiredo (2012), em reunião do GEAD: temos muito o que aprender com 

outros, com os saberes ancestrais, característicos do Movimento Indígena de ―Abya Yala‖ 

(Continente Americano). Pertencemos à Mãe Terra: não somos seus donos. O capitalismo 

imperialista demonstrou ser perigoso por sua dominação, exploração, violência estrutural, 

senão também porque mata a Mãe Terra e nos leva ao suicídio planetário. Decidimos 

construir uma nova forma de convivência parceira, em harmonia com a natureza para alcançar 

o ―sumak Kawsay‖, o bem viver baseado por Walsh (2008). 
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A infância é uma fase em que os porquês são uma constante, a curiosidade move a 

criança. Figueiredo (2006, p. 78) fala que o ciclo gnosiológico se compõe de cinco etapas: 

―demanda pelo saber, caminho de busca, aquisição do saber, compartilhar e refletir‖. ―Desse 

modo aparece à educação como processo que deve favorecer esta corrente epistemo-

metodológica.‖ Ele propõe que a Educação Ambiental - EA na Educação Infantil – EI deve 

―proporcionar um ambiente de interação capaz de valorizar os movimentos educativos 

cotidianos e re-interpretá-los associando o contexto escolar e extraescolar,‖ (FIGUEIREDO, 

2006, p.79). 

O autor indica que se trate ―das problemáticas da comunidade, nos seus confrontos 

com situações-limite, considerando-as como temas geradores capazes de mobilizar as crianças 

na constituição lúdica, de um recanto de criação que lhes permitisse elaborar alternativas‖. Ele 

explica que o objetivo é transformar essas ―situações-limite em vivências concretas ou 

imaginárias que se relacionassem com elas possibilitando a práxis superadora, consolidada em 

parceria.‖ (FIGUEIREDO, 2006, p.79 - 80). 

Figueiredo (2006, p.86 87)) apresenta-nos a proposta de uma Educação Ambiental 

Dialógica Infantil. Esta proposta traz como princípios:  

 

A ecopráxis transformadora em sua ação significativa e refletida é produtora de 

saber; a autonomia reconhece o saber intrínseco à criança e sua cultura se 

consolidando desde a heteronomia na direção dessa condição autônoma; a 

interdependência na qual reconhece que ninguém educa ninguém, ninguém se 

educa sozinho; a flexibilidade vê que a criança possui larga capacidade  plástica; a 

intencionalidade que acredita na diretividade como oportuna na ajuda para a 

superação da crise de compreensão; a problematização crê na práxis pedagógica da 

pergunta como essencial; a avaliação continuada considera o avaliar como agente 

mediador do processo; a não-linearidade está em perceber a educação como 

processo interativo e não linear de crescente abrangência entrópica; a ludicidade 

implica na imitação, nos jogos de exercício, no faz-de-conta dos jogos simbólicos, 

nos jogos de construção, de regras, nos jogos sociais e cooperativos potencializando, 

virtualmente, processos vivenciais e contribuindo com a representação do vivido.  

(FIGUEIREDO, 2006, p.86 – 87) 

 

Essa é uma boa proposta que pode atender a carência de orientações metodológicas e 

princípios para se fazer EA na Educação Infantil. Porém, é fundamental cobrar do poder 

público que se garanta e se faça cumprir o que determina a legislação vigente no tocante à 

EA, uma vez que ela é obrigatória em todos e níveis e modalidades de ensino, mas parece que 

não existe compromisso com este nível de ensino. 
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3  O PROGRAMA DE EDUCAÇÂO AMBIENTAL LAGOA VIVA 

 

 Neste capítulo apresentamos a história do Programa de Educação Ambiental Lagoa 

Viva – PEALV, contando como se deu a parceria entre Braskem, Secretaria Municipal de 

Educação de Maceió – SEMED, e Instituto Lagoa Viva - ILV para promover a formação 

continuada em Educação Ambiental na rede municipal de ensino. Analisamos como este 

programa tem contribuído para a implementação do Tema Transversal Meio Ambiente nas 

escolas municipais, apresentando os principais desafios a serem superados para que a EA 

esteja desenvolvida por todas as escolas municipais.  

 

3.1 Origem e Parcerias 

 

O Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva – PEALV nasceu da preocupação 

com o nível de degradação socioambiental vivido pela população do entorno do Complexo 

Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba – CELMM. Foi criado em 2001 pela Braskem e é por 

ela patrocinado. A iniciativa partiu de lideranças comunitárias da Associação de Moradores e 

Amigos do Pontal da Barra – AMAPO, e uma professora da Escola Municipal Sivestre 

Péricles também localizada no Pontal da Barra, conforme explicitado no capítulo 1. 

A elaboração do projeto inicial do PEALV foi construída coletivamente entre os 

parceiros, Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Secretaria Executiva de Educação de 

Alagoas – SEE, AMAPO e Braskem. A então Secretaria Municipal de Educação, professora 

Ana Dayse Dórea e o Secretário Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, Fernando Pinto 

tiveram um papel preponderante nas negociações para a retomada da parceria com a Braskem 

em 2001. 

Na gestão da Secretária Ana Dayse o PEALV se expandiu bastante na rede municipal 

de ensino, a mesma em reuniões com os diretores e diretoras das escolas municipais fazia 

questão de apresentar o programa e dizer que em sua gestão a EA seria uma prioridade. 

Pedindo para que os gestores das escolas municipais aderissem à formação em EA. ( Figura 

11)  
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Figura 11: Inauguração do Complexo Hidropônico do Pontal, a Prefeita Kátia Born  

e a secretária Ana Dayse, em 2002. 

Fonte: A Autora 

 

De 2001 a 2003 as formações aconteciam no Centro de Referência em Educação 

Ambiental- CREAMB/ SEMED, com encontro de dois dias em tempo integral, acontecendo o 

almoço no refeitório do CREAMB. A Secretária sempre estava presente às formações, muitas 

vezes almoçando com os grupos em formação. Até 2003 a coordenação das formações era 

feita pela equipe do CREAMB, neste período a professora Lenice, hoje Diretora Executiva do 

Instituto Lagoa Viva - ILV era integrante da equipe da SEMED. (Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Equipe inicial do CREAMB (Estécia, Lenice, Virgínia, 

Rosilene e Guendalina) – no Pontal da Barra 2002. 

Fonte: A Autora 
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Desde 2003 a coordenação geral do PEALV passou a ser feita pelo Instituto Lagoa 

Viva - ILV, criado neste mesmo ano pelas lideranças comunitárias que, em 2001 promoveram 

a negociação entre a Braskem e a SEMED para a retomada da parceria com vista a promoção 

da EA no CELMM. O objetivo da criação do ILV foi o de expandir o programa para outros 

municípios. A preocupação inicial era com os municípios do entorno do CELMM, uma vez 

que a Braskem localiza-se na restinga do bairro do Pontal da Barra, depois entraram os 

municípios que faziam parte da bacia hidrográfica do rio Mundaú, mas: 

 

Percebendo que Alagoas tem ativos ambientais que careciam de um olhar mais 

apurado e carregado de significados, que necessitavam serem entrelaçados e 

(re)interpretados, o programa se expandiu para a região litorânea e costeira, para o 

norte e para o sul: região da costa de corais e baixo São Francisco, não deixando de 

fora as lagoas de Roteiro e Jequiá e, principalmente, para entender a conexão entre 

os Biomas de Alagoas chegou nas regiões do Agreste e do Sertão. Entendendo e (re) 

significando a Educação Ambiental num contexto maior de saberes e fazeres 

complexos e convergentes, atualmente o Programa desenvolve atividades nas 

regiões de Mata Atlântica e Caatinga de Alagoas. (ILV, 2011, p. 2). 

 

A formação do PEALV, no seu primeiro ano, atendia a 11 escolas do entorno do 

CELMM em Maceió, sendo 5 municipais e 6 estaduais. Com sua expansão para outros 

municípios, em 2012, totalizava 36 municípios, com 1081 professores(as) atendidos(as) em 

formação continuada e cerca de 9.502 professores(as) envolvidos(as) com os projetos nas 

escolas, 226.613 alunos(as) e 417 Projetos de Intervenção e Integração na Comunidade – 

PIIC, desenvolvidos nas escolas e/ou comunidades assistidas pelo Programa. Neste ano de 

2013 passou a atender 39 munícios de Alagoas. 

O PEALV foi se consolidando na promoção da EA em Alagoas e a cada ano mais 

municípios buscam o ILV para ingressar no programa. Hoje além do município de Maceió, 

integram também o programa os municípios de Arapiraca, Branquinha, Barra de São Miguel, 

Barra de Santo Antônio, Capela, Cajueiro, Chã Preta, Coqueiro Seco, Coruripe, Craíbas, Feliz 

Deserto, Ibateguara, Japaratinga, Jequiá da Praia, Junqueiro, Maravilha, Mar Vermelho, 

Marechal Deodoro, Messias, Major Izidoro, Murici, Olivença, Paripueira, Paulo Jacinto, 

Penedo, Piaçabuçu, Pilar, Rio Largo, Roteiro, Santana do Ipanema, Santana do Mundaú, 

Santa Luzia do Norte, São José da Laje, São Miguel dos Campos, Satuba, Teotônio Vilela, 

União dos Palmares e Viçosa (ILV, 2012/2013, p.66). 

Para desenvolver o programa no município o ILV busca parcerias com Secretarias 

Estadual e Municipais de Educação, Saúde e Meio Ambiente em municípios de Alagoas, para 

desenvolver encontros periódicos, alicerçando uma Política de Efetivação da Educação 
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Ambiental em Alagoas, mediante a apresentação de conteúdos específicos debates, reflexão 

e avaliação de trabalhos/atividades e Projetos de Intervenção em Escolas e Comunidades. 

Em 2011 o ILV firmou parcerias com os municípios participantes do seu Programa de 

Educação Ambiental para a realização de cinco Encontros Regionais, com o Tema Central: A 

amplitude da Educação Ambiental: um debate relevante sobre os biomas de Alagoas. Os 

Encontros reuniram aproximadamente 1.650 participantes. Educadores de diversas áreas, 

pesquisadores, estudantes, gestores públicos, técnicos e sociedade civil, participaram do 

encontro que debateu a Importância da Educação Ambiental em Unidades de Conservação 

como estratégia para a conservação dos Biomas Caatinga e Mata Atlântica. Além disso, essas 

discussões reforçaram a inserção de políticas públicas relacionadas às questões 

socioambientais no currículo escolar, como determina a política Nacional de Educação 

Ambiental. 

A diretora Executiva do Instituto Lagoa Viva – ILV falou, em seu depoimento, que ―a 

proposta do PEALV visa o entendimento e (re)significação da Educação Ambiental num 

contexto que foca saberes e fazeres complexos e convergentes por entender que a Educação 

Ambiental é um traçado de muitas mãos e feitios.‖ 

Em 2010 o ILV assumiu outro grande desafio, o de coordenar o Movimento ―Nós 

Podemos Alagoas‖, em conjunto com o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e a Secretaria Geral da 

Presidência da República. A missão é colaborar para a Municipalização dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM. É um conjunto de oito diretrizes estabelecidas por 

países membros das Nações Unidas – ONU, com o propósito de contribuir para a construção 

de um mundo pacífico, justo e sustentável no século XXI. Estes objetivos foram estabelecidos 

na década de 90 para serem alcançados até 2015. São eles: 1- Erradicar a extrema pobreza e a 

fome; 2- Educação básica com qualidade para todos; 3- Igualdade entre os sexos e valorização 

da mulher; 4- Reduzir a mortalidade infantil; 5- Melhorar a saúde das gestantes; 6- Combater 

a AIDS, a malária e outras doenças; 7- Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e 8- 

Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 

O objetivo geral do PEALV é ―Promover a EA em todos os níveis de ensino e 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente fomentando a geração de 

trabalho e renda‖. Além das ações que visam promover a EA formal em todos os 39 

municípios atendidos, o programa também desenvolve ações em comunidades rurais próximas 

ao etenoduto da Braskem, são atividades de treinamento e orientações de como agir em casos 

de acidentes eventuais na tubulação de eteno, além de palestras e oficinas sobre preservação 
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ambiental. Nessas comunidades são formados Núcleos de Defesa Comunitárias – NUDECs. 

Esses núcleos desenvolvem outras ações, como a implantação da cultura de abelhas sem 

ferrão (meliponicultura), com vista à promover práticas agrícolas economicamente viáveis, e 

que possibilitem outras opções às comunidades além da monocultura da cana de açúcar, 

característica da região. 

Atividades como cursos de hidroponia, compostagem caseira, artesanato em filé, corte 

e costura, cursos de inglês para comunidades que vivem do turismo. Formação de guias 

mirins, apoio à grupos folclóricos, grupos de música, gincanas como o Ecovela, participação 

em congressos e encontro nacionais e internacionais, são algumas das muitas outras atividades 

desenvolvidas pelo PEALV, sendo as de maior amplitude as de formação continuada, 

realizadas nos 39 municípios parceiros, contribuindo assim para a implementação da EA em 

Alagoas. 

 

3.2 A Formação Continuada no município de Maceió 

 

A Formação Continuada em Educação Ambiental é a principal ação  do PEALV. A 

concepção metodológica do programa em seu primeiro ano baseava - se na construção de 

matrizes da Proposta de Participação - Ação para a Construção do Conhecimento – 

PROPACC (Figura 13) e que se fundamenta: 

 

numa concepção construtivista de aprendizagem, considerando os conceitos 

prévios dos alunos que constroem seus conhecimentos a partir de suas 

experiências na procura das mudanças conceituais e na concepção do ensino 

como transformação e evolução gradativa. (MEDINA e SANTOS, 1999, 

p.11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Formação do PEALV no CREAMB em 2001, construindo as Matrizes do PROPAC 

Fonte: A Autora 
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Em 2002, com o lançamento do Programa Parâmetros em Ação - Meio Ambiente na 

Escola – PAMA (BRASIL – 2001), a formação continuada incorporou as propostas 

pedagógicas desse programa que se baseavam na construção de Competência (PERRENOUD, 

2000) Dentre elas, cinco foram escolhidas: ―a leitura, a escrita, a administração da própria 

formação, o trabalho compartilhado e a reflexão sobre a prática‖ (MENDONÇA, 2007, p. 49). 

As formações eram realizadas no CREAMB, atendendo aos professores(as) das redes 

municipal e estadual de ensino, aconteciam em oito encontros de formação ao longo do ano, 

sendo os encontros nos seus dois primeiros anos, de dois dias, com 16horas/aula cada. Para as 

turmas que estavam no terceiro ano os encontros eram de 8 horas aulas, e no quarto ano de 4 

horas /aula. Aconteciam também, incluídos nestas horas de formação, os estudos de meio 

(Figura 14), onde eram realizadas aulas de campo, visitando e conhecendo ecossistemas locais 

e ambientes de interesse do grupo e relacionados aos projetos desenvolvidos nas escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Foto de Estudo de Meio na Praia de Ponta Verde Maceió 

Fonte: Boletim da SEMED (5 de outubro de 2009) 

 

Além da formaçao continuada em EA, o PEALV também realiza, desde 2002, o 

―Congresso Estadual de Educação Ambiental‖(Figura 15), como o objetivo de socializar 

ações e projetos desenvolvidos pelas escolas dos 39 municípios envolvidos no programa, além 

de promover a discusão e o debate de temáticas ligadas à EA: 

 

Voltando-se à interação e organização de práticas sustentáveis entre o ser humano e 

o meio ambiente, para disseminar e discutir, com diversos segmentos sociais, 

conhecimentos e atividades ligadas às questões socioambientais, que focam a 

conservação dos Biomas Mata Atlântica e Caatinga e, respectivamente, atividades 

ligadas diretamente aos ecossitemas de Alagoas. (ILV, 2011). 
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Figura 15: Congresso Estadual de EA Lagoa Viva – Mesa redonda sobre a Carta da Terra com Patrícia 

Mousinho/REBEA, Moema Viezzer e Raquel Trajber/MEC 

Fonte: ILV 

 

Nesses doze anos de existência do PEALV foram realizados oito Congressos 

Estaduais
13

, Em 2003 teve início também os ―Encontros Regionais de Educação Ambienta
14

‖, 

que tem como ojetivo geral ―debater quetões regionais e locais, disseminar informações tendo 

como foco a interrelação dos dois grandes biomas de Alagoas, a Mata Atlantica e a  Caatinga‖ 

(ILV, 2011, p.29), além de  propiciar às escolas a socialização dos Projetos de Intervenção e 

Integração com a Comunidade – PIIC. 

Os melhores Projetos de Intervenção e Integração na Comunidade – PIIC de cada 

município são escolhidos para serem apresentados na ―Mostra e Amostra de Educação 

Ambiental‖(Figura 15), essa mostra é realizada no calçadão da rua do Comércio em Maceió 

para que a população pudesse conhecer as iniciativas das diferentes escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Estes Congressos contaram com a participação de pessoas como Marcos Sorrentino, Raquel Trajber, Patrícia 

Mousinho, Mauro Guimarães, Carlos Walter Porto Gonçalves, Genebaldo Freire, Naná Mininni Medina, Moema 

Vierts, Irineu Tamaio, Claudison Rodrigues, Débora Munhoz, e tantos outros que estiveram ajudando na 

construção e formação do grupo que faz o LAGOA VIVA. 
14

 Os Encontros Regionais de EA são divididos da seguinte forma: Bacia do Paraíba do Meio; Bacia do Mundaú; 

CELMM e regiões Litorânia de Costeira; APA dos Corais; Região Sul(ILV, 2211, p. 29) 
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Figura 16: Mostra e Amostra de Educação Ambiental 

Fonte: ILV,2011 

 

Pensando em contribuir ainda mais com a formação desses(as) professores(as) e para 

que os memos(as) pudessem ter um reconhecimento na sua progressão funcional e maior 

empenho na promoção da EA, desde 2006,  o PALV também oferece um ―Curso de 

Especialização em Gestão e Educação Ambiental‖ em parceria com a Universidade Federal 

de Alagoas – UFAL, contribuindo para incentivar e facilitar que os(as) professores(as) 

possam aprimorar seus estudos e se aperfeiçoar profissionalmente.  

A formação continuada de professores a que se propõe o PEALV e da qual  

professoras, técnicas, gestoras e funcionários da Creche Escola Mestre Izaldino – CEMI 

participam, vislumbra uma EA tecida por muitas mãos, buscando conduzir e qualificar 

educadores ambientais que atuem como multiplicadores em suas unidades de ensino: 

(re)organizando conhecimentos acerca das questões socioambientais; (re)elaborando saberes e 

conhecimentos pertinentes para o desenvolvimento de trabalhos em EA; e fomentado por 

métodos participativos, críticos e emancipatórios. Sendo os ―Projetos de Intervenção e 

Integração na Comunidade – PIIC‖ a estratégia para a conexão entre a teoria e a prática, uma 

aplicação teórico-metodológica dos conteúdos estudados, fundamentando a prática da ação-

reflexão-ação. (ILV, 2011, p.11). 

Os PIIC tiveram início em 2007 e para eles foram propostas cinco etapas: 

1- Constituição da ―Comissão de Meio Ambiente da Escola‖ (formada por dois 

professores(as), dois alunos(as) e dois representantes da comunidade); 

2- Definição coletiva da problemática socioambiental a ser tratada pelo PIIC na 

escola; 
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3- Elaboração do projeto de EA com cronograma de atividades e acompanhamento; 

4- Eleição de uma comissão avaliadora do município para acompanhar e avaliar a 

pertinência e o andamento do PIIC;  

5- Inscrição do projeto para participar da Mostra e Amostra de Trabalhos em EA 

realizada anualmente pelo Instituto Lagoa Viva – ILV. (ILV-2010). 

 

No caso da Creche Escola Mestre Izaldino - CEMI, por se tratar de uma escola de 

Educação Infantil não constitui a Comissão de Meio Ambiente da Escola, mas vem 

desenvolvendo Projetos de Intervenção e Integração na Comunidade – PIIC, que em 2011, 

2012 e 2013 foram agraciados com o prêmio Construindo a Nação, citado no capítulo 1. 

A concepção metodológica que norteia o PEALV considera o público-alvo ―sujeito 

ativo e singular, que domina conhecimentos marcados por sua formação, suas experiências e 

suas representações sociais‖ (BRASIL, 2001, p.9), pois todo indivíduo inicia sua 

aprendizagem com repertório de conhecimentos prévios e de representações que interferem no 

modo como se relacionam com as novas informações. (AUSUBEL, 1988). Isto implica criar 

situações-problema que os confrontem com obstáculos que exijam sua superação, criando 

situações didáticas nas quais possam refletir experimentar, ousar e agir a partir dos 

conhecimentos que já possuem e, assim, ajudá-los a assumir a responsabilidade pela própria 

formação. 

Se, por um lado, a aprendizagem é um processo pessoal e singular, por outro é também 

fruto de construções coletivas, onde há real parceria. O trabalho em colaboração é um 

precioso aliado e tem mostrado que, muitas vezes, em conjunto, se conquista um nível 

superior de conhecimento ao que se poderia conquistar sozinho. 

O trabalho com os Parâmetros Curriculares em Ação de Meio Ambiente na Escola - 

PAMA nas formações do programa Lagoa Viva possibilita a construção da competência para 

o trabalho em equipe por meio de estudos compartilhados, além de propiciar a criação de uma 

Zona de Desenvolvimento Proximal (VIGOTSKY, 1979) para a qual os professores 

multiplicadores (aquele que participam assistindo às formações) atuam como coordenadores 

de grupo de estudo e intervenção nas escolas, porém ainda existe uma certa resistência por 

parte de alguns gestores escolares em permitir essas reuniões de estudos nas escolas. 

Os encontros dos grupos nas escolas são fundamentais para propiciar a reflexão, pelos 

professores(as) e coordenadores(as), sobre os conhecimentos que vêm sistematizando e 

armazenando ao longo de suas vidas, por meio da explicação de suas falas, dúvidas e 

discordâncias. A análise e a crítica dos discursos desses profissionais constatam a existência 
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de várias concepções que se revelam parciais e limitadas. No entanto, essa peculiaridade e 

parcialidade de suas teorias estão associadas aos paradigmas e conceitos científicos e 

pedagógicos historicamente constituídos ao longo de suas formações. As discussões são uma 

oportunidade de explicitá-los para uma possível ressignificação. Com o PAMA esses 

encontros de estudos nas escolas eram garantidos institucionalmente pela SEMED, pois havia 

um termo assinado pela gestora municipal garantindo esta ação, mas com as mudanças na 

gestão municipal e federal esse acordo foi esquecido e só algumas escolas continuam fazendo 

os encontros de formação nas suas unidades de ensino, uma delas é a Creche Escola Mestre 

Izaldino – CEMI. 

Embora o PAMA tenha sido proposto para o ensino Fundamental segundo ciclo (do 5º 

ao 9º ano) ele tem sido a referência também para os professores e professoras do Fundamental 

I Ciclo e da Educação Infantil, tendo em vista a carência de uma Política Pública que atenda a 

estes seguimentos do ensino no tocante a Educação Ambiental. 

No início do Programa em Maceió, conforme descrevem, os encontros de formação 

continuada eram realizados uma vez no mês, sendo oito encontros de 16 horas/aula cada, ao 

longo do ano, totalizando 128 horas/aula, incluindo uma visita técnica e um estudo de meio. 

Desde 2009, os encontros dos grupos que estavam no segundo ano passaram a ser de 8 

horas/aula mensais. Já para as turmas que estão no seu terceiro ano de formação os encontros 

são de 4 horas/aula mensais, pois os educadores já tendo concluído a base teórica dos PCNs 

de Meio Ambiente, passam a estudar temas ligados à atualidade principalmente voltados para 

realidade local. 

Nas turmas mais antigas, os seminários de formação aproximam mais os professores 

dos diversos órgãos e/ou Instituições do Estado que lidam com as questões ambientais. 

Organizam-se visitas técnicas aos diversos laboratórios do Instituto do Meio Ambiente, e 

ligados a Universidade Federal de Alagoas como o Museu de História Natural, Laboratórios 

Integrados de Ciências do Mar, Usina Ciência, e outras instituições. Nos encontros de 

formação temas especiais como: Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1988), 

Pensamento Complexo (MORIN, 1977), ecossistemas locais e outros por sugestão dos 

professores(as) também são estudados. 

As estratégias didáticas são escolhidas pelo próprio grupo, optando por 

encaminhamentos que possam atingir os propósitos educativos planejados. As formas de 

ensinar e aprender são também conteúdos do processo de formação do educador e do 

educando. Além disso, ocorrem reuniões de acompanhamento e formação nas escolas, onde 
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são discutidos os problemas daquela comunidade e partir da identificação destes problemas 

são realizadas palestras e oficinas para a comunidade. 

Das formações em EA oferecidas para professores(as) da SEMED a de maior 

abrangência foi a do PEALV. Em 2009, eramos oito turmas em Maceió, que atendiam a 135 

professores(as) da SEMED e 118 professores(as) da Secretaria Estadual de Ensino de Alagoas 

- SEE, contando ainda com a participação de cerca de 687 professores(as) municipais 

envolvidos nos projetos de EA nas escolas e, aproximadamente, 24.210 alunos(as) de 68 

escolas da Rede Municipal de Ensino de Maceió (MILLER  et all, 2011).  

Porém, dados  às descontinuidades pelas quais passam o poder público e as flutuações 

às quais estão expostos os professores e professoras, por não permanecerem na mesma escola 

ou se envolverem com outros projetos que lhes são mais atrativos, além da postura da direção 

da escola que se compromete ou não em encampar e desenvolver o projeto. Assim como ao 

compromisso do gestor ou gestora municipal da educação que podem se comprometer ou não 

em executar e dar continuidade às ações que promovam a implementação da EA. Essa 

instabilidade e descontinuidade foi verificada nestes últimos 4 anos na SEMED, onde o 

número de escolas participando da formação do PEALV caiu de 68 em 2009, para 11 em 

2012 (ILV, 2013, p.8) 

A busca por parcerias com entidades da sociedade civil, como as Organizações Não 

Governamentais - ONGs e empresas públicas e/ou privadas são de grande importância para 

assegurar a manutenção e continuidade dos projetos de Educação Ambiental desenvolvidos. 

Porém, é preciso que isso seja feito mantendo-se uma visão crítica e respeitando-se os valores 

a serem construídos, além de não se interferir na autonomia da escola. 

A parceria da escola com a comunidade contribui para a ―gestão social‖, 

fundamentada na participação coletiva e ação local e com a ―sustentabilidade‖, baseada na 

integração entre cultura, meio ambiente e sociedade, tendo a ―memória do povo‖ como fator 

de coesão e de afirmação de sua identidade, fortalecendo o sujeito e desenvolvendo o sentido 

de territorialidade e pertencimento, como uma maneira de construir o conhecimento e superar 

a dura realidade de socioambiental vivida pela comunidade. 

O acompanhamento às escolas é outro aspecto fundamental para garantir que a 

formação continuada seja bem sucedida e para que a prática educativa dos professores(as) 

possam, de fato, mudar e incorporar uma análise crítica da realidade socioambiental vivida 

pela comunidade escolar, de maneira a possibilitar uma intervenção adequada na busca da 

resolução destes problemas concretos. As escolas, em sua maioria, ainda estão muito longe 
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desta realidade, demandam de condições políticas e institucionais para avançar, e pressupõem 

uma nova dimensão pedagógica a existir. 

No seu décimo segundo ano, o PEALV tem contribuído para a melhoria do ensino 

aprendizagem, com professores(as) e alunos(as) motivados, atuantes e participativos. O 

vínculo entre escola comunidade e empresa tem crescido estabelecendo relações cada vez 

mais estreitas entre os diversos órgãos da administração pública e a iniciativa privada. Isso 

pode ser visto nas ações desenvolvidas pela Creche Escola Mestre Izaldino descritas no 

capítulo seguinte. 

Exercitando a participação, a descentralização, a integração, o reconhecimento da 

pluralidade e diversidade cultural, a interdisciplinaridade, o enfoque sistêmico e a construção 

social de novos valores éticos, faz que o PEALV contribua para a sustentabilidade 

socioambiental e melhoria da qualidade de vida da população. Hoje o programa é considerado 

o programa de EA de maior abrangência e relevância para Maceió e para o estado de Alagoas. 
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4  A CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO: EDUCANDO PARA A SUSTENTA-

BILIDADE E COM SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Nesse capítulo trazemos os resultados e discussões relativas à nossa pesquisa. 

Dividimos em três partes para facilitar o entendimento: primeiro contamos a história da 

escola, depois seguimos para apresentar os dados do ano de 2012(recorte temporal da 

pesquisa para análise das atividades desenvolvidas), e concluímos com uma discussão sobre 

os resultados das pesquisas e entrevistas. 

 

4.1 Uma história a ser contada  

 

A Creche Escola Mestre Izaldino da Secretaria Municipal de Maceió foi inaugurada 

em 13 de dezembro de 2003. Antes o prédio pertencia ao governo do Estado de Alagoas, onde 

funcionava uma creche de nome Creche Convencional do Pontal da Barra, porém, devido às 

muitas greves na Rede Estadual de Ensino, a creche não tinha muita credibilidade por parte da 

população do Pontal da Barra, segundo entrevistas feitas com lideranças comunitárias do 

bairro. Desde que passou para a Rede Municipal de Ensino foi reformada, constituiu uma rede 

de parcerias, e foi se consolidando no bairro como uma escola de boa qualidade, onde os 

moradores querem ter seus filhos estudando. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Equipe pedagógica da CEMI com representantes da SEMED, Braskem e ILV 

por ocasião da inauguração da escola em dezembro de 2003. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da CEMI de Julho de 2008 

 

Em 31 de maio de 2004 a Creche Escola Mestre Izaldino - CEMI, por meio do 

Decreto Lei nº5373 foi reconhecida, e teve sua autorização de funcionamento publicada no 
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Diário Oficial de Maceió, através da Portaria nº 2086 de 01 de junho de 2004. Desde então, a 

escola vinha sendo dirigida pela professora Rosilda Maria dos Santos Gouveia, afastada da 

direção em maio do corrente ano. Foi nomeado um interventor pela SEMED para exercer 

temporariamente a direção. Teve como vice-diretoras, Nádja Lúcia Cardoso dos Santos (de 

2003 até 2010), Potyra Leopoldino Dias (de 2012 a 2013), mas no início deste ano a vice-

diretora pediu para se afastar ficando com sala de aula. Foi eleita outra professora para 

substituí-la. (Figura 18) 
 

 

Figura 18: Exposição dos trabalhos de incentivo a prática de leitura de 2008 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da CEMI de Julho de 2008 
 

No primeiro prédio onde funcionou a escola até 2008 existiam apenas 3 salas de aula, 

1 almoxarifado, 1 dispensa, 1 diretoria, 1 cozinha com refeitório, 2 banheiros para 

funcionários, 2 banheiros infantis para as crianças e 1 sala para as professoras. Oferecia na 

época turmas de Maternal I (de 1 ano e 4 meses até 2 anos de idade) e Maternal II (atendendo 

a faixa etária entre 2 e 4 anos), que funcionavam na mesma sala de aula, uma turma de 1º 

Período (alunos com 4 anos) e uma terceira turma de 2º Período (para alunos com 5 anos). 

A CEMI está localizada vizinha à Unidade de Cloro-Soda da Braskem, que desde a 

sua inauguração apresentou-se como parceira, promovendo ―a integração da Creche, ao 

Programa de Educação Sócio Ambiental Lagoa Viva‖, segundo a empresa a visão era ―apoiar 

a Creche, na formação dos alunos, investindo na qualificação e preparação de uma geração 

futura, preparada para a cidadania e para o trabalho, tornando os agentes protagonistas de seu 

próprio destino‖(depoimento do informante da Braskem, em março de 2013). 

A Braskem com sua visão empresarial ajudou a CEMI a construir o seu planejamento 

estratégico e assim elaborar a sua visão, a missão e os princípios e valores, esta foi a primeira 

ação da parceria Braskem/CEMI. Daí seguiram-se palestras sobre Segurança, Saúde e Meio 
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Ambiente, treinamentos de Primeiros Socorros, implantação da Coleta Seletiva e conceitos de 

Reciclagem e outros temas apresentados para toda a comunidade escolar (educadores, pais e 

mães e crianças). Conceitos de organização e limpeza (baseado na cultura japonesa dos 5 S) e 

várias outras boas práticas de gestão e governança empresarial que eram adotadas pela 

Braskem foram repassadas para a creche. Ensinamentos estes que a CEMI adotou de forma 

muito eficaz e com isso impressionou a empresa e foi se estreitando ainda mais os laços 

Braskem/CEMI. 

A Braskem pertence ao grupo Odebrecht e trabalha com uma política de 

sustentabilidade na organização, esta conforme é apresentado em seu site 

(Odebrecht.com/sustentabilidade)―vai além dos três pilares convencionais – econômico, 

social e ambiental – também prevê a formação de comunidades cada vez mais prósperas, com 

incentivo à diversidade cultural e à defesa dos interesses sociais‖ acreditando assim a empresa 

que o sucesso de seu negócio deve estar atrelado ao desenvolvimento sustentável das‖ 

comunidades. 

A demanda por vagas para atender mais crianças do bairro em idade da Educação 

Infantil levou a Associação de Moradores do Pontal da Barra – AMAPO, dirigentes do 

Instituto Lagoa Viva – ILV, o Diretor Industrial da Braskem, na época senhor Hélcio Deni 

Colodete e o Diretor de Relações Institucionais, senhor Cláudio Pimentel, juntos com a 

comunidade escolar (direção, professorar, coordenadora pedagógica e pessoal administrativo) 

a solicitar ao Prefeito de Maceió a ampliação da CEMI. Daí resultou a parceria para a 

construção do novo prédio, a Braskem doou em comodato o terreno para a Creche e para o 

Complexo Esportivo Gonçalo Minim de Lins, bem como a tecnologia e os materiais para a 

construção do prédio em PVC/Concreto, e a Prefeitura entrou com os demais recursos e 

projeto de engenharia para a construção. (Figuras 19 e 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Lançamento da pedra fundamental do novo prédio da CEMI em 2008 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da CEMI de Julho de 2008 
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Figura 20: Equipe pedagógica da CEMI com os representantes do ILV por 

ocasião do lançamento da pedra fundamental do novo prédio. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da CEMI de Julho de 2008 

 

O atual prédio da Creche Escola Mestre Izaldino – CEMI foi construída em um terreno 

de duna fixa, conforme já falamos no capítulo1. O terreno foi cedido pela Braskem, e teve a 

autorização de construção naquele local através de licenciamento ambiental feito pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMPMA. O novo prédio conta com 5 salas de 

aula(Maternal I e II, 1º e 2º Períodos, oferecidos nos dois turnos, sendo que a turma do 

Maternal II tem turmas A e B), 1 sala de recurs, 1 sala de professores, 1 refeitório, 1 cozinha, 

1 Almoxarifado, 2 banheiros para as crianças, 2  banheiros para funcionários, sala de inclusão 

digital, (que ainda não está funcionando por falta de recursos humanos e materiais), 1 berçário 

com lactário e espaço para banho dos bebês, pátio e horta mandala, e espaço para ampliação. 

A Associação dos Moradores do Pontal – AMAPO lutou para que além da creche 

fosse construído o Complexo Esportivo do Pontal, um ponto de encontro para a comunidade. 

Daí surgiu a ideia do um Núcleo Integrado de Educação, Esporte e Cidadania. Este complexo 

foi feito então para ser utilizado pela comunidade na área de esporte, saúde e lazer, sendo a 

quadra esportiva também para as atividades das crianças que estudam na CEMI. 

A construção do novo prédio atendeu aos princípios da sustentabilidade, as telhas são 

ecológicas a madeira é certificada, com iluminação que aproveita ao máximo a luz do dia, e a 

ventilação, é a primeira em PVC Concreto do Brasil. Muito mais bonita, planejada e espaçosa 

e com área para ampliação, a escola também virou brincadeira quando as crianças 

descobriram que a sua ―escola era de montar‖, assim que conheceram o material que serviria 

para a construção, uma ―espécie de lego gigante‖ (Figura 21) 
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Figura 21: Crianças da CEMI conhecendo as peças de PVC que estavam sendo 

utilizadas para construir o novo prédio 

Fonte: Odebrecht Informa Online Edição nº 147 

 

Quando o projeto da escola foi pensado, a Braskem tinha em andamento projetos para 

construção de casa em PVC, sendo o Poli Cloreto de Vinila um produto fabricado na planta 

industrial de PVC de Marechal Deodoro, município vizinho à Maceió e também integrante do 

Complexo Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba – CELMM. O cloro, que é matéria prima 

utilizada na fabricação desse PVC, é o sal, matéria prima retirada do 

Pontal/Lagoa/Bebedouro, ou seja, usando as palavras do nosso informante da Braskem, ―do 

SAL ao PVC, contribuindo para a formação da futura geração, de bons cidadãos, que 

poderiam um dia trabalhar em unidades industriais da Braskem. Assim teríamos uma creche 

―Modelo‖, construída com produtos genuinamente Alagoanos‖. 

A CEMI é reconhecida como modelo, tanto para a comunidade do Pontal da Barra, 

como pela sociedade Alagoana. E vem promovendo uma educação de qualidade. Funciona 

nos dois turnos, sendo o período matutino de 7:30hs às 11:30hs, e o vespertino das 13hs às 

17hs, mas existem alunos que permanecem na creche no período integral. A escola atende a 

118 alunos(as), conta com 9 docentes e 13 auxiliares/assistentes educacionais, de acordo com 

o Censo Escolar (MEC/INEAP/DEED, 2012) (ANEXO I). 

As ações e atividades curriculares desenvolvidas na escola baseiam-se na Proposta 

Pedagógica do Departamento de Educação Infantil da SEMED, que está fundamentada na 

Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Base-LDB de 1996, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil de 1998, nos Referenciais Curriculares da 

Educação Infantil- RCNEI, nas Diretrizes Operacionais para Educação Infantil de 2000, bem 

como na Resolução nº01/2003 do Conselho Municipal de Educação – COMED/Maceió. 
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A escola desenvolve projetos que tratam da Educação Ambiental - EA, tais como: 

―Uma horta mandala em minha escola‖, ―Projeto água‖, ―Escola de Pais‖, ―Nossa lagoa 

Mundaú‖; ―Alimentação Saudável‖, ―Cuidando do Planeta‖, entre outros. A CEMI tem 

reuniões mensais de planejamento onde a temática ambiental é o centro da ação pedagógica. 

Uma professora da escola falou em seu depoimento que: ―muitas vezes a gente se preocupa só 

com o letramento, mas o objetivo da Educação Infantil é o desenvolvimento integral da 

criança, é preciso formar pessoas mais responsáveis e críticas, sabendo cuidar do planeta, 

delas, da vida‖. (Figuras 22,23 e 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Horta Mandala da CEMI 

Fonte: Creche Escola Mestre Izaldino – CEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Projeto Água 

Fonte: Creche Escola Mestre Izaldino – CEMI 
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Figura 24: Palestra do Corpo de Bombeiro sobre Primeiros Socorros 

Fonte: CEMI 

 

Parte da equipe pedagógica da CEMI participa da Formação Continuada em EA do 

PEALV, e duas professoras também concluíram o Curso de Especialização em Gestão e 

Educação Ambiental promovido pela Lagoa Viva, em parceria s com a UFAL e a Braskem. 

Assim a EA é incorporada às ações pedagógicas da escola, no planejamento, nas formações 

do PEALV, embora não se tenha material instrucional específico para a Educação Infantil, as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente na Escola – PAMA, 

servem como base, bem como os materiais do Programa ―Vamos Cuidar do Brasil com as 

Escolas‖, também do MEC.  

Os Projetos de Intervenção e Integração com a Comunidade – PIICs são sempre 

destaque entre as escolas da SEMED integrantes do PELAV. A CEMI está caminhando para 

ser um ―Espaço Educador Sustentável‖, entendido conforme o que determina Decreto nº 

7083/10 – art2º, inciso V do Programa Mais Educação/ MEC, com ações articuladas em três 

eixos; Currículo, Gestão e Espaço Construído. Este decreto fala que a inserção dessa 

dimensão socioambiental deve se dar nos currículos, na formação de professores(as), na 

elaboração de materiais didáticos (esta dimensão ainda não é feita pela CEMI), em uma 

gestão sustentável e na adequação dos prédios.  

A escola recebe constantemente visitas de outras escolas da rede municipal de ensino 

de Maceió e de algumas particulares para conhecerem a horta mandala e a ―escola de 

montar‖. Tem uma sala de recursos multifuncionais que atende à crianças com necessidades 

especiais de ensino e a pessoas da comunidade do Pontal da Barra. (Figura 25) 
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Figura 25: Sala de Recursos Multifuncionais 

Fonte: Creche Escola Mestre Izaldino -  CEMI 

 

Segundo o depoimento da gestora da CEMI a equipe pedagógica da escola entende 

que ―a conquista dos objetivos propostos para a Educação Infantil dependem de uma prática 

educativa que tenha como principal meta a formação de um cidadão autônomo e 

participativo‖, mesmo que nesta etapa de ensino se trabalhe conteúdos, e sim ―a sensibilização 

para a formação desse cidadão gestor, mas neste processo as famílias também são 

sensibilizadas‖. (Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Palestra realizada para pais e mães da CEMI na escola 

Fonte: Blog da SEMED (3 de abril de 2012) 

 

Exercitando a participação, a integração, o reconhecimento da pluralidade e 

diversidade cultural, a interdisciplinaridade, o enfoque sistêmico e a construção social de 

novos valores éticos, a CEMI acredita que é possível contribuir para a sustentabilidade 
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ambiental e para a melhoria da qualidade de vida da população. Nesse sentido, a Educação 

ambiental é introduzida no ambiente escolar com o propósito de superar a organização 

tradicional da escola e promover aprendizagem de novos conhecimentos por meio de revisão, 

modificação, complexificação das representações e conhecimentos prévios, onde três 

dimensões - pensar, sentir e agir - são trabalhadas, garantindo uma Aprendizagem 

Significativa (AUSUBEL, 1988) adequada ao cotidiano. 

A parceria da escola com a comunidade contribui para a ―gestão social‖, 

fundamentada na participação coletiva e ação local, e com a ―sustentabilidade‖, baseada na 

integração entre cultura, meio ambiente e sociedade, tendo a ―memória do povo‖ como fator 

de coesão e de afirmação de sua identidade, fortalecendo o sujeito e desenvolvendo o sentido 

de territorialidade e pertencimento, como uma maneira de construir o conhecimento e superar 

a dura realidade de socioambiental vivida pela comunidade, relata a coordenadora da CEMI. 

(Figura 27) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Reunião do Conselho Escolar par a elaboração do Plano da Ação da escola 

Fonte: Creche Escola Mestre Izaldino - CEMI 

 

A oportunidade de ter participado como formadora do PEALV e como técnica e 

diretora do CREAMB/SEMED - fazendo o acompanhamento às escolas, pudemos conhecer 

de perto a história da Creche Escola Mestre Izaldino. Nas formações continuadas em EA do 

PEALV e no Curso de Especialização em Gestão e Educação do qual também fui professora 

pudemos observar a postura das professoras, da coordenadora pedagógica e da gestora da 

escola. Nos acompanhamentos à escola também pudemos observar as principais dificuldades 

enfrentadas pela equipe pedagógica na implementação de ações de EA, e perceber os conflitos 
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e contradições no ambiente escolar. Estes fatores foram facilitadores para conseguir as 

informações aqui descritas. 

 

4.2 O ano de 2012 na Creche Escola Mestre Izaldino 

 

O projeto que serviu de tema gerador para o ano letivo de 2012 na CEMI foi ―Uma 

Horta Mandala em minha Escola‖. O objetivo geral do projeto foi incentivar a alimentação 

saudável e cuidados com o meio ambiente. 

A escola elencou sete premissas para este projeto: 1- Valorização do Meio Ambiente; 

2- Geração de economia na aquisição da merenda; 3- Que as crianças se sintam parte do 

contexto; 4- Educação Continuada; 5- Sustentabilidade do Projeto; 6- Envolvimento e 

mudança de atitude dos pais e funcionários; e 7- Reeducação alimentar. 

A gestora da escola informou que a prática pedagógica da creche foi articulada de 

forma a contribuir com melhores ações, visando bons resultados a partir dos recursos que a 

creche dispõe; caixa de custeio e recursos próprios, oriundos do Fundo Municipal de 

Educação, e recursos do PNAC (Programa Nacional de Alimentação para Creches) e o PNAE 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

O planejamento das aulas é feito em encontros mensais com a participação das 

professoras e coordenadoras, onde são discutidos os temas e desafios a serem trabalhados em 

sala de aula. As formações do Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva também são 

repassadas para as demais professoras, e todas juntas, discutem as melhores formas de 

abordarem da temática ambiental. 

O acompanhamento do processo ensino/aprendizagem é sempre feito através de 

Pautas, Avaliação da criança e de um Relatório Anual do processo de Desenvolvimento da 

Criança de 0 a 6 anos. Os alunos portadores de necessidades especiais são acompanhados na 

sala de recursos. Não são atribuídas notas, e sim um registro de acompanhamento diário, a 

partir da ação-reflexão-ação mediante as atividades propostas, bem como o acompanhamento 

da frequência mensal. 

 Toda a ação pedagógica da CEMI ―acontece em um contexto em que o Cuidar e o 

Educar se realizam de modo prazeroso, lúdico, nas brincadeiras, no uso de materiais, nos 

jogos, nas danças, nas músicas, e no exercício de tarefas rotineiras do cotidiano‖, explicou a 

coordenadora pedagógica. 

A escola desenvolveu ao longo do ano, uma série de sub – projetos, praticamente um 

para cada semana ou conjunto de duas semanas, em geral ligados a um tema que esteja 
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acontecendo no período, como carnaval, páscoa, semana do folclore, semana da criança, e 

outros. Todos com atividades e objetivos específicos, sendo incorporado o tema central do 

ano, que em 2012 foi a Horta. 

 Esse mesmo projeto também foi inscrito para concorrer ao Prêmio Construindo a 

Nação, 2012/2013, do Instituto Cidadania Brasil em parceria coma Confederação Nacional da 

Indústria – CNI. O prêmio tem como objetivo valorizar o papel do educador(a) no processo de 

formação de seu aluno(a) como cidadão(â) e estimular a formação e o exercício da cidadania, 

preparando os(as) alunos(as) para contribuir ativamente na construção de soluções para suas 

comunidades. Com este projeto a escola foi classificada pela terceira vez consecutiva e 

ganhou o segundo lugar, recebendo a premiação este ano na Casa da Indústria. 

Ao longo do ano de 2012 a diretora e a coordenadora destacaram algumas atividades, 

como: 

 

1- Atividades como aulas práticas na horta, experimentos de germinação de 

sementes, preparação de alimentos com hortaliças, plantas medicinais, 

alimentação saudável, compostagem foram desenvolvidas ao longo de todo o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Alunos da CEMI estudando a sementeira do Projeto Uma Horta Mandala em minha escola 

Fonte: Boletim SEMED (12/03/2013) 

 

2- A 3ª Semana Mundial do Brincar, da Aliança pela Infância que aconteceu de 20 a 

27 de Maio de 2012, em todo o Brasil. A escola realizou atividades recreativas 

com todas as crianças, além de realizadas oficinas de culinária, pintura, vídeo e 

brincadeiras. 
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Figura 29: 3ª Semana do Brincar 

Fonte: Boletim da SEMED (de 28/05/2012) 

 

A vice-diretora da escola acredita que as brincadeiras são fundamentais para o 

aprendizado das crianças. ―A brincadeira deve fazer parte da vida das crianças, e 

na escola estamos sempre proporcionando momentos de diversão para os alunos‖. 

Disse ainda que ―é importante que as crianças sintam que na escola elas além de 

estudar, podem brincar. Essa harmonia melhora muito a atuação das crianças no 

dia a dia da escola, elas ficam mais participativas nas aulas, e interagem bem mais 

com os amigos‖. O objetivo desta semana foi sensibilizar a sociedade da 

importância de uma infância saudável para o desenvolvimento intelectual e 

emocional da criança. E o direito de poder brincar é fundamental para esse 

crescimento, desperta para a criatividade e contribui para o aprendizado. 

 

3- O III Dia da Família na Creche foi realizado em dia 28 de setembro de 2012. A 

ideia foi fazer com que os pais pudessem conhecer de perto os projetos 

desenvolvidos na escola e saberem como seus filhos(as) são cuidados(as). O 

importante é a aproximação da família na escola‖, relatou a coordenadora 

pedagógica.      

Neste dia foram realizadas brincadeira, jogos e uma exposição sobre a horta com 

fotos e produtos da horta mandala da escola. A exposição recebeu muitos pai e 

mães que também foram informados sobre a importância dos bons hábitos 

alimentares. A diretora da CEMI salientou a importância de trazer a família para 

as atividades na escola, pois segundo ela ―com o projeto da horta muita coisa 

mudou aqui na creche, Pais e Mães foram voluntários(as) para a preparação do 

espaço da horta e agora seus filhos tem uma alimentação mais saudável e livre de 

agrotóxicos‖. (Figura 30) 

http://1.bp.blogspot.com/-l0mjC2cdZDQ/T8MZYEBZDJI/AAAAAAAAFSY/_oGuu92PHAw/s1600/01_mestreizaldino.jpg
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Figura 30: III Dia da Família na Escola 

Fonte: Blog da SEMED (28/09/2012) 
 

Durante a programação, parceiros como o Senac fizeram uma oficina de produção 

de trufas e disponibilizaram pessoal para cortes de cabelo, escova e manicure; o 

Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva ofereceu uma oficina para a 

construção de brinquedos e pufs com garrafas pet, a Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde – Uncisal, que ministrou uma palestra sobre inclusão, e 

orientações nas áreas de fonoaudiologia, de terapia ocupacional entre outros. No 

período da tarde, as crianças fizeram uma visita ao Cinturão Verde da Braskem e 

no período noturno foi oferecido um lanche coletivo, com uma noite dançante, 

após a apresentação de vídeos sobre a rotina da creche e outros temas importantes 

para a comunidade. 

 

Segundo a diretora a escola também trabalha para atingir os oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio Brasil (ODMs): 1- erradicar a pobreza extrema e a fome, 2-

atingir o ensino básico universal e uma educação de qualidade, 3- promover a igualdade entre 

os sexos e a autonomia das mulheres, 4 reduzir a mortalidade infantil, 5- melhorar a saúde 

materna, 6- combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, 7 - garantir a sustentabilidade 

ambiental,  8- estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Completa falando: 

―Aqui na escola são muitos projetos para melhora o ensino, a escola, ajudar a melhorar o 

nosso bairro, a nossa comunidade e também o meio ambiente‖. 

Quanto ao projeto desenvolvido em 2012, ―Uma horta mandala em minha escola‖, 

falou que a horta produz 14 tipos de hortaliças, que servem para merenda escolar e ainda 

fornece algumas ervas medicinais para a comunidade. O idealizador da horta foi Antônio 

Gouveia, marido da diretora e voluntário na escola, que há cerca de dois anos começou a 

preparar o terreno. Segundo ele ―hoje os alunos comem bananas e mamões colhidos por eles 



 

97 

 

  

no terreno da escola, ajudam a cuidar das mudas e a retirar as ervas daninhas, aprendem o 

cuidado com a natureza e a valorizar a terra‖. (Figura 31) 

Suely Mota, nutricionista da SEMED, falou que a horta tem colaborado para a 

mudança dos hábitos alimentares das famílias. Segundo ela, as crianças tem mais vontade de 

consumir as hortaliças, pois acompanham o seu desenvolvimento. ―Além de se alimentarem 

melhor, os alunos servem como multiplicadores, fazendo com que os pais também preparem e 

consumam mais verduras e legumes‖. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Senhor Antônio falando sobre a horta para a técnica da SEMED 

Fonte: Boletim da SEMED (12/03/2013) 

 

A avalição do ano letivo de 2012 feita pela escola apontou como principais resultados 

do projeto ―Uma horta mandala em minha escola‖: 1- implementação de hortaliças produzidas 

no ambiente escolar, proporcionando a alimentação saudável para os beneficiados diretos do 

projeto – alunos, funcionários e famílias; 2-qualificação das merendeiras, que aprenderam a 

manipular e a colher os alimentos e a fazer uma merenda mais saudável; 3- as crianças 

tiveram uma melhor interação com o meio ambiente e ficaram mais motivadas com as 

descobertas; 4- economia nos recursos da creche; 5- famílias, professoras e crianças com uma 

relação mais harmoniosa, devido a interação que o projeto proporcionou; 6- envolvimento e 

mudança de atitude dos pais e funcionários; 7-reeducação alimentar dos beneficiários diretos 

e indiretos do projeto: família, parceiros, alunos e funcionários. 

Na análise da escola com o projeto pôde-se observar que após a implantação da horta 

mandala na creche foram alcançados muitos resultados positivos, como a qualidade da 

alimentação, com legumes e hortaliças sem agrotóxicos, colhidas direto da horta, a 

conscientização dos funcionários, professores e alunos, através das aulas de campo e visitas à 

horta, maior envolvimento da comunidade no trato e manutenção da horta para um benefício 
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coletivo. Porém algumas dificuldades também foram percebidas, como a falta de investimento 

público na manutenção da horta.  

Segundo a coordenadora pedagógica, outro aspecto positivo do projeto foi a 

participação da família na vida escolar de seus filhos, ajudando-os numa infância saudável e 

no desenvolvimento intelectual e emocional. ―A presença dos pais na escola é uma ferramenta 

para o professor conhecer melhor o aluno, compreendê-lo e ajustar o processo pedagógico‖, 

segundo ela ―a afetividade, o compromisso pessoal e profissional, o espírito de família e a 

parceria é o mais importante aqui na escola‖. 

Diante do exposto também concordamos com a avaliação da escola quanto ao projeto 

de 2012, pudemos perceber nas visitas e entrevista a dedicação, o compromisso, os estudos e 

a parceria entre a equipe pedagógica, mesmo existindo eventuais conflitos, todos se 

mantiveram em uma postura muito ética, não foi relatado o motivo de tais conflitos, porém 

mesmo a diretora da escola tendo sido afastada o projeto continuou dado o compromisso de 

grupo como um todo. O responsável pela horta era o marido da diretora, mas através de 

contatos telefônicos e e-mails fomos informados que a escola já conseguiu outras parcerias 

para dar continuidade ao projeto, e que este continua dando bons ―frutos‖ e hortaliças, 

mantendo a equipe pedagógica e os funcionários unidos e comprometidos. 

Consideramos, portanto o projeto da escola como um projeto que foi implantado com 

sustentabilidade no ambiente escolar, tendo a comunidade do bairro como parceira e 

colaboradora, co-evoluindo no processo de construção de um Espaço Educador Sustentável. 

 

4.3  Sistematização e análise das entrevistas  

 

Utilizamos entrevistas semi-estruturadas, que segundo Lüdke & André (1996) devem 

apresentar um esquema básico para conduzir a entrevista, porém sem muita rigidez, o que 

permite adaptações pela pesquisadora. Todas as entrevistas foram realizadas individualmente 

e gravadas com a autorização dos(as) entrevistados(as). Foram feitos dois tipos de 

questionários para as entrevistas com o objetivo de aprofundar aspectos relevantes para esta 

pesquisa e destinados a diferentes tipos de informações. Os dois tipos de questionários 

encontram-se nos Apêndices 1 e 2. Elaboramos também um roteiro para depoimento, 

Apêndice 3, que nos ajudou na sistematização dos questionários e na pesquisa como um todo. 

Um Quadro síntese dos dois tipos de Questionários, encontram-se nos Apêndices 4 e 5. Após 

a transcrição das entrevistas cada questão é apresentada, de forma sintética, em um Quadro 

seguido de uma breve análise. 

O Quadro 1 sintetiza as respostas relacionadas ao entendimento da EA. 
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Quadro 1 - O que você entende por EA? 

 

GE1 
―É uma ação pedagógica para formar cidadãos que respeitam as várias 

formas de vida.‖ 

GE2 
―É o processo de ensino-aprendizagem que promove a sustentabilidade 

socioambiental.‖ 

PRO1 ―É o caminho para a formação de um mundo melhor.‖ 

PRO2 
―É formar pessoas conscientes do seu papel no mundo e proteger, 

preservar a natureza.‖ 

PRO3 ―É cuidar, proteger e preservar o meio que vivemos. Conscientizar.‖ 

PRO4 ―Conscientizar através da educação o quanto é importante cuidar da natureza.‖ 

ASG1 ―Consciência de proteção a natureza.‖ 

ASG2 ―É aprender a cuidar do meio ambiente.‖ 

PAI/MÃE1 ―Cuidar do meio ambiente.‖ 

PAI/MÃE2 ―Ensinar a proteger e cuidar do meio ambiente.‖ 

PAI/MÃE3 ―É aprender a proteger a natureza.‖ 

PAI/MÃE4 ―É cuidar do nosso meio ambiente, da nossa lagoa.‖ 

PAI/MÃE5 ―A aprender a não sujar, a cuidar na natureza.‖ 

PAI/MÃE6 ―Cuidar do meio ambiente.‖ 

PAI/MÃE7 ―Proteger o meio ambiente.‖ 

PAI/MÃE8 ―Aprender a protege o meio ambiente.‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; ASG = Auxiliar de Serviços Gerais; 

PAI/MÃE = Pais e Mães.  

 

Fonte: A Autora 

 

Para analisar estas respostas estabelecemos três categorias utilizadas na pesquisa do 

MEC (2006) ―O que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental‖, que 

estabeleceu palavras chaves, são elas: ―conscientizar para a cidadania‖(onde temos palavras 

chaves como conscientizar, conscientização, responsáveis,...); ―sensibilizar para o convívio 

com a natureza‖ (formação de atitudes de preservação, proteção, cuidados para com a 

natureza); e ―Compreensão crítica e complexa sobre a realidade socioambiental‖ 

(sustentabilidade, construção de um mundo melhor, justiça socioambiental). 
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Verificamos que entre Pais e Mães foi unânime a concepção de EA para a 

―sensibilização para o convívio com a natureza‖, denotando uma visão mais preservacionista, 

visão também verificada junto a um Auxiliar de Serviços Gerais. 

A visão de EA como ―conscientizar para a cidadania‖ apareceu entre duas Professoras 

e um Auxiliar de Serviços Gerais. E a visão com uma ―compreensão crítica sobre a realidade 

socioambiental‖ aparece entre as duas gestoras e duas professoras, porém só foi possível 

compreender isto depois da análise da questão 3 da entrevista, do Tipo I, onde uma das 

gestoras e uma professora esclarecem que a EA é ―formar cidadãos conscientes e 

responsáveis. Construir uma escola sustentável‖ e a outra, ―importante para formar pessoas 

mais responsáveis e críticas...‖. 

Diante destas respostas compreendemos que a concepção de EA ainda precisa ficar 

mais clara por parte da comunidade escolar, se o propósito for a construção da 

Sustentabilidade.  

O Quadro 2 reúne as respostas relacionadas à compreensão do Meio Ambiente. 

 

Quadro 2: O que você compreende por Meio Ambiente? 

 

GE1 ―Somos nós e tudo que nos cerca.‖ 

GE2 ―É onde estamos e vivemos com o meio físico e socioambiental.‖ 

PRO1 ―É o nosso local de relação com a natureza, com todos os seres.‖ 

PRO2 ―É tudo que está ao nosso redor, inclusive nós.‖ 

PRO3 ―É o meio em que vivemos.‖ 

PRO4 ―É tudo que nos cerca, água, ar, terra, animais, tudo.‖ 

ASG1 ―É o ambiente que vivemos.‖ 

ASG2 ―É o meio onde vivemos.‖ 

PAI/MÃE1 ―É onde vivemos.‖ 

PAI/MÃE2 ―É o meio que vivemos.‖ 

PAI/MÃE3 ―É a nossa lagoa, é tudo.‖ 

PAI/MÃE4 ―Tudo que tá no nosso redor.‖ 

PAI/MÃE5 ―É o ambiente que vivemos.‖ 

PAI/MÃE6 ―É tudo, a nossa lagoa, os animais.‖ 
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PAI/MÃE7 ―É o ambiente que vivemos.‖ 

PAI/MÃE8 ―É o lugar que vivemos.‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; ASG = Auxiliar de Serviços Gerais; 

PAI/MÃE = Pais e Mães.  

 

Fonte: A Autora 

 

Para esta análise utilizamos as categorias propostas por Reigota (1991), a saber: 

―naturalista‖ – meio ambiente como sinônimo de natureza intocada, onde evidenciam-se 

apenas os aspectos naturais; ―antropocêntricas‖ – evidencia; se a utilidade dos recursos 

naturais para a sobrevivência do ser humano; e ―globalizante‖ – relações recíprocas entre 

natureza e sociedade.   

Percebemos que uma gestora e uma professoras apresentam uma concepção de Meio 

Ambiente ―globalizante‖; Uma gestora e uma professora apresentam a visão antropocêntrica; 

e os demais apresentam a visão ―naturalista‖. Porém analisando os projetos desenvolvidos 

pela escola, inclusive no projeto que serviu de tema gerador para 2012, ―Uma horta mandala 

em minha escola‖, a concepção antropocêntrica, da utilidade do ambiente para a comunidade, 

salvo alguns, sobre ―Os animais marinhos‖, com uma conotação mais ―naturalista‖ e ―O 

Complexo Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba‖, com uma concepção mais ―globalizante‖, 

porém quero registrar que não nos detalhamos na análise de tais projetos, essa discussão 

apareceu apenas de forma superficial. 

 Compreendemos que também a concepção de Meio Ambiente precisa ficar mais clara 

para toda a comunidade escolar, no tocante aos auxiliares de serviços gerais, professoras e 

direção isto pode ser feito nas reuniões de planejamento mensais que a escola realiza, quanto 

aos pais e mães a escola precisa pensar quais estratégias utilizará, sabemos que existe uma 

prática de palestras e oficinas para a comunidade, assim esta poderá ser utilizada para fazer 

essa intervenção, uma vez que entender o que é Meio Ambiente ajudará a formar uma 

comunidade mais crítica e comprometida com a construção da sustentabilidade. Que entenda 

―como tem sido usado e para quem tem servido o ambiente e, como porque e para quem deve 

servir e ser usado‖ (MILLER et alii, p.216). 

O Quadro 3 resume as respostas sobre a importância de se trabalhar a EA na escola. 
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Quadro 3: Qual a importância de se trabalhar EA na CEMI? 

 

GE1 
―Forma cidadãos conscientes e responsáveis.  Construir uma escola 

sustentável.‖ 

GE2 
―A valorização do meio ambiente, formação da cidadania, construí a 

sustentabilidade.‖ 

PRO1 
―É importante para a formação integral da criança, ser mais crítico e 

cuidadoso.‖ 

PRO2 
―Formar pessoas mais responsáveis e críticas, saber lutar e cuidar do planeta, 

cuidar da formação integral da criança.‖  

PRO3 
―É importante para aprender a preservar o ambiente.  É importante isso estar no 

processo ensino-aprendizagem.‖  

PRO4 ―É importante para o crescimento pessoal e social da criança.‖ 

ASG1 ―A escola fica melhor.‖ 

ASG2 ―Mudança de comportamento, cuida mais de tudo.‖ 

PAI/MÃE1 ―Ajudar a cuidar melhor do planeta.‖ 

PAI/MÃE2 ―Trabalhar a mudança de hábito e cuidar do planeta.‖ 

PAI/MÃE3 ―Estudar e aprender sobre o meio ambiente.‖ 

PAI/MÃE4 ―Ensinar a cuidar do meio ambiente.‖ 

PAI/MÃE5 ―Aprender a cuidar do meio ambiente.‖ 

PAI/MÃE6 ―Proteger o meio ambiente.‖  

PAI/MÃE7 
―É importante para não poluir, não jogar bagulho na lagoa, isso é bom para eles 

mesmos, para não se cortar.‖ 

PAI/MÃE8 ―Cuidar do planeta.‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; ASG = Auxiliar de Serviços Gerais; 

PAI/MÃE = Pais e Mães.  

 

Fonte: A Autora 

 

Nesta análise também utilizaremos as categorias apresentadas na Questão 1: 

―conscientizar para a cidadania‖ (onde temos palavras chaves como conscientizar, 

conscientização, responsáveis); ―sensibilizar para o convívio com a natureza‖ (formação e 

atitudes de preservação, proteção, cuidados para com a natureza); e ―Compreensão crítica e 

complexa sobre a realidade socioambiental‖ (sustentabilidade, construção de um mundo 

melhor, justiça socioambiental). 
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É possível perceber que para Pais e Mães a compreensão sobre a importâncias da EA 

na CEMI está diretamente relacionada à compreensão sobre o que é EA, ou seja, a concepção 

de ―sensibilizar para o convívio com a natureza‖ é a presente na maioria dos entrevistados. 

Duas professoras e um Auxiliar de Serviços Gerais entendem como ―conscientizar para a 

cidadania‖. Duas Professoras e as duas Gestoras entendem a importância da EA como 

―Compreensão crítica e complexa sobre a realidade socioambiental‖. 

Analisando esta questão e fazendo uma relação com as duas primeiras, fica claro que 

entre Pais e Mães a concepção de Meio Ambiente ainda é uma concepção naturalista, acrítica, 

comportamentalista, ou como nos critérios da pesquisa do MEC (2006), que tomamos por 

base, o que aparece é uma compreensão de ―sensibilização para o convívio com a natureza‖. 

Entre a equipe pedagógica da escola (Professoras, Gestoras e Auxiliares de Serviços 

Gerais) os resultados aparecem mostrando que praticamente a metade compreende como 

―Conscientizar para a Cidadania e o Meio Ambiente‖, demonstrando numa Visão 

Antropocêntrica, só a outra metade entendem o que é EA e qual sua importância na escola 

apresentando uma ―Compreensão Crítica e Complexa sobre a realidade socioambiental‖, o 

Meio Ambiente em uma Visão Globalizante. 

Isso nos leva a considerar que a formação continuada da escola, tanto para a equipe 

pedagógica, quanto para as Famílias, ainda requer melhorias, carecendo de mais 

aprofundamento sobre EA e Meio Ambiente, pois compreendemos que sem a visão crítica a 

sustentabilidade das ações de EA na escola podem ser comprometidas construção de uma 

sociedade sustentável essa compreensão é fundamental. 

O Quadro 4 reúne as respostas sobre quando a EA é trabalhada na escola. 

 

Quadro 4: Em que momento a EA é trabalhada na CEMI? 

 

GE1 
―Na roda, nas leituras, brincadeiras, em toda a rotina de educação infantil, nas 

forrações, no planejamento, nas reuniões com os pais, em todos os momentos.‖ 

GE2 
―Em toda a rotina pedagógica com as crianças e nas reuniões de planejamento e 

reuniões de professores e pais.‖ 

PRO1 ―Em todos os momentos, rotina pedagógica e reuniões de professore e pais.‖ 

PRO2 ―Na roda, brincadeiras, horta, leituras, dramatização.‖ 

PRO3 
―Na roda, nas brincadeiras, na merenda, nas aulas práticas, praticamente o 

tempo todo.‖ 

PRO4 ―Em toda a rotina da educação infantil.‖ 
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ASG1 ―As professoras trabalham na sala na horta, nas brincadeiras. 

ASG2 ―Toda hora, na sala e fora dela.‖ 

PAI/MÃE1 ―Acho que nas aulas, na sala, na horta, mas falam também na reunião dos pais.‖ 

PAI/MÃE2 ―Nas aulas e na horta.‖ 

PAI/MÃE3 ―Nas tarefas, nas aulas, nas festas, muitos momentos.‖ 

PAI/MÃE4 ―Nas aulas e cuidando na horta.‖ 

PAI/MÃE5 ―Nas aulas.‖ 

PAI/MÃE6 ―Nas atividades das aulas.‖ 

PAI/MÃE7 ―Nas aulas, na horta, nas festas.‖ 

PAI/MÃE8 ―Nas aulas.‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; ASG = Auxiliar de Serviços Gerais; 

PAI/MÃE = Pais e Mães.  

 

Fonte: A Autora 

 

A análise dessa questão deixa claro que Pais e Mães não conhecem bem a rotina da 

Educação Infantil, mas ao nosso ver isso não compromete em nada a sustentabilidade do 

projeto de EA da escola.Com base nas respostas de todos(as) os(as) integrantes da 

comunidade pedagógica, incluindo também os(as) auxiliares de serviços gerais ficou claro 

que a EA é trabalhada em todos os momentos na escola. 

Durante as entrevistas foram citados como os momentos de discussão e construção de 

hipóteses, de levantamento de questões, as ―rodinhas‖ (uma roda de conversa que acontece 

logo no início da aula), podendo acontecer leituras de livros, contação de histórias, 

apresentação de vídeos, entre outros. Outro momento também citado foi os ―estudos de 

meio‖, no caso do projeto de 2012, eram as visitas à horta, nestas visitas as crianças 

trabalhavam com a terra, faziam o plantio e germinação de sementes, regação das hortaliças, e 

acompanhavam o crescimento das plantas, nestas atividades eram feitas experiências e coleta 

de hortaliças. 

Atividades como produções artísticas, como desenhos, pinturas danças, dramatizações, 

brincadeiras também são muito utilizadas. A escola também realiza exposições e reuniões 

com palestras e oficinas para as famílias. Segundo a coordenadora e a diretoras a EA é 

trabalhada em todos estes momentos 
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Em outros anos as crianças também tiveram aulas de campo na Lagoa Mundaú, no 

Cinturão Verde da Braskem, fizeram caminhadas pelo bairro para conhecer seu lugar. Foram 

muitas as atividades descritas pela escola. 

O Quadro 5 reúne as respostas sobre as mudanças percebidas nas crianças. 

 

Quadro 5: Quais mudanças você percebe nas crianças? 

 

GE1 
―São mais críticas, perguntam muito, cuidam da escola e ensinam 

isso em casa.‖ 

GE2 
―A aprendizagem é mais rica, participam mais, cuidam da escola, se envolvem 

mais nas atividades.‖ 

PRO1 
―Ficam mais questionadores, participam mais, cuidam e ensinam a cuidar do 

ambiente. 

PRO2 
―Crianças mais comprometidas, mais participativas e motivada. 

A escola fica melhor. 

PRO3 ―Eles cuida mais da escola, da limpeza, da higiene.‖ 

PRO4 
―Eles gostam mais desses temas, participam muito, a escola é mais organizada 

e limpa, e até comem verduras da horta.‖ 

ASG1 ―A escola é mais limpa, eles cuidam mais.‖ 

ASG2 ―A escola é melhor, mais bonita e limpa, eles cuidam mais.‖ 

PAI/MÃE1 ―Agora eles até comem salada, antes não comiam.‖ 

PAI/MÃE2 
―Ela tá bem desenvolvida, sabe as letras, gosta de falar das coisas da escola, 

da horta.‖ 

PAI/MÃE3 
―Eles falam para não poluir a lagoa, pra não jogar lixo no chão e 

gostam muito da horta.‖ 

PAI/MÃE4 
―Fala dos animais, da água, de não jogar lixo no chão, da horta, gosta das 

coisas da escola.‖ 

PAI/MÃE5 
―Desenvolveu muito.  A escola é boa, sempre tem aula e as crianças aprendem 

as letras, um monte de coisas.‖ 

PAI/MÃE6 ―Ele gosta de estudar, fala é muito, desenvolveu bastante.‖  

PAI/MÃE7 ―Eles estão aprendendo um bocado de coisas, desenvolveu muito eles.‖ 

PAI/MÃE8 ―Desenvolveu muito, aprendeu um monte de coisas.‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; ASG = Auxiliar de Serviços Gerais; 

PAI/MÃE = Pais e Mães.  

 

Fonte: A Autora 
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As mudanças percebidas nas crianças após os projetos de EA foram, em parte também 

ligadas às concepções de EA que estes informantes apresentaram, pois, dependendo de suas 

concepções prestam mais atenção em alguns aspectos mais específicos nas crianças, assim 

relatadas: 

- Crianças mais críticas, questionadoras, participativas, que cuidam e ensinam a cuidar 

do ambiente. (as duas gestoras e duas professoras); 

- Crianças que cuidam da limpeza, e até comem hortaliças, que cuidam mais da escola, 

associando também pelos Pais e Mães ao desenvolvimento do letramento (duas professoras, 

dois auxiliares de serviços gerais e quatro Paes/Maães). 

- Crianças desenvolveram muito, porém no sentido de aprendizagem e letramento, a 

gostar de estudar, falar mais. (quatro Pais/Mães). 

O Questionário do Tipo II foi aplicado com as gestoras e as duas professoras que 

participam da formação continuada em EA do PEALV e que são responsáveis pela formação 

na escola, com o representante da Braskem, com as duas técnicas do CREAMB/SEMED que 

faziam o acompanhamento à CEMI, com a representante do Instituto Lagoa Viva- ILV, com a 

técnica do Departamento de Educação Infantil da SEMED, responsável pela CEMI, e com um 

representante da Associação de Moradores do Pontal – AMAPO. 

O Quadro 6 reúne as respostas a pergunta sobre a importância de se trabalhar a EA. 

Essa mesmo questão foi aplicada no Questionário Tipo I, mas como o público é na grande 

maioria outro achamos por bem repeti-la. 

 

Quadro 6: Qual a importância de se trabalhar EA na CEMI? 

 

GE1 
―Formar cidadãos conscientes e responsáveis. Construir uma escola 

sustentável.‖ 

GE2 
―Valorização do meio ambiente, formação da cidadania, construir a 

sustentabilidade. 

PRO1 ―O desenvolvimento integral da criança, ser mais critico e cuidadoso.‖ 

PRO2 
―Formar pessoas mais responsáveis e críticas, saber lutar e cuidar do 

planeta, cuidar da formação integra da criança.‖ 

BRASKEM 
―É importante para preparar para a cidadania e para o trabalho futuro, 

tornando-os agentes protagonistas do seu próprio destino.‖ 

TÉC. CREAMB 
―Construir um mundo melhor e com sustentabilidade, uma escola que 

forme cidadãos planetários.‖ 

TÉC. CREAMB ―Contribuir para a formação de cidadãos com compromisso 
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socioambiental, com práticas corretas e justas ambientalmente para 

construir a sustentabilidade.‖ 

ILV 
―Construir um mundo mais justo, com solidariedade planetária e 

sustentabilidade.‖ 

TEC. DEI 
―É importante pois contribui para o desenvolvimento integral da criança 

e atende o que determina a lei.‖  

AMAPO 
―É importante para formar pessoas que saibam exercer sua cidadania e 

preservar o meio ambiente.‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; BRASKEM = Indústria Parceira da 

CEM; TÉC. CREAMB = Técnicas do CREAMB (que acompanham a formação continuando do 

programa de educação ambiental lagoa vida); ILV = Instituto Lagoa Viva (responsável pelo 

programa de Educação Ambiental); TÉC. DEI = Técnica do Departamento de Educação Infantil que 

acompanha a escola; AMAPO = Associação de Moradores do Portal.  

 

Fonte: A Autora 

 

Para analisar estas resposta também utilizaremos as categorias estabelecidas para a 

questão 1 do questionário Tipo I. As categorias são: ―conscientizar para a cidadania‖ (onde 

temos palavras chaves como conscientizar, conscientização, responsáveis); ―sensibilizar para 

o convívio com a natureza‖ (formação de atitudes de preservação, proteção, cuidados para 

com a natureza); e ―Compreensão crítica e complexa sobre a realidade socioambiental‖ 

(sustentabilidade, construção de um mundo melhor, justiça socioambiental). 

A concepção das equipes formadoras em EA da escola, do ILV e do CREAMB é a 

―Compreensão crítica e complexa sobre a realidade socioambiental‖, isso nos leva a 

considerar que a formação continuada desenvolvida pelo PEALV contribuiu de fato para a 

formação de uma visão mais crítica da questão ambiental e da função transformadora, 

liberadora, dialógica que a EA deve ter. Para verificar esse entendimento foi necessário 

correlacionar esta resposta ao entendimento dessas pessoas sobre o que é EA. 

Quanto aos demais entrevistados a concepção que aparece é a da ―conscientizar para a 

cidadania‖, porém gostaríamos de enfatizar não nos aprofundamos no entendimento da 

concepção que cada entrevistado, sendo essa uma análise ainda muito superficial. Para 

entender melhor faz-se necessário aprofundar mais estas entrevistas, que no momento não era 

o nosso objetivo. 

O Quadro 7 reúne as respostas sobre a relação dos entrevistados com a CEMI. 
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Quadro 7: Como você vê a sua relação pessoa e/ou como instituição com a CEMI? 

 

GE1 
―A CEMI é a minha segunda casa, faz parte da minha vida.  Eu cresci nesse 

pontal. Amo trabalhar aqui.‖ 

GE2 ―Eu gosto muito de trabalhar aqui, somos uma família, me dedico bastante.‖ 

PRO1 
―Eu amo educação e também as crianças, juntar isso com a EA é construir 

um sonho.‖ 

PRO2 
―Ser professora de EI foi o que escolhi e que me realiza, gosto da escola, 

aqui somos uma família, mas também brigamos.‖  

BRASKEM 

―A ideia era contribuir para a qualificação e gestão da creche cujas ações 

deveriam estar focados no aprimoramento pedagógico, na qualificação do 

ambiente escolar e na integração escola / empresa levando os conhecimentos 

de gestão administrativo para escola.‖ 

TÉC. CREAMB 
―Eu admiro muito a escola, achou um exemplo, mais o acompanhamento 

não está sendo como deveria.‖ 

TÉC. CREAMB 
―Sempre que posso gosto de acompanhar, acho o trabalho muito bom e a 

escola é um exemplo, muito comprometida.‖ 

ILV 

―Somos muito ligados, aquela escola foi um sonho que eu pude ajudar a 

construir. Desde o primeiro prédio, até o de agora, ela praticamente nasceu 

junto com a Lagoa Viva.  Era um sonho nosso.‖ 

TEC. DEI ―Gosto muito do pessoal e do trabalho de lá.‖ 

AMAPO 
―A escola nova nasceu dessa parceria e nós da AMAPO temos a escola 

como uma grande aliada.‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; BRASKEM = Indústria Parceira da 

CEM; TÉC. CREAMB = Técnicas do CREAMB (que acompanham a formação continuando do 

programa de educação ambiental lagoa vida); ILV = Instituto Lagoa Viva (responsável pelo 

programa de Educação Ambiental); TÉC. DEI = Técnica do Departamento de Educação Infantil que 

Acompanha a Escola; AMAPO = Associação de Moradores do Portal.  

 

Fonte: A Autora 

 

Quando analisamos a relação dos entrevistados com a CEMI percebemos como se dá a 

construção dessa parceria, e podemos também identificar alguns dos princípios da 

Alfabetização Ecológica proposto por Capra (1996). Nas falas das gestoras, professoras, do 

ILV, bem como da AMAPO aparece a ligação como família, onde um ajuda o outro. Onde 

acontece uma interação em uma rede de relações, todos trabalhando juntos para promover o 

aprendizado, a construção de uma escola melhor, com qualidade. 

Neste grupo podemos ver também a ligação com o lugar, entendido aqui como o 

bairro onde nasceram. A Lagoa é fonte de vida e sustento da comunidade local, tem também 
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uma dimensão que vai além do simples lugar, um sentimento que podemos dizer, vem da 

alma. Numa síntese à essas questões, encontramos nos depoimento uma relação mais 

transcendental com a Lagoa Mundaú. Como na fala da representante do ILV: ―Essa lagoa é a 

nossa vida, o nosso sustento, tem muita história do povo daqui[...] Quando a gente olha prá 

ela, parece que ela acalma agente, dá uma paz[...] Temos que preservar essa belezura‖; na fala 

da ex-diretora da escola: ―minha vida foi aqui. Tem muita coisa boa aqui. É a minha vida, a 

minha história,  a minha alma. Tem que preservar, se não o que vai ser de nós?‖; e da 

coordenadora ―Eu amo isso aqui, moro aqui..., eu amo educação...‖. 

Quando analisamos a resposta da Braskem percebemos a parceria, cooperação e um 

trabalho em associação. Cada um com seu papel. Claro que nessa relação também está a visão 

da empresa, que ao se utilizar dos recursos naturais do local tem também um compromisso 

recíproco com a comunidade local, que está situada em uma área de risco potencial pela 

presença física da indústria química no Pontal da Barra. De certo que, pelo período da 

implantação era a Salgema, uma empresa multinacional, com ―85% de capital nacional 

(constituído pela Petroquímica e FIBRASE/BNDS, respectivamente, como 45% e 38,5%) e 

16% de capital estrangeiro (E.I. Du PONT DE NEMOURS)‖ (LIMA, 1984, p.100). A questão 

da localização da empresa na restinga do Pontal da Barra foi fruto de muitas lutas por parte do 

movimento ambientalista, mas na década de 70 não havia muitas leis que garantissem a 

preservação da restinga. Porém isto não é o objeto de nossas análises no momento. 

Da parceria CEMI/Braskem/ILV/AMAPO resultou na construção do novo prédio, na 

doação do terreno pela Braskem, na construção do Complexo Esportivo do Pontal, que além 

de atender a toda a comunidade serve para atividades das crianças da CEMI. Os princípios de 

gestão empresarial repassados pela Braskem para a escola contribuiu para uma gestão mais 

eficiente. Assim compreendemos que estas parecerias são muito positivas para todos(as) 

os(as) parceiros(as). 

Quanto à relação com o CREAMB e com o Departamento de Educação Infantil a 

parceria existe, mas de forma muito fragilizada devido às faltas de condições para o 

acompanhamento às escolas por parte da SEMED, além do fato de que Políticas Públicas para 

a Educação Ambiental na Educação Infantil é quase que insistente. Outro problema é a 

descontinuidade nas ações por parte da SEMED, pois alguns gestores municipais não 

priorizam a EA na rede municipal de ensino. 

O Quadro 8 reúne as respostas sobre as opiniões sobre o trabalho desenvolvido pela 

CEMI. 
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Quadro 8: O que você acha do trabalho desenvolvido pela CEMI? 

 

GE1 

―Ela hoje é uma referência em qualidade da educação infantil, já ganhamos 

prêmios e apresentamos o nosso trabalho e encontros e congressos de 

Educação Infantil.  É um modelo (...)‖  

GE2 
―Somos uma creche padrão, damos exemplo.  As famílias gostam muito, 

todos gostam.‖ 

PRO1 
―Acho muito bom, temos muitas parcerias que ajudam bastante, mas tem mais 

coisas para fazer.‖ 

PRO2 ―Eu acho muito bom, mas se tivesse mais apoio era melhor.‖ 

BRASKEM 

―Me lembro de uma cena marcante em uma das visitas à escola, cada aluno 

tinha sua cadeira com seu nome, mesa e biblioteca muito bem organizada, 

tudo impecável! Ações bem executadas e um grupo de professores com brilho 

nos olhos.‖ 

TÉC. CREAMB ―Excelente‖ 

TÉC. CREAMB ―É sempre um exemplo, muito cuidadoso, muito bom.‖ 

ILV 

―Acho maravilhoso, eles sempre se destacam.  Fazem o trabalho com muita 

dedicação e cuidado, além de terem muitas parcerias e compromissos com a 

comunidade.‖ 

TEC. DEI ―Muito bom, o pessoal á é muito dedicado e comprometido.‖ 

AMAPO 

―A escola é muito boa para a comunidade, acreditamos no trabalho que está 

sendo feito lá, deixamos nossos filhos sem preocupação, lá eles se 

desenvolvem bem!‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; BRASKEM = Indústria Parceira da 

CEM; TÉC. CREAMB = Técnicas do CREAMB (que acompanham a formação continuando do 

programa de educação ambiental lagoa vida); ILV = Instituto Lagoa Viva (responsável pelo 

programa de Educação Ambiental); TÉC. DEI = Técnica do Departamento de Educação Infantil que 

Acompanha a Escola; AMAPO = Associação de Moradores do Portal.  

 

Fonte: A Autora 

 

Todos(as) os(as) entrevistados consideram o trabalho realizado na CEMI muito bom,  

maravilhoso, um exemplo, excelente, muito bem executado e com professoras idealistas, com 

―brilho nos olhos‖, como elas mesmas falaram em suas entrevistas amando o que fazem. E 

que de fato, ao nosso ver, fazem muito bem. 

O Quadro 9 reúne as respostas sobre o que garante a sustentabilidade desse trabalho na 

CEMI. 

 



 

111 

 

  

Quadro 9: O que garante a sustentabilidade deste trabalho na CEMI 

 

GE1 

―O trabalho em parceria, o apoio da Braskem, o prédio que temos agora, os 

projetos, (...) é que nós trabalhamos como se fôssemos uma família, todos se 

envolvem.‖  

GE2 
―Os projetos, a parceria com a Braskem, com o Lagoa Viva, com as 

Universidades, com a comunidade e a união da escola.‖ 

PRO1 
―Acho que as parcerias e o compromisso pessoal de cada um daqui. Mas 

também o conhecimento, as formações.‖  

PRO2 ―O bom trabalho e empenho de todos, as parcerias, o projeto.‖ 

BRASKEM 
―As parcerias, um bom projeto e boa gestão administrativa, além do 

compromisso e organização.‖ 

TÉC. CREAMB ―As parcerias que ajudam e a integração com a comunidade.‖ 

TÉC. CREAMB 
―A parceria com o Lagoa Viva, o empenho e compromisso da equipe da 

escola.  O apoio da Braskem. As várias parcerias.‖  

ILV 

―É o trabalho em parceria, somos como uma família, um ajuda o outro, além 

da formação continuada em EA e da Especialização em Gestão e EA que a 

coordenadora da creche e uma professora fizeram, a formação profissional é 

importante.‖  

TEC. DEI 
―Acho que a dedicação da equipe e os apoios, as parcerias, eles são muito 

articulados.‖ 

AMAPO 
―Bons professores, boa escola, a parceria com o lagoa Viva, com a Braskem, 

Universidades, e outros.‖  

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; BRASKEM = Indústria Parceira da 

CEM; TÉC. CREAMB = Técnicas do CREAMB (que acompanham a formação continuando do 

programa de educação ambiental lagoa vida); ILV = Instituto Lagoa Viva (responsável pelo 

programa de Educação Ambiental); TÉC. DEI = Técnica do Departamento de Educação Infantil que 

Acompanha a Escola; AMAPO = Associação de Moradores do Portal.  

 

Fonte: A Autora 

 

Nessa análise encontramos algumas das respostas para a construção da 

Sustentabilidade do projeto da CEMI. Percebemos que a parceria é apontada como o principal 

fator que garante o sucesso das ações desenvolvidas pela escola. Segue-se, o empenho e 

dedicação da equipe da escola, a integração com a comunidade, o espírito de família, uma boa 

gestão escolar, um bom projeto, a formação continuada, a união, o prédio novo da escola. 

Assim como nas entrevistas e conversas informais, os Princípios básicos da 

Alfabetização Ecológica que são, a Parceria, a Interdependência, a Flexibilidade, a 

Natureza Cíclica e a Diversidade, estão presentes na comunidade escolar. A Parceria é o 



 

112 

 

  

mais evidenciado. Parceria, como descreveu Capra (1996, p.233), nas comunidades humanas 

―significa democracia e poder pessoal, pois cada membro desempenha um papel importante‖. 

Nessa parceria combinada ―com a dinâmica da mudança e do desenvolvimento, também 

podemos utilizar o termo cooevolução‖, pois a parceria ao se processar, ―numa parceria 

verdadeira, confiante, ambos os parceiros aprendem e mudam – cooevoluem‖. 

A flexibilidade é outro princípio que pode ser observado na CEMI. As atividades 

diárias e os planejamentos são flexíveis. Assim, quando a escola tinha planejado fazer a 

colheita de algumas hortaliças, a chuva chega, o planejamento muda, e a chuva passa a ser 

estudada, como um fator também importante para o crescimento da planta, para diminuir a 

temperatura da cidade, para trazer mais peixes para a lagoa. Na comunidade escolar esse 

princípio será sempre percebido nos conflitos, nas contradições que sempre vão existir, mas 

que só poderão ser resolvidos se houver flexibilidade. 

A interdependência, a ―dependência mútua de todos os processos vitais‖ (CAPRA, 

1996, p.231), todos os membros da comunidade interligados, a relações entre todos para que 

todos tenham sucesso, pois o sucesso de um depende do sucesso de todos. A relação como 

característica do pensamento sistêmico. ―Uma comunidade humana sustentável está ciente das 

múltiplas relações entre seus membros. Nutri comunidades significa nutrir relações‖ 

(CAPRA, 1996, p.232), relações estas que na CEMI são descritas como relações de uma 

família, ou ajudando o outro. 

A Natureza Cíclica, ―aqui, a lição para as comunidades humanas é óbvia, um dos 

principais desacordos entre economia e ecologia deriva do fato de que a natureza é cíclica, 

enquanto nossos sistemas industriais são lineares‖ (CAPRA, 1996, p. 232). Em uma escola os 

ciclos são também bastante evidentes, pois a troca de informações é cíclica, a aprendizagem 

também, a relação professor(a)/aluno(a). A energia nesse sistema se comporta como na 

natureza, as escolas são espaços abertos, com professores(as) e alunos(as) sempre entrando e 

saindo. 

A diversidade, esta mostra a estrutura de rede do sistema. Este princípio também está 

diretamente ligado ao princípio da flexibilidade. Este ano pudemos observar este princípio 

claramente, pois quando a diretora da escola, que já vinha com o grupo desde a inauguração 

da escola, foi afastada da direção pela SEMED, o projeto não acabou, mesmo que por conta 

desse afastamento a pessoa que tomava conta da horta também tenha se afastado, aí o 

outros(as) membros dessa mesma comunidade (a escola) tomaram estes lugares, mostrando 

com isso a diversidade e a flexibilidade de funções e possibilidades de atuação de cada um, e 

não deixaram o projeto acabar. Saíram à procura de mais parcerias e a escola continua 
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seguindo na construção de um espaço educador sustentável, mostrando que a Educação 

Ambiental na escola está sendo implantada com sustentabilidade. No processo de ensino a 

diversidade também se manifesta nas diferentes formas de ensinar e aprender, além da 

diversidade cultural, e tantas outras. 

Assim, compreendemos que a Creche Escola Mestre Isaldino está no caminho certo da 

construção da Sustentabilidade. Existem pontos a serem melhorados, ainda percebemos 

algumas contradições, principalmente quanto às visão e concepções sobre o que é EA e Meio 

Ambiente, mas isso não desqualifica o trabalho desempenhado pela CEMI. 

O Quadro 10 resume as respostas sobre o que poderia ser melhorado. 

 

Quadro 10: O que poderia ser melhor? 

 

GE1 
―Mais apoio da SEMED, mais materiais como brinquedos, material 

pedagógico, mais gente para trabalhar, mais apoio.‖ 

GE2 
―Mais gente para trabalhar, melhores salários, mais recursos didáticos, ser mais 

ouvido pela SEMED.‖ 

PRO1 
―Mais apoio da SEMED, mais tempo e gente para trabalhar aqui.  Mais 

material, livros, brinquedos.‖ 

PRO2 ―Mais tempo e gente para trabalhar, mais apoio pedagógico com materiais.‖ 

BRASKEM ―Mais apoio dos órgãos públicos.‖ 

TÉC. CREAMB 
―Que a SEMED desse mais condições, também prioridade para se fazer o 

acompanhamento escolar‖ 

TÉC. CREAMB 

―Mais prioridade com a formação do PEALY com acompanhamento das 

escolas.  Isso praticamente acabou de 2009 pra cá.  Só vamos lá numa 

exposição, raramente.‖ 

ILV ―Mais apoio do CREAMB e da SEMED, mais gente para trabalhar 

TEC. DEI 

―Mais gente para trabalhar com agente nas formações e no acompanhamento, 

assim poderíamos estar mais juntos das escolas, também condições para fazer o 

acompanhamento.‖ 

AMAPO ―Mais vagas e mais professores, melhores salários para eles.‖ 

Legendas: GE = Gestores Educacionais; PRO = Professores; BRASKEM = Indústria Parceira da 

CEM; TÉC. CREAMB = Técnicas do CREAMB (que acompanham a formação continuando do 

programa de educação ambiental lagoa vida); ILV = Instituto Lagoa Viva (responsável pelo 

programa de Educação Ambiental); TÉC. DEI = Técnica do Departamento de Educação Infantil que 

Acompanha a Escola; AMAPO = Associação de Moradores do Portal.  
 

Fonte: A Autora 
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Aqui seguem algumas sugestões, apresentadas pelos entrevistados, sobre o que pode 

ser feito para melhorar o trabalho que já vem sendo feito pela CEMI. Partindo das respostas 

aos questionários temos: 1- Mais apoio da SEMED; 2- Mais tempo para que o grupo possa 

estudar e planejar; 3- Acompanhamento à escola por parte da SEMED; 4- Mais apoio do 

CREAMB, vindo mais à escola; 5- Mais material didático (brinquedos, livros que 

contemplem a questão ambiental); 6- Que a escola seja mais ouvida pela SEMED; 7- Mais 

gente para trabalhar na escola; 8- Mais prioridade da SEMED nas formações do PEALV; 9- 

Mais vagas para crianças na creche; 10- Melhores salários e condições de trabalho para os(as 

Professores(as). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Educação Ambiental é um conceito por muitos utilizados, concordando com Carvalho 

(2001, p.44), ―como outros conceitos da família ambiental, sofre de grande imprecisão e 

generalização‖. Porém a Educação Ambiental, seja ela qual for, deve: 

 

[...] compreender o processo educativo como um ato político no sentido amplo, isto 

é, como prática social de formação de cidadania. (...) a ideia de que a vocação da 

educação é a formação de sujeitos políticos, capazes de agir criticamente na 

sociedade. (CARVALHO, 2001, p.46). 

 

Feitosa e Feitosa (2012, p.271) nos falam do intelectual transformador, analisando as 

bases dessa nossa sociedade capitalista e injusta, buscando ―alternativas teóricas que sirvam 

como base para uma concepção sócio-política da educação ambiental‖. Baseado no arcabouço 

epistemológico e filosófico da práxis de Antônio Gramsci, os autores destacam ―a perspectiva 

de encarar o trabalho docente como trabalho intelectual‖, em contraste com o trabalho 

meramente técnico, destacando o papel político docente. Assim os educadores(as) precisam se 

qualificar para a ação educativa. 

Em um processo de educação ambiental de caráter emancipatório, popular, dialógico, 

libertador é fundamental que haja ―a análise crítica de como tem sido usado e para quem tem 

servido o ambiente e, como por que e para quem deve servir e ser usado‖ (MILLER et ali 

2011, p.216). Essa compreensão crítica deve permear todo o ensino para que se possa 

construir uma sociedade verdadeiramente sustentável. 

A educação ambiental deve ajudar à libertação, deve se opor aos processos de 

dominação, ter compromisso social, revelando as contradições existentes na nossa sociedade, 

como nos diz Layarargues (2009, p.27), ―significa reestruturar a compreensão de E.A., para 

estabelecer a conexão entre justiça ambiental, desigualdade e transformação social‖. 

Bordas e Matos (2012, p. 43) indicam que: 

 

Os saberes constituídos devem servir, na nossa compreensão, em especial aos 

desfavorecidos socialmente, pois como anuncia Anita Freire (2006, p. 388), citando 

Paulo Freire ―a paz se cria e se constrói na e pela superação de realidades sociais 

perversas, na construção incessante da justiça social. 

 

Existe o fato de que muitos projetos de EA até começam bem nas escolas, mas depois 

são abandonados ou passam a ser levados por poucos professores; outros ―ainda continuam 

um tempo, mas por ordens superiores‖. (NIKOKAVOURAS e MATOS, 2011, p.38). Estas 
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autoras apontam como principais barreiras para a universalização da E. A. as ―poucas verbas 

destinadas aos projetos, falta de capacitação e de tempo dos professores‖ (NIKOKAVOURAS 

e MATOS, 2011, p. 39). Acrescento ainda, a falta de Políticas Públicas para o segmento da 

Educação Infantil, a desvalorização dos professores(as), com baixos salários, a falta de 

condições de trabalho para que se possa fazer o acompanhamento escolar, a falta de 

prioridade para que se inclua a EA em todas as formações de professores(as) desenvolvidas 

pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Educação. 

Outra questão fundamental que também precisa ser tratada é a construção de uma 

cultura de paz, Matos e Bordas (2011, p. 19-21) salientam: 

 

1- ―é preciso também educar o coração através de sentimentos, crenças, vivências, 

ações cotidianas, que de fato, nos humanizem‖: 

2- ―é fundamental, portanto, cuidarmos das nossas relações socioambientais pois os 

sinais e consequências do consumo excessivo estão cada vez mais visíveis, (...)‖; 

3- ―tanto a educação ambiental quanto a cultura de paz nos alertam para o cuidado e a 

gentileza que precisamos desenvolver conosco, com as pessoas em geral, com as demais 

espécies, e com o entorno‖. 

 

Sousa e Albuquerque (2011, p. 176) nos alertam para outro fator fundamental na E. A. 

e na Vida, a importância do coração, e citando Sato (2006), nos falam: 

 

Ciência e poesias necessitam romper com a dicotomia do espírito e da matéria, 

permitindo que os sujeitos da ―Educação Ambiental pensem com os corações, ou 

seja, permitam unificar a racionalidade na sensação, oferecendo simultaneamente, o 

estranhamento ao lado do maravilhamento [...]. Na combustão da chama que acende 

e apaga os diversos saberes da E. A., é preciso evocar a educadora ou o educador 

ambiental em sua nudez, no seu ímpeto do silêncio ou do vanguardismo, sem se 

deixar dividir pela grosseira dualidade filosófica do sujeito e objeto - na ruptura do 

individualismo à construção do coletivismo. (SATO, 2006, p. 92-95, apud SOUSA e 

ALBUQUERQUE, 2001). 

 

Estudando a Creche Escola Mestre Izaldino e o projeto ―Uma Horta Mandala em 

minha Creche‖, desenvolvido durante o ano letivo de 2012, pode-se perceber que existem 

alguns projetos que mesmo sem as condições ideais estão conseguindo implementar a EA de 

forma permanente e sustentável na escola. Experiências como esta precisam ser conhecidas, 

divulgadas. O compromisso e a competência da equipe da escola é um exemplo e um estímulo 

para que outras experiências como esta possam se realizar. 
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Os Princípios da Alfabetização Ecológica de Capra (1996) podem ser identificados no 

fazer pedagógico da Creche Escola Mestre Izaldino – CEMI. A interdependência, a natureza 

cíclica dos processos ecológicos, a parceria, a flexibilidade e a diversidade, juntas resultam na 

Sustentabilidade. Assim podemos concluir que a escola está caminhando para a construção da 

Sustentabilidade Ambiental e da Sustentabilidade de seu projeto pedagógico de Educação 

Ambiental. 

Também concluímos que a Secretaria Municipal de Educação de Maceió SEMED, tem 

uma boa história em relação a formação continuada em EA, principalmente a formação em 

parceria com o Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva – PEALV. Ainda há muito a 

ser feito para que de fato a EA seja implementada com uma Política Pública no município. 

Ainda faltam orientações específicas que norteiem a introdução da EA na EI, 

adequação dos espaços físicos da maioria das escolas, elaboração de materiais instrucionais e 

metodologias para a EA, introdução da EA nos Projetos Políticos Pedagógicos, e uma certa 

vontade política para que tudo isso possa acontecer. Ainda temos de caminhar muito para que 

a EA se torne o que de fato deve ser. 

Algumas recomendações também emergiram da pesquisa, são elas: 1- Que a formação 

continuada da SEMED implemente esforços para a introdução da EA em TODAS as turmas 

de formação como determina a PNEA/Lei 9797/99 e as Diretrizes curriculares para Educação 

Ambiental, de forma transversal e interdisciplinar; 2- No tocante à Educação Infantil, pelo 

fato de não existirem orientações metodológicas para esta modalidade de ensino, que a 

SEMED promova formações para estudar e implementar a Educação Ambiental Dialógica na 

Infância; 3- Que o CREAMB/SEMED se empenhe mais nas formações do PEALV, 

retomando o acompanhamento escolar, e que também a SEMED, dê condições das técnicas 

do CREAMB fazerem este trabalho; 4- Que os Padrões Mínimos de construção das escolas 

sejam respeitados, pois a adequação do espaço físico da escola também é fundamental e 

exigido por lei; 5- Que a EA seja também trabalhada na formação dos(as) Auxiliares de 

Serviços gerais; 6- Que se priorize uma maior integração entre escola e comunidade; 7- Que a 

SEMED invista em produção de materiais instrucionais na elaboração de metodologias para 

uma EA crítica; 8- Que a EA seja implementada em todos os currículos, Projetos Político 

Pedagógicas; 9- Que o processo educativo seja estruturado para superar a visão fragmentada 

da realidade, respeitando a pluralidade e a diversidade cultural, favorecendo uma ação 

coletiva dialógica e transformadora das comunidades onde as escolas estão inseridas. 
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Segundo Capra (2003): 

 

A sustentabilidade só pode acontecer se for implementada simultaneamente em 

diversas áreas. A transversalidade é uma enorme tarefa. É preciso compreender o 

principal princípio da ecologia: a vida não surgiu no planeta pela competição, mas 

através da cooperação, das parcerias e da formação de redes. 

 

Falando de Utopias, para tentar concluir. 

 

―...utópico não é o irrealizável; a utopia é o idealismo, é 

a dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de 

denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a 

estrutura humanizante. Por essa razão a utopia é 

também compromisso histórico‖  

(Paulo Freire). 

 

Ana Maria Freire (2003) nos fala sobre ―O Legado de Paulo Freire à Educação 

Ambiental‖, ele não se dedicou propriamente dito à Educação Ambiental, mas seus estudos, 

sua leitura de mundo, nos permitiu refletir sobre a práxis pedagógica e seus fundamentos 

teóricos, éticos e políticos. 

Na construção desse mundo melhor precisamos de valores como justiça, equidade, 

solidariedade, respeito, tolerância e compromisso. Concordando com Freire (2003), para que 

isso possa acontecer: 

 

―se faz necessário sobretudo o respeito e a valorização do outro(a). E este modo de 

estar no mundo implica a aceitação da diferença. É o princípio fundante do diálogo 

entre sujeitos e entre esses e o objeto passível e almejado pelos sujeitos de ser 

conhecido. É o princípio gerador do elogio da diferença.‖ 

 

A diferença é o que nos torna ricos de ideias, cultura, biodiversidade e de tantas outras 

coisas. Da diferença pode aparecer um conflito, o que não pode acontecer é o desrespeito, a 

opressão, a negação, a humilhação, a desvalorização do outro. Um conflito, uma briga, pode 

ser bom, como disse Paulo Freire (2005). 

 

―A briga me faz, a briga me constitui, a briga me forma; ela é pedagógica. O que eu 

acho é que, como a briga é histórica, a forma de brigar muda. Por exemplo, no 

momento atual, com a globalização da economia é preciso que a classe trabalhadora 

invente novas maneiras de brigar. A forma como ela brigou há vinte anos atrás não 

faz mais sentido.(FREIRE, 1996, p.187). 

 

Precisamos de um diálogo amoroso entre nós educadoras e habitantes desse planeta 

vivente, usando essa dialogicidade e a briga (no sentido freireano) como instrumentos que 
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tornem possível o mundo livre desse capitalismo selvagem, neoliberal, globalizado e cheio de 

máscaras como essa ―economia verde‖ e tantas outras. A construção desse novo mundo, dessa 

forma amorosa de se relacionar com os outros e com a vida. A UTOPIA realizável, o nosso 

―compromisso histórico‖, e deve está no horizonte como nos fala Eduardo Galeano: 

 

A Utopia está lá no horizonte. 

Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. 

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. 

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. 

Para que serve a Utopia? 

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar. 

 

(Eduardo Galeano) 
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APENDICE I 

 

QUESTIONÁRIO TIPO I: 

 

1. O que você compreende por EA? 

2. O que você compreende por Meio Ambiente? 

3. Qual a importância de se trabalhar a EA na CEMI? 

4. Em que momento a EA é trabalhada na CEMI? 

5. Quais mudanças você percebe nas crianças? 
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APÊNDICE II 

 

QUESTIONÁRIO TIPO II: 

 

1. Qual a importância de se trabalhar a EA na CEMI? 

2. Como você vê a sua relação (pessoal e/ou como instituição) com a CEMI? 

3. O que você acha do trabalho desenvolvido pela CEMI? 

4. O que garante a SUSTENTABILIDADE deste trabalho na CEMI? 

5. O que poderia ser melhor? 
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APENDICE III 

 

ROTEIRO PARA DEPOIMENTO 

 

1. Falar sobre a história da Creche Escola Mestre Izaldino – CEMI; 

2. Sua relação com essa história; 

3. A importância da CEMI; 

4. Sua avaliação sobre o trabalho desenvolvido pela CEMI; 

5. A importância da Educação Ambiental no desenvolvimento da CEMI; 

6. Falar algo que você julga importante na CEMI 




