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Apresentação 

 

 

A educação ambiental é um campo de conhecimento que vem sendo problematizada em 

vários contextos, principalmente a relação entre ser humano, natureza, sociedade e também 

educação. Portanto, devido à sua importância em nossa sociedade, é necessário estimular um 

processo de reflexão, a fim de conhecer experiências que envolvem essa temática e suas questões 

socioambientais emergentes e também para que se desenvolva uma compreensão crítica maior 

por parte dos leitores.  

Para tanto, este livro é resultado da seleção e aprimoramento dos melhores trabalhos 

apresentados no evento XI Fórum Ambiental da Alta Paulista que ocorreu em 2015 no município 

de Tupã-SP (Brasil), somado a um trabalho internacional recebido pela Universidade Nacional de 

Córdoba, Argentina, no início do ano de 2016.   

O livro “Educação Ambiental: reflexões e experiências” traz 8 capítulos em diversos 

espaços, apresentando pesquisas no âmbito formal e não formal. Assim, o capítulo 1, as 

pesquisadoras na área de Direito apresentam e discutem os marcos legais da educação ambiental 

no contexto argentino, contribuindo para pensar de forma geral as políticas públicas e a 

epistemologia ambiental latinoamericana. 

No capítulo 2, o tema em destaque é o aquecimento global, tão em pauta nos dias de 

hoje e, ao mesmo tempo, tão polêmico. Pesquisadores da USP e Unicamp, apoiados em 

posicionamentos críticos, trazem a reflexão e discussão da necessidade de transformar a 

ignorância e analfabetismo científico em literacia científica e climática, já que esse assunto tem 

causado o amedrontamento demasiado das pessoas. 

Os capítulos 3 e 4 apresentam estudos no contexto rural, sendo que o terceiro é uma 

análise das práticas e conhecimentos de educação ambiental dos agricultores familiares da região 

de Tupã-SP, e o quarto é uma pesquisa no município de São José do Rio Pardo-SP, que envolve um 

mapeamento ambiental participativo para conhecer a realidade e anseios dos moradores da área 

rural do bairro Sítio Novo. 

A gestão empresarial e a relação com a educação ambiental é tema em discussão no 

capítulo 5, trazendo aportes teóricos que contribuem com reflexões iniciais no campo empresarial, 

bem como os entraves encontrados pelas empresas nos processos ambientais e a importância de 

uma educação ambiental nesse contexto. 

Os capítulos 6, 7 e 8 apresentam resíduos como um assunto comum entre si e todos são 

estudos em espaços formais. O sexto aborda questões de manejo de resíduos biológicos e 

perfurocortantes gerados no campus de Ribeirão Preto da USP e a importância da educação 

ambiental nesse processo. O sétimo capítulo é um relato de experiência em escolas do município 

de Alfredo Marcondes/SP a partir da realização de oficinas de educação ambiental em resíduos 

sólidos urbanos. E, finalizando, o oitavo capítulo apresenta a percepção ambiental sobre resíduos 
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sólidos de alunos que estudam em colégio público e o desenvolvimento de atividades de 

sensibilização. 

O livro possibilita ao leitor reflexões e experiências nos seus diversos contextos para 

pensar a educação ambiental que primem por uma visão complexa, transformadora e criativa que 

resulte em novos pensamentos e ações. 

Boa leitura! 

 

 

  

As organizadoras 

 

Angélica Góis Morales 

 Aracelis Góis Morales Rigoldi  

 Leonice Seolin Dias  
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Capítulo 1 

 

 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ARGENTINA: UNA 

APROXIMACIÓN AL MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

Marta Susana Juliá1  

María Laura Foradori2 

 

El sistema educativo es un campo privilegiado para la transformación civilizatoria que 
exige la construcción social de la sustentabilidad. Si bien la educación ambiental no ha 
conseguido transformar los regímenes educativos institucionales en América Latina y 
sigue siendo marginal dentro de las prioridades de la Comunidad Educativa, al mismo 
tiempo es el espacio donde con más fuerza y claridad ha anidado, donde se recrea y 
propaga, el pensamiento ambiental latinoamericano. (LEFF, 2009, p. 13) 

  

1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es preocupante el arraigo que presentan los múltiples problemas 

ambientales a nivel mundial, haciendo de la protección ambiental una auténtica prioridad para la 

comunidad internacional. El sociólogo ambiental mexicano Enrique Leff (2004) sostiene que, esta 

problemática ambiental surge como una crisis de civilización: de la cultura occidental, de la 

racionalidad de la modernidad, de la economía del mundo globalizado. No es una catástrofe 

ecológica ni un simple desequilibrio de la economía, sino que existe un trasfondo epistemológico 

en esta crisis. Ante esto, plantea la construcción de un concepto de racionalidad ambiental capaz 

de orientar las acciones sociales hacia un futuro sustentable, sobre la base de principios teóricos y 

éticos diferentes a los de la racionalidad capitalista. Esto implica la formación de un nuevo saber 

ambiental que parta de una perspectiva de la complejidad. 

Particularmente, en el caso de Argentina si bien la política ambiental de los últimos años 

ha sido bastante activa, caracterizada por la reforma constitucional, promulgación de leyes y 

redacción de informes, lamentablemente no ha terminado de alcanzar los resultados anhelados. 

                                                           
1
 Abogada, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad 
de Derecho, UNC. Secretaria de Educación Ambiental del Instituto Superior de Estudios Ambientales dependientes de 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.  Contacto: dramartajulia@gmail.com 
2
 Abogada, Universidad Nacional de Córdoba-Argentina (UNC). Doctoranda en Ciencias Políticas en el Centro de 

Estudios Avanzados (CEA-UNC). Maestranda en el Máster sobre Ambiente y Desarrollo Sustentable con orientación en 
Educación Ambiental, Universidad Nacional de Quilmes. Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) bajo la dirección de la Dra. Marta Susana Juliá. Coordinadora de la Maestría en 
Derecho y Argumentación de la Facultad de Derecho (UNC). Contacto: lauraforadori@hotmail.com 
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Ante este escenario, se considera que la educación ambiental es una de las herramientas 

fundamentales para lograr la transformación social y cultural en la relación sociedad-naturaleza.  

A partir de ello, el presente trabajo tiene por objetivo aproximarnos en forma sucesiva a 

la epistemología ambiental latinoamericana y la gestión pública ambiental en general, para luego 

explorar el marco teórico y normativo de las políticas públicas de educación ambiental en 

Argentina, desde ese enfoque general. 

 

2 EPISTEMOLOGÍA AMBIENTAL LATINOAMERICANA 

 

Para realizar esta aproximación a las políticas públicas de educación ambiental, 

consideramos necesario utilizar conceptos y categorías propias de nuestro contexto, desde un 

pensamiento latinoamericano ligado a las necesidades y problemas específicos de la región. 

Nuestras formas de racionalidad emergen de la periferia y debemos tener en cuenta esto para 

producir un cambio en los esquemas de pensamiento (CORREA, 2008). 

Siguiendo en esta línea, De Sousa Santos (2009, p. 370) entiende por epistemología del 

Sur a “la búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del conocimiento que otorguen 

visibilidad y credibilicen las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos 

sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el 

capitalismo globales”. En otras palabras: 

 

[…] las Epistemologías del Sur son el reclamo de nuevos procesos de producción, de 
valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones 
entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos 
sociales que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación 
causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad 
en las que se han desdoblado […]. (SANTOS, 2012, p. 16). 
 
 

Interrelacionando esta perspectiva crítica latinoamericana con la problemática ambiental, 

en la región se están generando nuevos desarrollos teóricos y perspectivas políticas frente a la 

cuestión medioambiental, a partir de una percepción más crítica y consciente de las propias 

condiciones ecológicas, culturales, económicas y políticas. En Latinoamérica, el ambientalismo 

surge de la lucha por la sobrevivencia en condiciones de una creciente degradación 

socioambiental, que afecta a los más vulnerables (LEFF, 1998). 

Enrique Leff (2009), sostiene que el pensamiento ambiental latinoamericano adquiere 

identidad a través de una de las notas más distintivas que proviene de la demarcación entre 

ambientalismo y ecologismo. Considera las condiciones diferentes en que surgen y se desarrollan 

estos movimientos, el contexto político, cultural y económico en el que emergen (LEFF, 1998). Así: 

 

En los países del Norte, el movimiento ecologista se orienta hacia la conservación de la 
naturaleza y el control de la contaminación, al tiempo que los problemas asociados con la 
sobreexplotación de los recursos son transferidos a los países más pobres. Para estos 
últimos, localizados en su mayor parte en ecosistemas más frágiles y complejos de las 
zonas tropicales, la defensa de sus recursos y el aprovechamiento de su potencial 
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ecológico para un desarrollo sustentable, está asociado con la transformación del orden 
económico internacional y la construcción de una racionalidad productiva alternativa. […] 
Más allá del pensamiento ecologista y de las prácticas conservacionistas de los países 
ricos, el ambientalismo de los países pobres se orienta hacia un proceso de cambios 
económicos, tecnológicos y sociales en una perspectiva renovada y enriquecida. […] En 
este sentido, los movimientos ambientalistas trascienden el campo de acción del 
ecologismo conservacionista, orientando sus demandas sociales y políticas hacia la 
construcción de una nueva racionalidad social y productiva capaz de generar un 
desarrollo equitativo, sustentable y endógeno. [En otras palabras] El ecologismo de los 
países altamente industrializados ha surgido como una ética y una estética de la 
naturaleza. […] Son “movimientos de conciencia” que desearían salvar al planeta del 
desastre ecológico, recuperar el contacto con la naturaleza, pero que no cuestionan el 
orden económico dominante. Por su parte, los movimientos ambientalistas en los países 
pobres emergen en respuesta a la destrucción de la naturaleza y la desposesión de sus 
formas de vida y de sus medios de producción; son movimientos desencadenados por 
conflictos sobre el acceso y el control de recursos; son movimientos por la reapropiación 
social de la naturaleza vinculados a procesos de democratización, a la defensa de sus 
territorios, de sus identidades étnicas, de su autonomía política y su capacidad de 
autogestionar sus formas de vida y sus estilos de desarrollo. (LEFF, 1998, p. 98). 
 
 

En consonancia con lo expresado hasta aquí, Leff considera que con el surgimiento de la 

cuestión ambiental, se ha ido configurando un pensamiento epistemológico cuyo objeto de 

reflexión es el ambiente, objeto que desborda los marcos epistemológicos de la modernidad (LEFF, 

2006). Esta epistemología va construyendo el concepto de ambiente y configurando el saber que 

le corresponde, bajo una nueva racionalidad. La epistemología ambiental que plantea, pone en 

consideración, no sólo el problema de conocer a un mundo complejo, sino también, cómo el 

conocimiento genera la complejidad del mundo a través de una visión holística, integral y un 

pensamiento complejo (LEFF, 2004, p. xi). 

Leff (2004, p. 422) sostiene que:  

 
pobreza y destrucción ecológica han sido resultado de una racionalidad económica que 
ha explotado al mismo tiempo al hombre, a la mujer y a la naturaleza; de un orden 
económico que ha transferido los costos ecológicos del crecimiento económico hacia los 
países del tercer mundo, y de políticas económicas que han expulsado a los pobres hacia 
las zonas ecológicas más frágiles del planeta. […] Y como corolario se prescribe el 
crecimiento económico fundado en la racionalidad productiva que ha generado la 
degradación ambiental, la polarización social y la pobreza extrema de estos países. 

 
 

Ante la crisis ambiental como crisis civilizatoria, el autor que seguimos, propone la 

construcción de un concepto de racionalidad ambiental capaz de orientar las acciones sociales 

hacia un futuro sustentable, sobre la base de principios teóricos y éticos diferentes a los de la 

racionalidad capitalista (LEFF, 2004). Esta nueva racionalidad, se va constituyendo al contrastarse 

con las teorías, el pensamiento y la racionalidad de la modernidad.  

 

La construcción de una racionalidad ambiental es un proceso político y social que pasa 
por la confrontación y concertación de intereses opuestos; por la reorientación de 
tendencias (dinámica poblacional, crecimiento económico, patrones tecnológicos, 
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prácticas de consumo); por la ruptura de obstáculos epistemológicos y barreras 
institucionales; por la innovación de conceptos, métodos de investigación y 
conocimientos, y por la construcción de nuevas formas de organización productiva. (LEFF, 
2004, p. 201). 
 

Este proceso, implica la formación de un nuevo saber y la integración interdisciplinaria del 

conocimiento (LEFF, 1998). El saber ambiental que surge en este contexto, sale del campo de la 

racionalidad científica y de la objetividad del conocimiento; constituyéndose dentro de una nueva 

racionalidad teórica, con nuevas estrategias conceptuales. Se va formando desde una posición 

crítica de la razón instrumental y de la lógica del mercado. Confronta con el saber dominante de la 

modernidad, “se construye en el encuentro de cosmovisiones, racionalidades e identidades, en la 

apertura del saber a la diversidad, a la diferencia y a la otredad […]” (LEFF, 2006, p.8). Una 

característica relevante de este saber ambiental en el contexto latinoamericano, es que “reconoce 

las identidades de los pueblos, sus cosmologías y sus saberes tradicionales como parte de sus 

formas culturales de apropiación de su patrimonio de recursos naturales” (LEFF, 2006, p. 21). 

A modo de interrelacionar lo expuesto, para Boaventura de Sousa Santos (2012, p. 14), 

una de las cuatro grandes áreas de interés que presenta el actual contexto intelectual es la 

contradicción entre medidas urgentes y cambio civilizatorio, lo que podemos llevar al plano de la 

problemática ambiental que nos ocupa. Con esto se refiere a que por un lado, existe un 

sentimiento de urgencia por cambiar las cosas, y por otro, nos parece que los cambios tienen que 

ser de civilización, de largo plazo, se trata de un cambio de mentalidades, de sociabilidades, de 

maneras de vivir y de convivir. 

En este sentido, consideramos que las políticas ambientales deben incorporar este saber 

emergente a través de la educación, como herramienta capaz de lograr ese cambio de 

mentalidades, de maneras de vivir. Por ello, haremos referencia a la gestión ambiental en general, 

para luego profundizar en las políticas públicas de educación ambiental y su marco normativo. 

 

3 GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL 

 

3.1 La complejidad en los marcos normativos e institucionales 

 

Luego de introducirnos en el marco teórico-epistemológico, haremos referencia 

concretamente a lo que entendemos por gestión ambiental, teniendo presente que la misma “[…] 

debe estar comprendida en el marco del proceso de desarrollo histórico, demográfico, social, 

cultural, político y económico de nuestros países, con todas sus peculiaridades, diversidad, 

potencialidades y limitaciones” (CRONEMBOLD BELLO, 2002, p. 67). 

Es necesario seleccionar un concepto de gestión pública ambiental que incorpore por una 

parte una visión integral de los problemas y por otra, que permita considerar y comprender el 

conjunto de actividades que se desarrollan, en un sistema jurídico político específico, en un 

tiempo y lugar determinado, en contextos de análisis determinados. 

Los sistemas jurídico-políticos a su vez reciben el impacto de situaciones internacionales y 

regionales que se relacionan con procesos políticos, económicos, sociales y ambientales globales. 
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Por ello, en el análisis de los problemas ambientales, se destaca la trascendencia de considerar los 

contextos, entendiendo que: 

 

Complexus significa lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son 
inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el 
político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido 
interdependiente, interactivo e ínter retroactivo entre el objeto de conocimiento y su 
contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. (MORIN, 2003, p. 
38). 
 
 

La complejidad de los problemas ambientales hace que consideremos que cualquier 

elección y acento puesto en los contextos o los límites que establecemos para nuestro recorte del 

objeto de estudio no excluye la existencia de otros problemas ni sus relaciones, situación que debe 

quedar clara en la delimitación realizada. Para la profundización en materia de problemas o 

políticas ambientales, no puede dejar de ubicarse en el sistema jurídico político e institucional en 

el cual se encuentra inmerso el problema, la política y el investigador. 

Observar la gestión ambiental implica conocer y profundizar en los mecanismos 

institucionales, legales y administrativos que se diseñan e implementan en cada gestión pública 

que se trate. 

El marco institucional explica la ubicación y jerarquía asignada a la temática ambiental en 

el sistema, con la posibilidad de establecer el escenario en que se encuentra y las perspectivas a 

futuro de la temática. 

El marco legal nos ubica en la regulación aplicable a los problemas objeto de estudios en 

un momento determinado, los cambios operados y las tendencias que se observan en el escenario 

institucional y político que van a demandar nuevos cambios normativos en el sistema o la 

consolidación de las políticas formuladas. 

El marco administrativo implica conocer la operativización de las políticas y la 

implementación de las normas en el sistema de la administración ambiental, los actores 

gubernamentales relevantes y el desarrollo de la administración en el marco de la gestión. 

Así las políticas generales y los compromisos del Estado fijan el marco o estructura desde 

el cual se implementan las políticas y a las que se condiciona su diseño y ejecución. Cada 

institución ambiental o de relevancia ambiental le otorga un perfil propio a la gestión que se 

desarrolla, el cual depende de numerosas variables tanto estructurales como no estructurales, que 

de manera directa o indirecta condicionan o motivan su actuación. 

Una política institucional forma parte de un entramado de políticas que se encuentran 

íntimamente vinculadas y suponen el estudio y profundización a partir de distintas perspectivas o 

visiones, que consideramos de gran trascendencia para el desarrollo teórico y metodológico de 

esta cuestión. 

La política ambiental en materia de educación ambiental y la política educativa en 

materia de educación ambiental son dos dimensiones en el entramado de las políticas del Estado 

en que se vinculan y coordinan dos áreas de gestión: una ambiental y la otra educativa. No son las 
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únicas áreas que desarrollan educación ambiental pero se identifican como las áreas que diseñan y 

ejecutan programas, acciones y actividades en materia ambiental y de educación y se conjugan y 

complementan en la educación ambiental y en los aspectos que están relacionados. Existen 

innumerables desarrollos de la educación ambiental desde otras políticas en materia económica, 

cultural, de salud, agrícola, etc.; donde la transversalidad ambiental se manifiesta. 

 

3.2 Marco conceptual 

 

Podemos definir a la gestión ambiental como el “conjunto de actividades humanas 

encaminadas a procurar la ordenación del medio ambiente y contribuir al establecimiento de un 

modelo de desarrollo sustentable” (BRAÑES, 2000, p. 117). Se trata de un concepto amplio, que 

comprende tanto la gestión pública como privada del ambiente. En este caso, nos limitaremos a 

analizar la primera de ellas, teniendo en cuenta que se trata de una función primordialmente 

pública.  

A la hora de definir a la gestión pública ambiental algunos autores entienden que “[…] es 

un proceso técnico-administrativo, financiero y político, por medio del cual las autoridades 

encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa índole, que tienen como finalidad la 

protección, manejo, y preservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, en un 

territorio específico” (GONZÁLEZ, 2001, p. 57). 

Retomando la definición de Brañes, este jurista destaca tres elementos de la gestión 

pública ambiental: la política, como “conjunto de acciones que se diseñan para alcanzar la 

ordenación del ambiente”; el derecho, en tanto “técnica social que procura inducir a los individuos 

a que observen determinada conducta”; y la administración, en razón del establecimiento de la 

gestión “como objetivo social y por ende como función estatal” (BRAÑES, 2000, p. 118).  

Desde una perspectiva diferente, otro sector de la doctrina entiende que la gestión 

pública ambiental "[...] es la materialización de la incorporación de la dimensión ambiental en la 

planificación del Estado” (JULIÁ, 1993, p. 172). Además, la autora agrega que “[…] la Gestión 

Ambiental es dependiente del marco jurídico existente en el país, de la incorporación de la 

dimensión ambiental en la planificación del estado y de los instrumentos utilizados para 

materializar la gestión” (JULIÁ; DEL CAMPO; FOA TORRES, 2009, p. 19). Haciendo especial hincapié 

en el marco jurídico, al cual nos referiremos luego, Brañes (2000) entiende que el sistema jurídico 

estatal nos debe indicar quién o quienes formulan la política ambiental y cómo se formula, como 

también sus alcances. 

Existen numerosas maneras de clasificar a la gestión pública ambiental, pero la que 

resulta de mayor utilidad para el propósito de este trabajo es aquélla que la estructura según sus 

etapas. Brañes entiende que “la gestión ambiental supone un conjunto de actos normativos y 

materiales que buscan una ordenación del ambiente, que van desde la formulación de la política 

ambiental hasta la realización de acciones materiales que tienen ese propósito” (BRAÑES, 2000, 

p.117). Siendo así, se puede decir que la gestión pública ambiental comprende tanto la 

formulación como la ejecución de las políticas ambientales (JULIÁ; DEL CAMPO; FOA TORRES, 

2009). La primera etapa (formulación) hace referencia al conjunto de esfuerzos por precisar un 
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mandato, proposición o política ambiental general mediante diferentes mecanismos 

institucionales y jurídicos. Dentro de la formulación se distinguen, a su vez, dos dimensiones: la 

jurídica y la institucional. Por su parte, la segunda etapa (implementación) es el conjunto de 

acciones que buscan plasmar en el territorio a las políticas ambientales formuladas y hacerlas 

cumplir a través de diferentes instrumentos de gestión de índole jurídica o institucional. 

Quedándonos en la primera fase, entre el conjunto de instrumentos con que cuenta el 

Estado para diseñar una política y definir su decisión de actuar ante un problema público, se 

encuentra la formulación normativa de la política pública, que es un aspecto poco indagado en 

general de las políticas públicas. 

Tomando de base este marco conceptual, nos referiremos a las políticas públicas de 

educación ambiental en particular, y especialmente a su formulación a través del marco 

normativo. 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

4.1 Marco conceptual 

 

La gran significancia y alarma social que poseen las cuestiones ambientales en la 

actualidad se percibe no sólo en el progresivo aumento de los materiales publicados en medios 

periodísticos y divulgativos sino también en las importantes reuniones y acciones emprendidas por 

organismos internacionales y gobiernos de la mayoría de los países del mundo (BACHMANN, 

2008). Pero a pesar de dichos esfuerzos no parecen existir demasiados síntomas de mejoría en 

estas cuestiones.  

Particularmente en Argentina, como adelantamos al comienzo, durante los últimos años 

se ha ido desarrollando un proceso de promulgación de leyes, redacción y publicación de 

documentos y convocatoria a reuniones, seminarios y congresos a instituciones y profesionales 

que han generado toneladas de informes y publicaciones y un gran interés en estas cuestiones por 

parte de la ciudadanía (DURÁN, 2001). Pero ello no parece haber sido suficiente. Se ha concretado 

lo que suele llamarse un problema de “inflación legislativa”, ya que existen muchas normas 

jurídicas e instituciones ambientales, pero queda por recorrer un largo camino para alcanzar una 

gestión adecuada de la cuestión (FOA TORRES, 2011, p. 99)3.  

En tal sentido, se considera que la información, educación y participación de la 

comunidad son imprescindibles para abordar la temática. La mayoría de los autores plantean que 

uno de los instrumentos centrales para el cambio de actitud en la relación del hombre con el 

                                                           
3
 Las últimas décadas delinearon y otorgaron un perfil jurídico, institucional y administrativo a las gestiones 

ambientales en los distintos niveles de gobierno, avanzando en numerosos aspectos desde las provincias y municipios 
hasta el reconocimiento constitucional con la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. 
 “Aunque el campo de la política ambiental en Argentina es todavía un ámbito en construcción, no podría decirse que 
la multiplicación de los conflictos ambientales siga una dinámica al margen de las instituciones […] En las últimas 
décadas, el campo de la política ambiental ha sido un ámbito subsidiario en el conjunto de las políticas púb licas.” 
(MERLINSKY, 2013, p. 19). 
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medioambiente es la educación que informa, concientiza y forma ciudadanos responsables 

(DURÁN, 2001). Esto demuestra que de poco sirven la ciencia, técnica, ley y administración si no se 

concientiza a la población de las relaciones de interdependencia del hombre con su medio 

ambiente natural, logrando el respeto por éste (SESSANO, 2007, p. 89). 

A continuación nos detendremos en la noción de Educación Ambiental, que se dio a 

conocer oficialmente por primera vez en diversos foros a nivel mundial en la década de 1970. 

Desde ese momento su significado ha ido variando hasta la actualidad (BACHMANN, 2008). Se han 

construido diversas definiciones, con diferentes enfoques y criterios. 

Por un lado, una de las principales nociones es la que se brindó en la Conferencia 

Intergubernamental de Educación Ambiental en el año 1977, en la cual se la conceptualiza como  

 

[...] un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros". 
Seguidamente, en la citada Conferencia se aclara que "[...] mediante la educación 
ambiental se propone... formar ciudadanos conscientes de los problemas del ambiente, 
que posean conocimientos, actitudes, motivaciones, deseos y aptitudes necesarias para 
trabajar de manera individual y colectiva en la solución de los problemas actuales y en la 
prevención de los futuros. 
 
 

Si tomamos los eventos propios de Latinoamérica, en el Taller de Educación Ambiental de 

1976 en Perú, se definió la educación ambiental como: 

 

[…] la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la toma 
de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen 
entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas 
profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la 
comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la 
transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como 
sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes necesarias para dicha 
transformación (TEITELBAUM, 1978, p. 51 en GAUDIANO, 1999, p. 14). 
 
 

Vemos así como se concibe a la educación como una herramienta para transformar la 

realidad latinoamericana, interrelacionando lo natural y lo social. 

Por otro lado, y desde una perspectiva más crítica, Sangronis Padrón (2004) entiende que 

la educación ambiental tiene una naturaleza política en tanto propugna la transformación de las 

estructuras sociales imperantes en el modelo civilizatorio en que vivimos. La educación ambiental 

debe estar orientada hacia una praxis que promueva la transformación social. Asimismo, el autor 

agrega que en la medida que la crisis ambiental no es ideológicamente neutra ni ajena a las 

relaciones hegemónicas de control económico y político en nuestra sociedad, la educación 

ambiental tampoco lo puede ser. 
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En esta misma línea, con fuertes rasgos ideológicos, la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación propone una educación ambiental reflexiva que se traduzca 

en acción y no sólo intención. Concretamente, se habla de:  

 

[…] una educación crítica y emancipatoria. Crítica en el sentido que discuta, cuestione y 
explicite las contradicciones del modelo de desarrollo hegemónico, los valores sociales en 
que este se sustenta y las relaciones sociales que instituye. Emancipatoria, que despliegue 
la capacidad del pensamiento autónomo enarbolando la libertad como valor 
fundamental, creyendo profundamente en la posibilidad de cambio y en la necesidad de 
trabajar desde el presente en la construcción de los escenarios futuros. (SAYDS, 2009, p. 
155). 

 

4.2 Marco normativo argentino 

 

Repasando el marco normativo atinente a la cuestión, podemos ver cómo se ha 

incorporado la dimensión ambiental, y particularmente la educación ambiental, en nuestro 

sistema jurídico e institucional. 

Luego de la reforma constitucional de 1994 en nuestro país se dio paso a un nuevo orden 

ambiental nacional en lo que al ordenamiento jurídico se refiere (JULIÁ, 2005), especialmente a 

través de la incorporación del artículo 41 en nuestra Carta Magna. De esta manera la República 

Argentina se adhirió a la corriente de constitucionalización de la protección del medio ambiente 

que se fue forjando en la última parte del siglo XX.  

Entre los postulados del artículo 41 se establece que las autoridades proveerán a la 

información y educación ambientales. Este mandato constitucional está orientado a todas las 

autoridades, ejecutivas, legislativas y judiciales, en sus diferentes funciones, lo cual implica la 

garantía del derecho que tienen los habitantes en materia ambiental.  

Los organismos del estado encargados de atender estas cuestiones, son los que inician 

una tarea de divulgación e información de los problemas locales o regionales, también organizan y 

difunden acciones concretas y participan en tareas de educación ambiental formal y no formal. 

Al mismo tiempo, es importante remarcar que, existe un desarrollo y organización de los 

sectores no gubernamentales que también participan de la difusión, divulgación e información de 

los problemas ambientales como en la participación de acciones y tareas de educación ambiental, 

generando sus propias formas de obtener, sistematizar y divulgar la información ambiental local y 

regional disponible. 

 De esta manera, se posiciona a la temática bajo análisis entre las materias que deben 

gestionar las autoridades ambientales en Argentina y que, por lo tanto, tienen el derecho a recibir 

los administrados. Todo ello nos lleva a considerar a la Educación Ambiental como un 

derecho/deber, dependiendo si estamos hablando de la ciudadanía o de la Administración, 

respectivamente. Las autoridades deben proveer el derecho en toda su amplitud y complejidad, ya 

que el artículo 41 ha definido de manera amplia el concepto de ambiente y ha asociado a 

diferentes instrumentos o mecanismos su aplicación e implementación, como es el caso de la 

educación ambiental. 
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En esta misma línea, la Ley General del Ambiente de 2002 (25675), que establece los 

objetivos de la política ambiental nacional, incorpora entre ellos en el artículo 2 inc. h) “Promover 

cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de 

una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal”; lo que indica la 

trascendencia de la educación ambiental como objetivo de la política ambiental nacional. 

En igual importancia coloca a la educación ambiental como uno de los instrumentos de la 

política y gestión ambiental (art. 8). Otorgándole a la educación ambiental un lugar entre los 

principales instrumentos de política y gestión a desarrollar. Luego se refiere nuevamente a ella 

como "[...] el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y 

actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los 

recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población” (art. 

14). 

Es trascendente la definición que expresa el artículo 15 al establecer que “La educación 

ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, 

como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias 

educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia 

ambiental”; definiendo las modalidades como pretende la norma profundizar y desarrollar este 

importante instrumento mostrando una visión mas amplia e integral de la misma.  

Utiliza como mecanismo de coordinación para la implementación de las políticas en 

materia de educación ambiental el trabajo conjunto de los consejos federales en estas temáticas, 

asignándoles tareas específicas en el mismo artículo 15: “Las autoridades competentes deberán 

coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la 

implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal.” 

Al final del artículo establece que “Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos 

determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas 

pertinentes”, dejando el espacio para que cada provincia avance en la implementación territorial 

de acuerdo al marco normativo de cada administración. 

Para complementar este marco general que nos da la Ley 25675, podemos citar otras 

leyes de presupuestos mínimos que hacen referencia a la educación ambiental como instrumento 

de gestión. Entre ellas, la Ley 25916 que regula los residuos domiciliarios, entre las atribuciones 

que tiene la autoridad de aplicación en el artículo 25 establece “d) Promover programas de 

educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente ley”. La ley de presupuestos 

mínimos sobre la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial nº 26639 en su artículo 

10 inc g) establece como una de las funciones de la autoridad nacional de aplicación: “Desarrollar 

campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la presente ley”. 

Todo ello pone de manifiesto el interés de utilizar el instrumento de la educación 

ambiental en la implementación de las políticas de presupuestos mínimos que se han establecido 

por parte de la Nación. 

Esta tendencia cobró aún mayor impulso desde su inclusión en la Ley de Educación 

Nacional de 2006 (26206), especialmente por los preceptos del artículo 89. Sessano (2007) afirma 

que esta Ley, si bien reconoce la necesidad de la educación ambiental, es incompleta al no 
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proponer conceptos que ayuden a estructurar la acción, manteniendo tácitamente la mirada 

desarrollista que apuesta al crecimiento económico como forma de mejoramiento tanto de las 

condiciones ambientales, como de la calidad de vida. 

Es importante destacar, siguiendo con la legislación en materia educativa, que ya en el 

año 1993 la Ley Federal de Educación nº 24195 entre los principios generales de la política 

educativa, enumera en el artículo 5: “m) La conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta 

las necesidades del ser humano como integrante del mismo.”, haciendo otras referencias al medio 

ambiente en varias partes de la misma. Por último, Ley de Educación Superior nº 24521, entre los 

fines y objetivos de la educación superior establece el consolidar el respeto al medio ambiente 

(art. 3). 

Luego de este repaso, podemos observar que existe en el material normativo tanto 

ambiental como educativo expresas referencias al uso de la educación ambiental como 

instrumento de la política ambiental y educativa para formar los nuevos valores que se requieren 

para transformar la actitud y la acción del hombre hacia su entorno.  

 

5 REFLEXIONES FINALES 

 

Para cerrar el recorrido realizado, podemos decir, que ante la degradación ambiental y la 

pobreza en América Latina, el reto consiste en construir una nueva racionalidad que supere a 

capitalista e instrumental, que nos oriente hacia un desarrollo sustentable y que sea propia de 

Latinoamérica. 

Este cambio a nivel epistémico lleva a una modificación en la manera de percibir y pensar, 

interactuar y aprehender de los individuos. Entonces, debemos educar a las personas en el marco 

de este nuevo paradigma, criticando y poniendo en evidencia las falencias del conocimiento 

instrumental. Aquí se hace palpable la idea de la función social del conocimiento, lo que posibilita 

descubrir otras formas de aprehender el mundo, transformarlo y apropiarse de él, que sean 

compatibles con el uso adecuado de los recursos naturales. 

Además, debemos tener presente que, principalmente, son los sectores más vulnerables 

de la sociedad quienes soportan, casi sin oponer resistencia, las consecuencias de la degradación 

ambiental. Entre las razones a las cuales se le atribuye esta falta de reacción se encuentran: la 

falta de conciencia de la víctimas, el desconocimiento y falta de información en cuanto a las 

consecuencias de los problemas ambientales (Sumario del Informe sobre Derechos Humanos y 

Medio Ambiente en América, 2002). 

A partir de esta realidad, nos preguntamos: ¿Hay una sola educación ambiental posible? 

¿Será la misma en los países desarrollados que en los llamados “en desarrollo”? En este sentido, 

¿la educación ambiental sólo tiene que ver con la preservación de la naturaleza o incorpora y 

explicita condiciones de desigualdad social, vulnerabilidad, etc.? ¿Cuáles son las características de 

las políticas públicas de educación ambiental que se desarrollan en Argentina? ¿Al formularse las 

políticas públicas de educación ambiental se las piensa como posible estrategia de mitigación de la 

vulnerabilidad?  
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Por lo pronto, consideramos que, debe tratarse de una educación contextualizada, que 

genere un pensamiento crítico y emancipador para América Latina, superadora de la educación 

instrumental que ha utilizado la educación para sus propios fines. En este sentido, el papel de las 

políticas públicas en materia de educación ambiental es estratégico, debiendo constituir una 

acción transformadora y comprometida con la gestión de la realidad social. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BACHMANN, L. La educación ambiental en Argentina, hoy. 2008. Disponible en: 

<http://www.me.gov.ar/curriform/publica/marco_ed_ambiental.pdf> Consulta en: 15 jun. 2015. 

BRAÑES, R. Manual de derecho ambiental mexicano. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. 

CORREA, R. Una academia comprometida con las necesidades de América Latina. Discurso del Presidente de la 

República del Ecuador en la ceremonia de conmemoración de los 50 años de la FLA, CSO, Quito, 29 de octubre de 

2007. En Iconos. Revista de Ciencias Sociales, Qujito, n. 30, 2008.  

CRONEMBOLD BELLO, R. La experiencia en Bolivia (1992-2002) a 10 años de la vigencia de la ley del medio ambiente. 

En: 1º Conferencia Internacional sobre la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América Latina. 

FARN, 2002. 

DURÁN, D. La trama ambiental argentina y la educación, 2001. Disponible en: 

<http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Educacion_Ambiental/La_trama_ambiental_argentina_y_la_educacion

>. Consulta en: 5 ago. 2015. 

FOA TORRES, J. Una evaluación crítica de los estudios de Políticas Públicas ambientales. Hacia un análisis discursivo y 

de crítica a la ideología de la política.  Revista Pensamiento Plural, Pelotas, n. 9, 2011.  

GONZÁLEZ GAUDIANO, E. Otra lectura a la historia de la educación ambiental en América Latina y el Caribe. Tópicos 

de Educación Ambiental, n. 1, 1999. 

GONZÁLEZ, E. Gestión Ambiental en pequeños municipios. Revista Foro, Bogotá, n. 42, 2001. 

JULIÁ, M. Problema de insertar la dimensión ambiental en lo institucional, en Anuario 1993, nº 1, Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales (UNC), Córdoba: Advocatus, 1993. 

JULIÁ, M. La discusión del concepto de presupuesto mínimo en el marco de un nuevo orden ambiental político, 

jurídico e institucional. Revista de Derecho Ambiental, Córdoba, n. 1, 2005.  

JULIÁ, M.; DEL CAMPO, C.; FOA TORRES, J. La institucionalización ambiental en Argentina. Córdoba: Lerner, 2009. 



Educação Ambiental: Reflexões e Experiências -  21 

 

 

 

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México: Siglo XXI, 1998. 

______. Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo XXI, 2004. 

______. Aventuras de la epistemología ambiental: de la articulación de ciencias al diálogo de saberes. México: Siglo 

XXI, 2006. 

______. Pensamiento ambiental latinoamericano: patrimonio de un saber para la sustentabilidad. ISEE Publicación 

ocasional, n. 6, 2009. [En línea] Disponible en: http://www.cep.unt.edu/papers/leff-span.pdf Consulta en: 5 jul. 2015. 

MERLINSKY, G. Introducción. La cuestión ambiental en la agenda pública en Cartografías del conflicto ambiental en 

Argentina. Buenos Aires: Fundación CICCUS, 2013. 

MORIN, E. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 2003. 

SANGRONIS PADRÓN, J. La naturaleza política de la educación ambiental, 2004. [en línea]. Disponible en: 

<http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/ 

Educacion_Ambiental/La_Naturaleza_Politica_de_la_Educacion_Ambiental>. Consulta en: 5 set. 2015. 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Educación ambiental: aportes políticos y pedagógicos en la 

construcción del campo de la educación ambiental. Buenos Aires, 2009. [en línea]. Disponible en: 

<http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UCEA/file/Aportes%20Pol%C3%ADticos%20y%20Pedag%C3%B3cios.pdf

>. Consulta en: 1 set. 2015. 

SESSANO, P. El triángulo virtuoso de la educación ambiental. Anales de la educación común, Buenos Aires, año 3, n. 8, 

2007. 

SANTOS, B. Una epistemología del SUR: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. México: Siglo XXI; 

CLACSO, 2009. 

SANTOS, B. Introducción: las epistemologías del Sur en una epistemología del Sur. México: Siglo XXI, 2012. 

  



22 - Angélica Góis Morales, Aracelis Góis Morales Rigoldi e Leonice Seolin Dias  (Orgs.)  
 

 

 

Capítulo 2 

 

A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO AQUECIMENTO GLOBAL: 

DA “ECO-ANSIEDADE” AO RACIOCÍNIO CRÍTICO E LITERACIA CLIMÁTICA 

 

Marcos José de Oliveira 4 

Francisco Arthur da Silva Vecchia 5 

Celso Dal Re Carneiro 6 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A internet proporciona amplo acesso a uma quantidade gigantesca de informações que 

potencializa o contato direto do público com o conhecimento gerado pela ciência. Entretanto, 

persiste muita confusão sobre conceitos científicos básicos. Quando o assunto em pauta é mudança 

climática e aquecimento global antropogênico, o déficit educacional e o consequente baixo nível de 

alfabetização científica conduzem a diversos mal-entendidos.  

No debate sobre as causas e efeitos de mudança climática e aquecimento global, o tom 

alarmista propagado pelos veículos de mídia apenas faz crescer a preocupação. A falta de 

conhecimento geral (ignorância), aliada à baixa capacidade de entendimento do público com relação 

a conceitos específicos do clima, é capaz de gerar um medo descabido. Aflitas, as pessoas ficam 

sujeitas a diferentes níveis de ansiedade. 

No campo da educação formal e informal, transformar a ignorância e analfabetismo 

científico em literacia científica e climática depende essencialmente dos professores, jornalistas e 

cientistas. A incumbência dos primeiros é crucial no ensino adequado da ciência, ao fornecer um 

conhecimento preciso e estimulante da visão crítica baseada no raciocínio científico. Aos jornalistas 

cabe transmitir com ponderação e confiabilidade aquilo que se discute no meio acadêmico, 

desprovido de excessivo apelo emocional. Por fim, os cientistas devem se esforçar em traduzir e 

simplificar a explicação de conceitos científicos que são complicados para boa parte da população. 

No contexto da temática das mudanças climáticas e do aquecimento global, apresenta-se 

aqui uma discussão de como a falta de conhecimento da população, associada a atitudes alarmistas 

de alguns veículos de mídia sobre o tema, tem ocasionado um amedrontamento exagerado nas 

pessoas. Também são apontados possíveis caminhos para a promoção da literacia científica, com 

base no raciocínio crítico. 
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5
 Prof. Dr. do Departamento de Hidráulica e Saneamento (EESC–USP) e diretor do CRHEA. E-mail: fvecchia@sc.usp.br  

6
 Prof. Assoc. II do Departamento de Geologia e Recursos Naturais (DGRN), Instituto de Geociências (IG), Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). E-mail: cedrec@ige.unicamp.br  



Educação Ambiental: Reflexões e Experiências -  23 

 

 

 

 

2 BREVE PANORAMA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, sigla em inglês), da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aponta o péssimo 

desempenho dos jovens estudantes brasileiros com 15 anos de idade. O último teste trienal, 

realizado em 2012, aplicou provas em 65 países para mais de 500 mil alunos, os quais tiveram suas 

habilidades e conhecimentos analisados no campo da leitura, matemática e ciências (OCDE, 2015). 

Os resultados da avaliação do Brasil no PISA podem ter melhorado em relação às avaliações 

anteriores (OCDE, 2013), mas mantêm o país nas piores posições no ranking dos 65 países: 58ª 

posição em leitura, 55ª posição em matemática e 59ª posição em ciências (OCDE, 2014). 

A avaliação de 2006 do PISA enfatizou perguntas sobre ciência e, além disso, os alunos 

responderam a testes relacionados a meio ambiente. Assim, os resultados da avaliação (OCDE, 2009) 

permitem analisar o desempenho em Ciências Ambientais e Geociências7. A proficiência nas duas 

áreas do conhecimento foi avaliada em quatro níveis, do “Nível A”8 (alunos com maior proficiência) 

até o “Nível D”9 (alunos com proficiência muito básica). Alguns alunos não mostraram qualquer 

proficiência mensurável e ficaram, portanto, abaixo do “Nível D”10. 

De um total de 57 países avaliados no PISA 2006 (OCDE, 2009), os resultados mostram que 

o Brasil ficou classificado, respectivamente, nas áreas de Ciências Ambientais e das Geociências, na 

54ª posição (à frente somente de Azerbaijão, Quirguistão e Catar) e na 53ª posição (à frente de 

Tunísia, Azerbaijão, Quirguistão e Catar). Nas Ciências Ambientais, apenas 5% dos estudantes 

brasileiros obtiveram classificação no “Nível A” e cerca de 37% abaixo do “Nível D”. Para comparar, a 

Finlândia (1ª no ranking) teve, inversamente, 31% dos alunos situados no “Nível A” e 6% abaixo do 

“Nível D”. Com relação às Geociências, os números indicam praticamente a mesma situação: o Brasil 

teve 5% no “Nível A” e 35% abaixo do “Nível D”; a Finlândia obteve 25% no “Nível A” e 6% abaixo do 

“Nível D”. 

 

3 LITERACIA CIENTÍFICA 

 

Um cidadão cientificamente alfabetizado, segundo USGCRP (2009), possui a habilidade de 

                                                           
7
 Os alunos receberam pontuação pela sua capacidade em três competências em ciências: identificação de questões 

científicas, explicação científica de fenômenos e utilização de evidências científicas. 
8
 Estudantes no “Nível A” são capazes de explicar minuciosamente os processos e fenômenos ambientais. Eles 

demonstram uma capacidade de comparar e diferenciar entre explicações divergentes, examinando evidências de 
apoio conciliadas ao seu conhecimento. Eles são capazes de sintetizar respostas de fontes múltiplas. 
9
 Estudantes no “Nível D” apresentam dificuldade em responder perguntas que exploram informações científicas 

relevantes para problemas ou fenômenos ambientais elementares. Os estudantes neste nível não sabem interpretar 
informações a partir de um gráfico ou uma figura, bem como são incapazes de mostrar conhecimento básico de 
processos ambientais comuns. Por exemplo, eles não conseguem descrever as diferenças e semelhanças entre certos 
parâmetros ambientais, ou fornecer informação histórica adequada e completa, ou extrair relações causais entre 
processos ambientais que ocorrem em momentos diferentes. 
10

 Estudantes com nota abaixo do “Nível D” são incapazes de demonstrar competências científicas em situações 
exigidas nos testes mais fáceis do PISA. 
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encontrar a informação científica, pensar e avaliar criticamente a respeito e apresentar uma opinião 

ou decisão. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) (BRASIL, 2015a):  

 
[...] uma pessoa cientificamente letrada deveria conseguir apreciar e compreender o 
impacto da ciência e da tecnologia na vida cotidiana, tomar decisões pessoais informadas, 
ler e compreender os pontos essenciais de relatos da mídia sobre o tema, refletir 
criticamente sobre as informações transmitidas em tais relatos e participar de forma 
confiante das discussões que envolvem a Ciência. (BRASIL, 2015a, p. 1). 

 

A literacia científica permite dar sentido aos fenômenos do mundo real, subsidia decisões 

pessoais e sociais, e serve de base para uma vida de aprendizagem. Literacia científica não é “apenas 

um conhecimento especializado para aqueles poucos talentosos ou os que escolhem carreiras de 

ciência ou engenharia, mas é essencial para a vida e a cidadania” (NATIONAL SCIENCE BOARD, 2012). 

Um modo de se atingir a literacia científica é oferecer aos estudantes uma aprendizagem mais ativa, 

reduzindo-se a quantidade de aulas expositivas e memorização. 

Em alguns países, o nível de conhecimento e entendimento de conceitos científicos pela 

população – definido como alfabetização, letramento ou literacia científica11 – é medido por meio de 

pesquisas de opinião (enquetes). Os resultados são surpreendentes: nos EUA e no Reino Unido, em 

pesquisa realizada em 1988, perguntou-se aos entrevistados: “A Terra gira ao redor do Sol, ou o Sol 

gira em torno da Terra?”. Aos que acertavam a resposta, adicionalmente perguntou-se: “A Terra gira 

em torno do Sol uma vez por dia, uma vez por mês ou uma vez por ano?”. Apenas 47% dos norte-

americanos e 33% dos britânicos entrevistados informaram corretamente que a Terra se move em 

torno do Sol uma vez a cada ano12 (MILLER, 1998).  

Dados mais atuais indicam uma melhoria do nível de literacia científica da população, mas a 

situação continua preocupante. Indicadores de Ciência e Engenharia, publicado em 2014 pelo 

Conselho Nacional de Ciência dos EUA (NATIONAL SCIENCE BOARD, 2014, p. 7-23), revelam que, 

perguntados sobre se a Terra gira em torno do Sol, estavam corretos 74% dos norte-americanos (em 

2012), 66% dos europeus (em 2005), 70% dos indianos (em 2005), 72% dos malásios (em 2008) e 

86% dos sul-coreanos (em 2004). Na média desses países constata-se que, a cada quatro pessoas, 

uma desconhece o movimento de translação da Terra. 

No Brasil, a avaliação da literacia científica carece de estudos com perguntas semelhantes 

às do estudo dos EUA13. Ainda assim, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação conduziu três 

enquetes nacionais (BRASIL, 2007, 2010, 2015b) sobre a Percepção Pública da Ciência e Tecnologia 

no Brasil. A publicação mais atual14 relata os resultados de entrevistas – realizadas com cerca de dois 

mil brasileiros adultos (com mais de 16 anos) – sobre o interesse, o grau de informação, as atitudes, 

as visões e o conhecimento relativos à Ciência e Tecnologia (C&T).  

Para testar o nível de literacia científica dos brasileiros, apenas duas perguntas foram 
                                                           
11

 A importância da literacia científica e do pensamento crítico na educação é abordado por Tenreiro-Vieira e Vieira 
(2013).  
12

 Em novas pesquisas, foram entrevistados em torno de dois mil adultos nos EUA (em 1995) e cerca de doze mil pessoas 
na União Europeia (em 1992). Resultados: somente 47% dos americanos e 51% dos europeus acertaram a questão sobre 
um conceito científico relativamente simples (MILLER, 1998). 
13

 Conforme as dez perguntas que constam na Tabela 7-8, p. 7-23 do National Science Board (2014). 
14

 Detalhes disponíveis em: <http://percepcaocti.cgee.org.br/>. Acesso em: 10 out. 2015. 
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realizadas no âmbito das publicações de 2010 e 2015: “Você conhece alguma instituição que se 

dedique a fazer pesquisa científica em nosso país?” e “Você conhece algum cientista brasileiro 

importante?”. As respostas afirmativas foram, respectivamente 18% e 12% (em 2010) e 13% e 6% 

(em 2015), ou seja, 8 de cada dez brasileiros não souberam sequer citar uma única instituição de 

pesquisa, tampouco o nome de um cientista renomado15. Corroborando a mesma situação, 

resultados16 do Índice de Letramento Científico, em pesquisa realizada por Abramundo (2015) à 

população brasileira, revelam que somente 5% da população apresenta um nível proficiente de 

conhecimento científico. Os resultados não deixam de ser consequência de uma triste realidade da 

situação educacional brasileira. 

 

3.1 Temas de interesse científico 

 

Segundo o MCTI (BRASIL, 2010), os temas de maior interesse dos brasileiros são (em 

termos de porcentagens dos entrevistados que disseram ter “muito interesse” pelo tema): meio 

ambiente (46%), medicina e saúde (42%), religião (42%), esportes (36%), economia (33%), ciência e 

tecnologia (30%), arte e cultura (26%), moda (21%) e política (9%). Para quem mostrou-se pouco ou 

nada interessado em C&T, as razões da falta de interesse indicadas foram: não entende (37%), 

nunca pensou sobre isso (20%), não tem tempo (18%), não gosta (10%), não liga (10%), não precisa 

saber sobre isso (4%) e não respondeu/outros (1%). 

Os meios de informação mais utilizados pelos brasileiros para se informar sobre C&T são 

(em termos de porcentagens dos entrevistados que disseram utilizar “com muita frequência” o 

respectivo tema): TV (19%), jornais (14%), revistas (13%), internet (13%), conversa com amigos 

(11%), livros (10%) e rádio (5%) (BRASIL, 2010). 

Sobretudo a partir da década de 1990, as mudanças climáticas tornaram-se uma questão 

ambiental central para o público nacional e mundial. Pesquisas de opinião sobre o “aquecimento 

global” de 1989 descobriram que 63% dos norte-americanos “preocupavam-se muito” com o 

assunto (NATIONAL SCIENCE BOARD, 2014, p. 40). Dados mais recentes de Pew Research Center 

(2013), internacionalmente comparáveis e representativos da opinião pública sobre as mudanças 

climáticas, indicam que os EUA estão entre os países com a menor preocupação sobre mudança 

climática, situando-se na 34ª posição de um ranking de 40 países pesquisados. Na pesquisa, cerca de 

40% dos norte-americanos acreditam que as mudanças climáticas representam uma grande ameaça. 

O Brasil é o terceiro país mais preocupado com a questão: 76% das pessoas acreditam em graves 

ameaças da mudança do clima. As “mudanças climáticas”, de acordo com MCTI (BRASIL, 2010), 

representam a terceira maior área de importância para o desenvolvimento do país, ficando atrás das 

áreas de “medicamentos” e “agricultura”. 

                                                           
15

 Como bem observam Castelfranchi et al. (2013), tais perguntas são insuficientes para determinar o grau de 
conhecimento científico de uma pessoa, mas servem como indicadores de hábitos a respeito de como as pessoas se 
informam e do grau de contato com notícias e informações sobre a C&T no país. 
16

 A pesquisa envolveu a aplicação de um questionário a 2.002 pessoas (de 15 a 40 anos com, no mínimo, 4 anos de 
estudos) de nove regiões metropolitanas do Brasil. Classificados em quatro níveis, os resultados de distribuição do 
nível de letramento científico da população foram: “não científico” (16%); “rudimentar” (48%), “básico” (31%) e 
“proficiente” (5%). 
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4 LITERACIA CLIMÁTICA 

 

A literacia climática, como parte da literacia científica, é a compreensão básica do sistema 

climático e dos fatores naturais e antropogênicos que o determinam. Indivíduos alfabetizados na 

ciência do clima entendem a importância das observações, do registro climático e das modelagens 

na interpretação do clima. Conscientes da relação fundamental entre o clima e a vida humana, os 

indivíduos letrados têm a capacidade de avaliar a validade dos argumentos científicos sobre o clima 

e usar essa informação para apoiar suas convicções e decisões. 

A baixa literacia climática – ou analfabetismo climático – acarreta confusões, equívocos, 

teorias ingênuas, crenças e percepções distorcidas que conflitam com explicações científicas aceitas. 

A ignorância e os conceitos equivocados que atingem jovens e adultos sobre numerosos aspectos 

das mudanças climáticas generalizam-se devido, em parte, a uma abundância de informações 

complexas, divergentes, imprecisas ou até mesmo erros absurdos que são propagados. 

A ciência climática inclui tópicos complicados (por exemplo, a interação entre climas nas 

escalas locais, regionais e global) que estão associados com termos em grande parte desconhecidos 

(forçamento radiativo, aerossóis, etc.), tornando desafiador atingir a alfabetização climática. O tema 

é difícil para a maioria dos leigos porque envolve uma compreensão de escala temporal que não é 

diretamente percebida. Além disso, muitas pessoas têm ideias erradas sobre alterações climáticas; 

portanto, quando a mudança do clima se torna um perigo complexo e global, dificulta-se ainda mais 

identificar, entender, dominar e, pelo menos, explicar sucintamente o que é.  

São inúmeras as confusões sobre os conceitos envolvidos no tema de mudanças climáticas. 

Com frequência as pessoas equivocadamente acreditam que: (a) clima e tempo (meteorológico) são 

o mesmo conceito; (b) a poluição do ar causa mudanças climáticas e aquecimento global; (c) a 

destruição da camada de ozônio causa mudanças climáticas; (d) as mudanças climáticas são 

causadas porque a Terra está se aproximando do Sol; (e) os seres humanos são a única causa do 

aquecimento global; (f) o único gás de efeito estufa (GEE) emitido pelas atividades humanas é o 

dióxido de carbono (CO2); (g) o CO2 é um poluente do ar; (h) não existem outros GEEs além do CO2, 

como o vapor d’água (H2O(g)) e o metano (CH4); (i) que o CO2 é o principal GEE da atmosfera 

(ignoram que na verdade é o vapor d’água); (j) o efeito estufa e o aquecimento global são 

exatamente o mesmo fenômeno17 (SHEPARDSON et al., 2011; THEISSEN, 2011). 

O panorama geral comprova que, de fato, a literacia da sociedade em torno do clima é 

extremamente baixa. Concordando com Somerville (2011), a ignorância pública generalizada de 

explicações científicas sobre os fundamentos das mudanças climáticas ilustra um fracasso 

educacional extremamente sério; e tal ignorância gera medo.  

                                                           
17

 No caso de alunos de Ensino Médio, Shepardson et al. (2011) relatam que aqueles que sabem um pouco mais sobre o 

efeito de estufa, a compreensão é bastante simplista. Para a maior parte, eles não fazem qualquer distinção entre ou 

confundem os tipos de radiação solar, geralmente referindo a radiação solar como “raios ultravioletas”, “raios solares”, 

“raios de sol”, “calor” e “raios de calor”. Além disso, muitos desconhecem que a Terra emite radiação (na região do 

infravermelho) e, logo, também não sabem diferenciar a radiação solar da radiação terrestre. 
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5 A IGNORÂNCIA, O MEDO E O CATASTROFISMO CLIMÁTICO 

 

O medo é uma emoção que pode ser gerada pelo pensamento sobre coisas ruins que 

podem acontecer no futuro. Pode também ser entendido por um estado de coisas que é 

experimentado como perigoso e ameaçador. Aqui, refere-se a um medo mais modesto, relacionado 

a uma cultura do medo na qual os meios de comunicação desempenham papel crucial. São histórias 

assustadoras diariamente apresentadas com foco em ameaças e riscos.  

O discurso do medo tem sido preponderante no debate público desde que a mudança 

climática tornou-se questão política saliente no final de 1980 (ASAYAMA, 2015). Desde então, 

tornaram-se comuns os termos “catástrofe climática” e “medo” do clima no futuro. É difícil para a 

maioria das pessoas compreender aspectos temporais de longo prazo que não são percebidos de 

imediato. Assim, a abordagem e a percepção do assunto são socialmente construídas pelo modo 

como se imagina o futuro, sob forte apelo emocional que as notícias ameaçadoras do clima exercem 

sobre as pessoas. 

O temor das mudanças climáticas antropogênicas é baseado em suposições, ou seja, em 

resultados de modelos e suas previsões sobre o futuro. Cientistas, muitas vezes, apresentam seus 

resultados ao público leigo em termos de impactos potenciais. As mensagens podem ser 

consideradas descrições frias e imparciais de resultados de modelos, mas, em termos psicológicos, 

elas essencialmente evocam o medo (STERN, 2012). Assim, o catastrofismo climático e o medo do 

clima futuro dominam o discurso público e induzem as pessoas reagirem frente às mudanças 

climáticas, tornando-as preocupadas, amedrontadas, apavoradas e, em casos extremos, 

desesperadas.  

Com o uso de linguagem alarmista e exagerada, o discurso do medo sobre o clima futuro 

criou na população uma imaginação apocalíptica dos impactos catastróficos das alterações. Dörries 

(2010) elenca as semânticas atuais do medo da mudança climática, que incluem analogias com a 

guerra (“bomba-relógio ecológica”, “guerra contra o aquecimento global”), avisos da iminência da 

catástrofe (“ponto crítico”, “ponto de ebulição”) e cenários terríveis, além de representações visuais 

onipresentes18. Assim, intensificada por ilustrações vívidas da concretização de perigos e danos 

potenciais, a imaginação gera preocupações reais que podem provocar transtornos emocionais19. 

 

5.1 Mídia alarmista 

 

Uma vez que o público em geral se baseia nos meios de comunicação para entender as 

                                                           
18

 Como exemplo, destaca-se a capa da revista Veja, edição 1961 (21/jun/2006), na qual, em destaque, se lê: 
“Aquecimento global – Os sinais do Apocalipse: o degelo dos polos nunca foi tão violento; ciclones agora açoitam o Brasil; 
os desertos avançam rapidamente; e o nível dos oceanos ameaça cidades”. Ao fundo do texto, uma foto (de um mar 
imenso e de um urso polar em cima de um pequeno pedaço de gelo) com a seguinte legenda: “Urso-polar: o primeiro a 
ver seu mundo se dissolver”. 
19

 A representação mental provocada pelo medo pode ser denominada de "transtorno de estresse pré-traumático", 
termo que descreve a angústia mental resultante do ato de “preparar-se para o pior”, antes que algo realmente 
aconteça. Em outras palavras, uma reação emocional de estresse é provocada pela ansiedade por um evento imaginário. 
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questões científicas, os meios de comunicação desempenham um papel importante na elaboração 

das questões ao público. Segundo Li (2014), as pessoas não processam uma mensagem se 

perceberem que ela possui pouca importância em suas vidas ou se contém baixo grau de ameaça. 

Logo, alto grau de ameaça é utilizado para motivar os destinatários a responderem adequadamente 

às mensagens apelativas de medo. A mudança climática antropogênica ancora-se em emoções 

apavorantes ao repetidamente classificá-la como “ameaça climática” ou “catástrofe” nas 

manchetes, concentrando-se também em consequências aterrorizantes. 

O apelo ao medo no domínio público predomina com linguagem de alarmismo que aparece 

sob diferentes formas. Schulte (2008) destaca manchetes altamente assustadoras: “A mudança 

climática – o novo bioterrorismo”, “É provável que a mudança climática seja mortal, diz relatório das 

Nações Unidas”, “A mudança climática é suscetível de afetar a saúde de milhões, adverte relatório”. 

Outro mecanismo utilizado para ancorar emocionalmente a mudança climática no medo tem sido o 

uso de metáforas de doença grave e morte20: “Ver a nossa Terra morrer”. “Estas são as imagens de 

satélite da Terra que revelam quão doente o nosso planeta está”. “O calor causará extinção de 

animais” (HÖIJER, 2010). 

Mas por que é tão prevalente o medo nas comunicações de mudanças climáticas? O 

alarmismo muitas vezes não resulta da ciência da mudança climática. A mediação de mensagens de 

medo é ilustrada por Hulme (2007), que pesquisou a cobertura da divulgação de relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla do inglês) em dez grandes jornais do 

Reino Unido. As manchetes de primeira página foram publicadas com mensagens de ansiedade: 

“aviso final”, “pior do que pensávamos”, “novos temores sobre o clima elevam o calor entre os 

líderes” e “só o homem pode parar o desastre climático”, além de introduzir adjetivos como 

“catastrófico”, “chocante”, “aterrorizante” ou “devastador”. Contudo, nenhuma das palavras está 

presente no documento original do IPCC. Para O’Neill e Nicholson-Cole (2009), uma explicação é que 

o impacto da notícia aumenta se os eventos puderem ser associados a uma ameaça real à vida 

humana e, assim, os níveis de alarme são ampliados. Na mídia, para atrair a atenção, são bem-

sucedidas as características de curiosidade, imprevisibilidade, credibilidade, relevância pessoal, 

exagero, realismo, sensacionalismo e choque. 

Ativistas, imprensa, políticos e alguns cientistas parecem apelar ao medo para gerar uma 

sensação de urgência, mas o medo gerado no público pode ter efeitos colaterais indesejáveis, 

afetando a saúde psicológica de certos indivíduos. 

 

5.2 Doenças debilitantes 

 

Os relatos midiáticos sobre o aquecimento global provocam respostas emocionais 

carregadas de desespero, sentimentos de ansiedade, tristeza, confusão, choque, raiva, culpa, 

frustração, medo e desesperança. Mesmo na ausência de impactos diretos, a percepção e o medo 

da mudança climática podem, efetivamente, afetar a saúde mental (FRITZE et al., 2008; GILLESPIE, 

                                                           
20

 A morte, a mudança e o futuro são considerados os três grandes medos da humanidade, conforme sugerem Felício 
e Onça (2010). Nesse trabalho, é apresentada uma análise interessante no contexto do aquecimento global, as 
mudanças climáticas e o caos ambiental, sob a ótica da “Teoria da Tríade”, proposta pelos autores. 
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2013). 

Segundo Doherty e Clayton (2011), relatos na mídia de “eco-ansiedade” sobre a mudança 

climática descrevem sintomas como ataques de pânico, perda de apetite, irritabilidade, fraqueza e 

insônia. Mesmo na literatura científica, médicos confirmam e relatam que cada vez mais pacientes 

com sintomas de ansiedade e depressão estão citando as notícias sobre mudança climáticas como 

algo que eles estão tendo dificuldade de lidar, e que isso provoca sofrimento ou interfere na vida 

cotidiana21. 

Em estudo com 275 adultos australianos, Gow (2010) revelou associações entre a angústia 

gerada pelas mudanças climáticas e certos distúrbios psicológicos. O público, preocupado com as 

alterações climáticas, tem sintomas que são “indicativos de depressão, ansiedade e estresse”. O 

autor observou que os pacientes jovens revelam maior angústia geral entre os grupos etários, diante 

da ênfase no ensino de temas de mudança climática no currículo escolar. 

Oliveira (2010, p. 317) sintetiza que, na divulgação de notícias sobre mudanças climáticas, 

os veículos de mídia possuem “[...] um tom predominantemente pessimista, apimentado com um 

sensacionalismo alarmista e catastrofista, algumas vezes até mesmo apocalíptico, com o propósito 

de chocar, amedrontar e apavorar a pessoas”22. 

 

6 CONTROVÉRSIAS E CETICISMO CLIMÁTICO 

 

Além da elevada complexidade dos conceitos envolvidos, diferentes visões e explicações 

controversas aumentam ainda mais a dificuldade de uma pessoa discernir quais informações estão 

corretas ou erradas no campo das mudanças climáticas. Diversos pontos polêmicos são 

constantemente apontados por cientistas e estudiosos – denominados céticos – que contradizem a 
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 Coyle e Susteren (2011) relatam que as pessoas propensas a problemas mentais (de 5 a 15% da população) são mais 
drasticamente afetadas por eventos climáticos traumáticos. Eventos climáticos como secas, furacões, tornados, 
inundações, entre outros desastres naturais, acarretam receios incipientes de ameaça e vulnerabilidade na 
consciência das pessoas, em especial quanto ao medo da perda da vida, moradia e do modo de viver em geral. Logo, 
durante esses eventos, é comum um pequeno aumento na incidência de psicose, suicídios e outros transtornos 
mentais. Analogamente ao trauma psicológico ocasionado por um desastre, a constante sensação de medo associado 
ao aquecimento global corresponde, em certas pessoas, a um confronto diário com uma ameaça existencial mortal e 
devastadora, cujo desgaste emocional pode ser esmagador. Essa “ansiedade ambiental” caracteriza-se como uma 
obsessiva – e potencialmente incapacitante – preocupação sobre riscos à saúde que, na realidade, não são 
significativos. Pessoas expostas a um fato ameaçador da vida, seja ele real, potencial ou imaginário, podem adotar 
atitudes extremamente irracionais, cujas repercussões são bastante preocupantes. Existe o relato de um lamentável 
episódio, ainda que pontual, de pais cometerem o homicídio dos próprios filhos e depois se suicidarem, conforme 
publicado em notícia intitulada “Pais atiram em bebê por desespero ante o aquecimento global” (ESTADÃO ONLINE, 
2010). O caso representa um efeito colateral do medo provocado pelo “terrorismo climático”, totalmente infundado 
pregado pela mídia. 
22

 Em estudo realizado por Netto (2013), com base na análise do noticiário, o viés alarmista e sensacionalista sobre o 
aquecimento global também foi identificado pelo uso de expressões como “apocalipse”, “caos”, “catástrofe” entre 
outras. Refletindo sobre ciência e divulgação jornalística da ciência, o autor concluiu que a ciência e a notícia são 
produzidas a partir de interesses econômicos, logo, é importante discutir quando interessa divulgar a ciência e como se 
dá essa divulgação na textualização jornalística. Nesse sentido, o sensacionalismo resulta da mercantilização do 
jornalismo, ou seja, sua existência depende da venda, e para vender, explora-se a emoção do público. O apelo ao 
sensacional está intimamente atrelado ao significado emocional da notícia, que provoca no público, em algum grau, seus 
medos, anseios e outras emoções. 
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hipótese do aquecimento global causado predominante ou exclusivamente pelo homem23. 

Simplesmente não se justifica uma crença cega em algum “consenso científico” sobre a decisiva 

contribuição humana no aquecimento global. A ciência das mudanças climáticas apresenta 

divergências de opinião, com a persistência de inúmeras incertezas científicas, atreladas ao fato de 

haver uma forte disputa de interesses econômicos e políticos24. 

Em estudo sobre a forma do tratamento midiático em relação aos discursos produzidos 

acerca do aquecimento global em jornais (Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo) e em revistas 

semanais (Veja e Época), Zangalli Junior e Sant’anna Neto (2011) concluíram que o debate científico 

limita-se apenas a um lado da questão, ou seja, o aquecimento global foi abordado como uma 

verdade absoluta, com impactos devastadores para a humanidade. Ainda, afirmam que a imprensa 

brasileira, ao dar um tratamento sobre o aquecimento global como verdade irrevogável, o debate 

fica empobrecido, pois se nega a existência de um pensamento contrário à hipótese antropogênica 

como causa principal das mudanças climáticas. Na mesma linha, Carneiro e Toniolo (2012) 

analisaram 676 notícias jornalísticas de um mesmo grupo de comunicação, das quais apenas 7 

(1,03%) apresentaram opiniões contrárias ao alegado consenso. 

Recente estudo de Dayrell e Urry (2015) estabelece uma relação entre o grau de 

preocupação do brasileiro com a quantidade de notícias sobre mudanças climáticas. Em 2002, 

apenas um quinto dos brasileiros expressavam preocupação com as questões ambientais. Em 2007, 

subiu acentuadamente o percentual de brasileiros que consideravam as questões ambientais como 

uma grande ameaça mundial, atingindo 49%. Em 2009, os brasileiros foram os mais preocupados 

com a mudança climática, enquanto o ceticismo era quase inexistente: 94% dos brasileiros 

afirmaram que o aquecimento global é uma ameaça muito grave. De acordo com ANDI (2009), a 

mudança na opinião pública está fortemente relacionada ao aumento exponencial do número de 

reportagens que, de uma forma ou de outra, transmitem a tese de que a mudança climática 

acontece e é significativa. 

Painter (2011) e Painter e Ashe (2012) não identificaram ceticismo sobre as alterações 

climáticas na mídia brasileira. A quantidade de notícias no Brasil com opiniões de ceticismo climático 

foi a mais baixa (1% em 2007 e 3% em 2009/2010) em relação a outros cinco países analisados. A 

porcentagem de ceticismo na mídia, em 2009, foi de 34% nos EUA, 17% no Reino Unido, 7% na 

China e 6% na França e na Índia. 

 

7 DA IGNORÂNCIA À LITERACIA, UMA GUINADA POSSÍVEL 

 

A falta de conhecimento (ou ignorância) e de reflexão crítica criou medos irracionais 

perante as mudanças climáticas. O medo precisa ser superado e resolvido. Se é verdadeira a 

                                                           
23

 Para os interessados em se aprofundar nas polêmicas das mudanças climáticas, recomenda-se, como leitura 
complementar, as publicações acadêmicas (teses e dissertações) de Onça (2007, 2011) e Oliveira (2010), os livros de 
Baptista (2009), Maruyama (2009), Lino (2010) e Molion (2014), bem como o recente artigo de Felício (2014). 
24

 As inevitáveis controvérsias em torno de discussão do grau de contribuição humana nas mudanças climáticas são 
frutos da disputa de diferentes interesses nas esferas científica, política, econômica, jornalística e midiática, aspectos 
discutidos em Oliveira e Vecchia (2009) e mais profundamente no “Capítulo 7 – Implicações e repercussões no 
contexto da interação entre Ciência, Mídia, Política e Economia” de Oliveira (2010). 
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premissa de que o medo é gerado pela ignorância e pelo desconhecido, então o oposto deve ser 

verdadeiro: conhecer para não temer. Assim, o conhecimento e o esclarecimento geram menos 

apreensão e mais segurança na avaliação crítica de informações apresentadas propositadamente 

com teor preocupante. Nesse sentido, a primeira parte da solução para o problema da ignorância, 

portanto, é fornecer informações precisas ao público, tanto no ensino formal (instituições de ensino) 

quanto no ensino informal (meios de comunicação). 

Uma campanha robusta para promover a literacia científica do clima por meio da educação 

formal e informal pode ajudar a esclarecer as confusões climáticas, abordando as lacunas sistêmicas 

cognitivas e os equívocos comuns na percepção das pessoas. O desafio é significativo. A abordagem 

exigirá, primeiro, uma consciência dos equívocos, ferramentas, modelos mentais eficazes e 

estratégias para identificá-los e superá-los. Nessa direção, novos recursos para explicar conceitos 

básicos do clima têm se tornado mais acessíveis e sofisticados, ao mesmo tempo que evitam 

representações que conduzem a equívocos. Pode-se citar, por exemplo, recursos didáticos 

multimídia e visualizações que empregam animações e permitem explicar os conceitos de uma 

maneira nova, mais interativa e atraente às gerações atuais (MCCAFFREY; BUHR, 2008).  

Para ensinar a ciência do clima de forma eficaz e abordar suas próprias lacunas de 

conhecimento e equívocos, os professores devem ser devidamente treinados por meio do 

desenvolvimento prévio e durante o desempenho profissional. Assim, deve-se fornecer ferramentas 

de aprendizagem precisas, recursos e fontes de referências atualizadas que identifiquem 

especificamente as dúvidas comuns e as deficiências cognitivas dos alunos. Um grande desafio 

consiste em fornecer ao público informações, documentos e referências que ajudem a romper o 

analfabetismo climático de décadas de equívocos, lacunas pedagógicas e confusões do público com 

relação aos conceitos científicos do clima. Nesse sentido, como contribuição para fornecer visão 

equilibrada e sensata acerca de mudança climática, Oliveira e Vecchia (2013)25 apresentam texto 

didático, compatível com os níveis médio, técnico e superior. 

 

7.1 Raciocínio científico e literacia climática 

 

Raciocinar sobre questões sociocientíficas requer que os indivíduos enxerguem além do 

mero raciocínio lógico e comecem a incorporar outras formas de raciocínio que lhes permitam 

considerar questões complexas, como as mudanças climáticas. Esse tipo de raciocínio envolve 

avaliar argumentos construídos a partir de várias perspectivas em dilemas duvidosos. Com base 

nessa perspectiva, Liu, Varma e Roehrig (2014) caracterizaram quatro dimensões gerais do raciocínio 

sociocientífico: (1) reconhecer a complexidade inerente às questões sociocientíficas; (2) analisar as 

questões a partir de perspectivas múltiplas; (3) considerar que as questões estão sujeitas a 

investigações contínuas; e (4) exibir ceticismo quando surgem informações potencialmente 

                                                           
25

 Considerando que, em diversos trabalhos científicos e notícias, um volume imenso de informações é dedicado à 
influência humana no clima, muitas vezes omitindo ou menosprezando as causas naturais, Oliveira e Vecchia (2013) 
apresentam dados mais ponderados entre as causas (naturais e antropogênicas) e os efeitos das mudanças climáticas, 
além de conceitos básicos sobre balanço de radiação, forçamentos radiativos, gases de efeito estufa, aerossóis, 
emissões solares, parâmetros orbitais terrestres, atividades vulcânicas, entre outros. 
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tendenciosas. 

O raciocínio com analogias é especialmente benéfico na educação, porque promove o 

desenvolvimento da literacia climática. O tema das mudanças climáticas globais é abstrato e a 

natureza das alterações é praticamente impossível de detectar e experimentar. Existem fontes 

inequívocas de dados que são fundamentais como, por exemplo, todo o registro geológico. A Terra 

passou por incontáveis alterações do clima, ao longo de toda a sua evolução. Assim, a aquisição de 

conhecimento sobre mudança climática é particularmente difícil, e a maioria das pessoas só entende 

a mudança climática global à medida que ela afeta a vida cotidiana (LIU; VARMA; ROEHRIG, 2014). 

A argumentação deve ser um elemento fundamental na educação da mudança climática. O 

público está sujeito ao debate sobre aquecimento global e fica perplexo diante de todas as 

diferentes perspectivas que emergem dessa discussão. As pessoas devem ser capazes de raciocinar 

criticamente sobre a informação que recebem, e precisam estar aptas a produzir argumentos sólidos 

para apoiar ou refutar alegações. Além disso, ensinar os alunos a raciocinar, discutir e pensar 

criticamente melhorará a aprendizagem conceitual (LIU; VARMA; ROEHRIG, 2014). 

Melhorar a literacia do público em relação ao clima é questão interdisciplinar, exigindo 

colaboração entre cientistas e educadores para sintetizar e compartilhar o conhecimento científico 

de um sistema imensamente complexo que engloba o clima, a economia e a sociedade. As 

descobertas científicas sobre mudança climática geram lacunas entre o conhecimento científico e a 

compreensão pública sobre a questão. Muitos fatores podem exacerbar a diferença, desde a 

complexidade da ciência do clima até as orientações ideológicas pessoais; o quadro estimula a 

discussão de processos cognitivos capazes de promover a compreensão da complexa ciência do 

clima (LIU; VARMA; ROEHRIG, 2014). 

Quanto aos alunos, segundo Liu, Varma e Roehrig (2014), eles precisam ser explicitamente 

ensinados: (a) a ser céticos, (b) a identificar nas afirmações científicas tendências, parcialidades e 

manipulações, e (c) a pensar criticamente sobre como tem sido feita a divulgação científica. Um 

objetivo educacional crítico é fazer os alunos aprenderem sobre como questões sociocientíficas são 

tratadas e avaliadas dentro da sociedade, tornando-os capazes e seguros para agir como cidadãos 

responsáveis no futuro. Incorporar o raciocínio científico na educação sobre mudança climática 

ajudará a cumprir essa meta. Cientistas e educadores devem utilizar linguagem compatível com os 

processos cognitivos do público, assim como incentivar a discussão sobre mudança climática global 

na sociedade e nas escolas. Como resultado, o público em geral deverá reconhecer a relevância do 

raciocínio científico e o seu impacto na alfabetização climática. 

Uma sociedade cientificamente alfabetizada (não proficiente, apenas alfabetizada) é 

essencial para o discurso racional e o julgamento consciente de questões amplas, em um milênio 

dominado pela ciência e tecnologia e repleto de questões ambientais e sociocientíficas importantes, 

como é o caso das mudanças climáticas. 

 

8 DISCUSSÃO 

 

A dificuldade é inerente à literacia científica sobre o clima e suas interfaces com a geologia; 

aprimorar a situação geral é um problema muito grande para ser resolvido pelo esforço individual. 
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Para resolver o problema do analfabetismo em relação à ciência, é fundamental superar as falhas 

educacionais nos níveis fundamental e médio. Somente com a melhoria cognitiva e aumento da 

capacidade intelectual haverá habilidade de abstração e entendimento dos complicados conceitos 

físicos, químicos e biológicos associados à ciência do clima. Três grandes profissionais são 

precursores do processo de geração e difusão de informação: os jornalistas, os cientistas e os 

professores.  

Sem o conhecimento adequado em climatologia e geociências, os jornalistas e seus leitores, 

os professores e seus alunos, são forçados a usar meios indiretos para avaliar a gravidade do 

aquecimento global. Se os jornalistas e professores souberem mais sobre ciência, então suas notícias 

e aulas serão mais precisas e, talvez, o público e os alunos consigam entender mais sobre as 

alterações climáticas. Na divulgação de aspectos duvidosos das mudanças climáticas, é imperativo 

apresentar os vários pontos de vista existentes. A norma jornalística do relato equilibrado é 

considerada um pilar tradicional. Sem conflito de interesses, almeja-se a neutralidade, expondo-se 

pontos de vista em conflito e proporcionando atenção aproximadamente igual e equilibrada26. 

Com relação aos professores, Tenreiro-Vieira e Vieira (2013) exprimem que: 

 
[...] não é expectável que os futuros professores fomentem a literacia científica e 

matemática crítica dos seus alunos se eles próprios não se sentirem confiantes, incitados e 

desejosos por alcançar níveis sucessivamente mais elevados de literacia científica e 

matemática. A questão da formação de professores assume, pois, importância crucial, 

porquanto é dos professores e, em particular, da sua formação que depende grandemente a 

promoção da literacia matemática e da literacia científica crítica dos seus alunos. (TENREIRO-

VIEIRA; VIEIRA, 2013, p. 165). 

 

Cabe destacar que a alfabetização científica não mede apenas a quantidade do 

conhecimento, mas representa uma medida da habilidade de coletar informações sobre um dado 

assunto, juntamente com a capacidade de distinguir fontes confiáveis de não confiáveis. Nem todos 

estão preocupados em promover a literacia científica, pois há agendas movidas por interesses 

sociais, políticos e comerciais, mas a internet é fonte acessível: a quantidade e a qualidade da 

informação disponível varia de péssima a ótima qualidade, sendo difícil identificar fontes confiáveis. 

O retrato do aquecimento global é demasiadamente intricado para a maioria daqueles que 

têm nas mãos a função de difundir informação, jornalistas e professores. Assim, os cientistas 

também desempenham papel fundamental na divulgação científica, mas muitas vezes subestimam a 

complexa tarefa de popularizar a ciência. Por exemplo, para apreciar a complexidade do sistema 

climático, é importante compreender as interligações entre a atmosfera, hidrosfera, criosfera, 

litosfera e biosfera. A compreensão plena das interfaces exige uma abordagem com pensamento 

científico e sistemático, um modus operandi muito bem internalizado e praticado pelos cientistas. 

Porém, cabe aos cientistas simplificar conceitos científicos de forma didática, facilmente assimilável.  

                                                           
26

 Na abordagem de temas polêmicos, indica-se um sucinto, mas eficiente, material, “Cobrindo controvérsias”, parte 

de um curso de Jornalismo Científico, disponível em: <http://www.wfsj.org/course/pt/L6/L6P00.html>. Acesso em: 7 

jun. 2015. 
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Juntos, os geradores e promotores da informação, cientistas, jornalistas e professores, 

possuem um grande desafio pela frente, o de criar uma “consciência pública da ciência”, a qual é 

sumarizada por Vogt, Cerqueira e Kanashiro: 

 
Não cabe à divulgação científica apenas levar a informação, mas também atuar de modo a 

produzir as condições de formação crítica do cidadão em relação à ciência. Não só cabe à 

divulgação a aquisição de conhecimento e informação, mas a produção de uma reflexão 

relativa ao papel da ciência, sua função na sociedade, as tomadas de decisão correlatas, 

fomentos, aos apoios da ciência, seu próprio destino, suas prioridades e assim por diante. 

Isso vai além da atitude inicial, na qual o cientista era o sábio, o cidadão era o ignorante e o 

jornalista científico ou divulgador da ciência era o construtor da ponte entre essas figuras, de 

maneira a suprir o tal déficit de informação. [...] o que está sendo enfatizado não é só a 

aquisição da informação, a possibilidade de acesso à informação, mas a formação do 

cidadão no sentido em que ele possa ter opiniões e uma visão crítica de todo o processo 

envolvido na produção do conhecimento científico com sua circulação e assim por diante. 

Esse é um conceito relacionado à cultura científica que modifica os modos de se fazer e 

pensar a própria divulgação. (VOGT; CERQUEIRA; KANASHIRO, 2008, p. 2). 

 

9 CONCLUSÕES: NEUTRALIZANDO A “ECO-ANSIEDADE” 

 

A falta de conhecimento por parte de estudantes e adultos sobre o movimento da Terra ao 

redor do Sol27 chegou a tal ponto que, com base nos resultados gerais de enquetes em diversos 

países, parcela significativa dos entrevistados é considerada cientificamente analfabeta. A 

combinação desse quadro com a postura sensacionalista e alarmista de veículos de mídia resultou 

em uma síndrome social, a “eco-ansiedade”. A exposição contínua a histórias assustadoras sobre 

aquecimento global na mídia popular leva o público a manifestar altos níveis de ansiedade.  

As pessoas preocupam-se com questões climáticas, mas carecem de base científica e 

reproduzem as falhas educacionais que encontraram na infância e na juventude. O analfabetismo 

climático e geológico é reflexo direto da baixa qualidade da educação nacional, e diferentes fontes 

comprovam a incômoda percepção de que a educação no Brasil é péssima. Houve melhoria tímida e 

pontual e o país parece rumar para situação melhor, mas a lentidão do processo leva a admitir que 

muitas gerações continuarão ainda a apresentar deficiência conceitual de magnitude similar. 

O aspecto controverso da discussão da influência humana no recente aumento da 

temperatura média global aumenta as dificuldades, confusões e equívocos sobre o tema. Somente 

com a riqueza de informações, algumas vezes contraditórias, pode-se desenvolver uma visão mais 

ampla e clara dos fatores e componentes climáticos. Com a plena compreensão de seu 

funcionamento, será possível estabelecer um julgamento confiável sobre a magnitude do impacto 

das atividades humanas no clima da Terra. 

As geociências, a ciência ambiental e as ciências do clima continuam gerando 

conhecimento abrangente e complexo. Não basta produzir mais e melhores cientistas ambientais, 

porque o desafio para a educação inclui favorecer a formação generalizada de cidadãos informados 

                                                           
27

 A proposta do heliocentrismo por Nicolau Copérnico há mais de 500 anos foi precursora da astronomia moderna e 
representa uma das mais importantes descobertas científicas de todos os tempos. 
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e motivados, capazes de compreender, interpretar e tomar decisões com base em evidências e 

teorias científicas sofisticadas. É necessário haver ênfase imediata no desenvolvimento de 

habilidades de raciocínio e de reflexão crítica para reforçar a alfabetização científica e climática, a 

fim de corrigir as falhas atuais e evitar equívocos adicionais futuros. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação ambiental está presente em várias instituições nos últimos anos, pois muitos 

setores da economia estão levando em consideração a sustentabilidade para que haja um 

planejamento de produção contínua sem degradação do meio ambiente. Desse modo, o estudo e 

aplicação de teorias sobre gestão ambiental, na qual engloba análises sobre educação ambiental, 

se torna cada vez mais importante dentro das organizações. 

Assim sendo, dependendo do ramo de atividade em que a empresa está inserida, pode 

haver uma variação do grau da sua relação com as práticas de gestão ambiental. Nesse contexto, 

as instituições que estão ligadas ao agronegócio possuem uma relação direta com essas práticas, 

já que grande parte dos recursos utilizados no processo produtivo provém da natureza e do meio 

ambiente. 

A partir disso, a agricultura familiar, por fazer parte do complexo do agronegócio, 

também deve ter suas responsabilidades com relação às práticas ligadas aos processos de gestão e 

educação ambiental, e assim deve ocorrer um planejamento dos produtores familiares quanto aos 

sistemas de produção que utilizam em sua cultura, podendo essa cultura ser do tipo agrícola ou 

pecuária. Uma dessas relações é o desenvolvimento rural sustentável, que é um conceito 

fundamental em projetos de gestão ambiental no meio rural. Nesse cenário, a educação ambiental 

possui o intuito de compreender o meio ambiente com uma visão sistêmica, incluindo o agricultor 

como mais um elemento do ecossistema, refletindo a qualidade de vida no campo a partir da 

relação agricultor e natureza, a fim de reduzir os impactos ambientais negativos. 
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Conforme citam Neumann e Loch (2002), o Brasil possui características ecológicas 

espaciais muito distintas, sendo que determinada solução pode apresentar resultados 

completamente diversos, principalmente quando existe a variação dessas características, o que 

torna impossível propor soluções ambientais padronizadas voltadas ao meio rural. 

Há uma grande complexidade de ecossistemas e sistemas produtivos que variam de 

grandes latifúndios a pequenas áreas de produção familiar, e não há uma legislação ambiental 

específica para cada realidade, o que dificulta o fomento ao desenvolvimento rural sustentável e 

práticas ambientais customizadas para cada necessidade. 

A atuação governamental poderia demandar uma gestão ambiental menos punitiva e 

com enfoque mais educativo, em que o papel do educador ambiental rural seria elemento de 

articulação do fomento à conscientização dos agricultores para suas necessidades sociais. Além 

disso, poderia promover a educação ambiental de maneira que ocorra uma eficiente utilização dos 

recursos naturais, em que visa à transformação das ações antrópicas no meio rural e melhor 

qualidade na permanência do indivíduo no campo. 

O fato de a gestão ambiental estar baseada essencialmente nos mecanismos de 

fiscalização e coerção leva a reflexos danosos para o desenvolvimento global da sociedade, em 

particular ao meio rural. Agrava, ainda mais, a precária situação de sobrevivência de grande 

parcela dos agricultores familiares, pois onera o processo produtivo agrícola e também não 

propicia os elementos básicos, na qual permitam ao público envolvido o cumprimento de suas 

obrigações (NEUMANN; LOCH, 2002). 

É de senso comum que o meio rural é associado à natureza, considerado o cenário no 

qual o ser humano está em contato direto com o meio ambiente. No entanto, muitas vezes, com 

ineficientes ações de conservação e preservação ambiental. Um agravante para essa pluralidade 

de valores no campo é o uso de insumos químicos sintéticos, utilizado para melhorar a 

produtividade dos alimentos. Outro ponto a ser analisado é o uso de recursos naturais, muitas 

vezes de maneira pouco eficiente e racional por parte dos produtores rurais que não detêm 

informações suficientes a respeito de educação ambiental. 

Como normatização da Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil conta-se com a 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que possui em seu art. 1º a seguinte definição: 

 
Educação Ambiental como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidade e atitudes voltadas à conservação 

do meio ambiente, para promover a qualidade de vida e a sustentabilidade (BRASIL, 

1999). 

 

A educação ambiental não é somente a aquisição de conhecimento, mas também a 

mudança de comportamentos e atitudes, possuir habilidades para realizar ações e busca de 

soluções para os problemas ambientais (VICTORINO, 2000). 

O campo do saber da educação ambiental possui um viés de atuação interdisciplinar, 

sendo que no ambiente rural encontra-se um processo de construção mais lento que no urbano. 

As ações são isoladas e a população possui menor acesso a informações ambientais que a 
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população urbana. Para tanto, deve-se atuar de maneira participativa, incluindo os atores locais 

desde a elaboração do projeto até a devolutiva, com a discussão dos resultados finais e possíveis 

ajustes futuros. 

Segundo Sauvé (2005), a educação ambiental não é uma “forma” de educação 

simplesmente, não é uma “ferramenta” para resolução de problemas ou de gestão do meio 

ambiente. Trata-se de uma dimensão essencial referente à educação fundamental que trata 

interações que se encontram na base do desenvolvimento pessoal e social: a relação do ambiente 

em que vivemos de maneira compartilhada. Nesse sentido, o foco da educação ambiental 

encontra-se concentrado na relação ser humano e sociedade, construindo novos saberes para 

proporcionar um ambiente sustentável, contribuindo com a qualidade de vida, tanto nas cidades 

como no campo. 

Portanto, a educação ambiental deve priorizar a construção do conhecimento, 

respeitando os saberes do produtor rural e, nesse contexto, o processo dialógico deve apresentar 

alternativas viáveis ao agricultor e a comunicação assumir um papel importante na mediação de 

construção e reconstrução do conhecimento ambiental por meio da Educação Ambiental. Dessa 

forma, 

 
A questão ambiental não pode se resumir a expressões como "é proibido", "é vedado", 

"não é permitido", "sanções penais", "auto de prisão"; mas deve postular a construção de 

conhecimentos, através de situações específicas da realidade, como forma de produzir 

intervenções humanas adequadas às condições singulares. Neste sentido, cresce a tomada 

de consciência de que muitos dos problemas dos instrumentos de gestão ambiental 

empregados decorrem de um conhecimento insuficiente das condições e modalidades de 

produção existentes, bem como da consequente inadequação das alternativas propostas 

aos agricultores (NEUMANN; LOCH 2002, p. 248). 

 

Quando bem realizadas, as ações de educação ambiental alcançam mudanças de 

comportamento pessoal, de atitudes e de valores de cidadania que podem ter fortes 

consequências sociais. Isso acontece porque comportamento “ambientalmente correto” é 

aprendido na prática do cotidiano, por meio de gestos de solidariedade, hábito de higiene pessoal 

e dos diversos ambientes, entre outras expressões positivas (MEC, 2001). 

Tais práticas de educação ambiental levam a um desenvolvimento sustentável pautado 

no tripé da sustentabilidade no meio rural. Conforme Leff (2007, p.246), “os desafios do 

desenvolvimento sustentável implicam a necessidade de formar capacidades para orientar um 

desenvolvimento fundado em bases ecológicas de equidade social, diversidade cultural e 

democracia participativa”. 

Kageyama (2008) afirma que o desenvolvimento rural, por sua vez, não deverá ser 

identificado somente por meio do desenvolvimento econômico, mas visualizado por meio de um 

olhar abrangente, permeando um processo que envolve múltiplas dimensões: a econômica; a 

sociocultural; a político-institucional e, principalmente, a ambiental. 

Nesse sentido, e com uma visão sistêmica de análise do ambiente rural, o papel da 

interdisciplinaridade torna-se fundamental e reforça as competências do educador ambiental, 
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além da importância das pesquisas científicas para corroborarem com as práticas do 

desenvolvimento rural sustentável. 

Complementa Morales (2012) que o enfoque interdisciplinar é tomado como um possível 

meio de o educador ambiental chegar à reformulação do pensamento, com a incorporação de 

fundamentos teóricos adequados. Sendo assim, imprescindível para a reflexão e o 

encaminhamento de soluções às dificuldades relacionadas ao ensino e às pesquisas realizadas nos 

diversos campos do saber. 

Para atingir diretamente produtores da agricultura familiar31, também é importante que o 

educador ambiental adote linguagem apropriada à comunicação rural. Segundo Bordenave (1983), 

para entender a comunicação no meio rural, torna-se necessário identificar as formas de agir e de 

pensar do homem rural, que por muitas vezes acabam gerando códigos e meios de comunicação 

próprios e particulares, construindo modelos específicos de comunicação. 

Sabe-se que o segmento familiar da agricultura nacional é responsável por grande parte 

da produção agropecuária, apresentando assim relações estreitas com o segmento industrial e de 

serviços, o que resulta em uma importante participação no PIB do agronegócio brasileiro 

(GUILHOTO et al., 2007). Dessa maneira, possui grande importância na produção agrícola nacional, 

sendo que no ano Censo Agropecuário de 2006, 84% do total de propriedades rurais eram de 

atividade familiar e, além disso, responsáveis por aproximadamente 74% dos empregos gerados 

no campo (CODAF, 2015). 

A importância desse segmento para o país é comprovada, entretanto, é pouco valorizado 

quando se trata de políticas públicas e a atuação do governo no setor, se comparado com outros 

segmentos, como, por exemplo, o da agropecuária empresarial (AZEVEDO; PESSÔA, 2014). 

Para que os números na agricultura familiar continuem tendo uma boa 

representatividade no setor do agronegócio nacional, há algumas políticas do governo federal que 

incentivam um aumento de produção e produtividade dos agricultores familiares em todo o país. 

Dentre esses programas, estão: Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar 

(PRONAF), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar 

(PROAGRO), Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) e Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) (MDA, 2015). 

É importante destacar que programas como o Pronaf possui incentivos específicos para 

uma boa utilização e conservação do meio ambiente como, por exemplo, o Pronaf Agroecologia e 

o Pronaf Eco, que visam a estimular a produção de produtos agroecológicos e orgânicos, além de 

investimentos em recuperação de uso de tecnologias de energia renovável e tecnologias 

ambientais (BNDES, 2015). 

                                                           
31

Para que uma produção agrícola ou pecuária exercida em uma propriedade rural no país seja considerada de 
característica familiar, é preciso que haja integrantes da família que trabalhem no campo. No entanto, ainda não 
existe um conceito que esteja pontualmente definido sobre agricultura familiar, sendo que pelo senso comum, o 
agricultor familiar faz parte de várias maneiras de se praticar agricultura, considerando que existem as diferenças de 
culturas praticadas de cada família (SCHENEIDER; NIEDERLE, 2008). 
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Também existe o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF), que é 

um programa de educação ambiental específico para a agricultura familiar, cujo objetivo e a 

adoção de práticas sustentáveis no território rural. Além disso, visa promover a formação e 

capacitação da educação desses agricultores, assim resultando em um processo de incentivo para 

a educação ambiental dentro da agricultura familiar de modo geral (MMA, 2015). 

Nesse contexto, o PEAAF incentivou o seminário ocorrido no ano de 2012: “Boas Práticas 

em Educação Ambiental na Agricultura Familiar”, tratando sobre as temáticas da produção 

sustentável neste setor (ICMBIO, 2015). Com isso, considera a importância dessas duas temáticas 

para o desenvolvimento sustentável quanto a produção de alimentos. 

Além dos programas de incentivo na etapa produtiva e de educação ambiental já citados, 

existe o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, conhecido também como Programa ABC, o 

qual é dividido em outros sete subprogramas (MAPA, 2015). O governo federal criou esse 

programa com o objetivo de incentivar toda a cadeia do agronegócio com relação às práticas 

ambientais, fazendo com que os produtores utilizem técnicas de agricultura sustentável para 

diminuir a quantidade de emissões de gases do efeito estufa. 

Para que esse programa tenha efetividade, existem cursos para a capacitação dos 

agricultores, fazendo com que apliquem as técnicas corretas no processo de plantio. Seguindo 

essa linha de pensamento, o fato de existir um grande volume de produção e um grande volume 

de produtos gerados por parte dos produtores familiares no país, é preciso que haja uma 

produção que seja ecologicamente viável e sustentável para o meio ambiente em que está 

inserido. Desse modo, os aspectos analisados sobre educação ambiental citados anteriormente 

são de grande importância para a promoção da sustentabilidade ambiental. 

Contudo, além dos incentivos gerados pelos programas governamentais, existe a Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012, que trata sobre o Código Florestal, estabelecendo as obrigações 

para os produtores rurais, variando de acordo com as características do imóvel rural e também 

dos tipos de atividades realizadas na propriedade. Nesta lei é indicado também que os produtores 

façam sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), sistema em que permitirá um controle 

melhor da utilização da propriedade pelo governo, principalmente em questões que abordam 

áreas de preservação permanente e de reserva legal. Sendo assim, o cumprimento da lei faz com 

que em grande parte das áreas rurais ocorra uma produção de maneira mais eficiente, a fim de 

pensar a propriedade rural sob uma ótica sustentável. 

 

2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho possui como objetivo geral analisar os agricultores familiares da 

região de Tupã-SP quanto às suas práticas e conhecimentos sobre educação ambiental aplicados 

em suas propriedades, podendo estas fazer parte do complexo agrícola ou pecuário. 

Dentre os objetivos específicos estão: realizar um levantamento bibliográfico sobre 

educação ambiental e agricultura familiar; analisar a relação que existe entre os agricultores 

familiares com a educação ambiental diante as suas práticas de cultivo durante a produção, e 
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identificar dentre os produtores familiares entrevistados quais são as culturas predominantes em 

sua propriedade rural. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida sob uma abordagem metodológica qualitativa, que busca 

analisar e interpretar aspectos profundos e também descrever a complexidade do 

comportamento humano. Desse modo, faz com que haja riquezas de detalhes das investigações, 

hábitos, ações, tendências comportamentais entre outros aspectos peculiares (MARCONI; 

LAKATOS, 2011). 

Dentro dessa abordagem, trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, 

que prioriza desenvolver e esclarecer conceitos e ideias, que visa à formulação de problemas mais 

precisos, além de envolver levantamento bibliográfico (GIL, 2014). 

Contudo, além do levantamento bibliográfico e pesquisas em instituições especializadas, 

foi realizada uma pesquisa de campo para coleta de dados no município de Tupã, localizado no 

interior do Estado de São Paulo. Para tanto, foi aplicado um formulário com 18 questões. 

Entretanto, para a aplicação das questões, buscou selecionar produtores que possuíam culturas 

diferentes em suas propriedades, com o objetivo de não obter distorções nas respostas, 

totalizando 12 agricultores familiares participantes. 

O formulário composto por três blocos levou em consideração que cada bloco possui 

características próprias a serem analisadas. O Bloco A teve por objetivo identificar as informações 

básicas dos agricultores, como sexo, idade e grau de escolaridade. É importante destacar que não 

foram identificados os nomes dos sujeitos nos formulários, tendo em vista que para a análise dos 

resultados não possui nenhum tipo de interferência. O Bloco B buscou coletar dados para analisar 

os tipos de cultivos existentes na propriedade. A última etapa, Bloco C, visou a identificar as 

práticas e percepções dos agricultores familiares sobre educação ambiental, adotando a escala 

Likert de cinco pontos como parâmetro de respostas, sendo a sequência de 1 a 5: “(1) Discordo 

Totalmente, (2) Discordo, (3) Indeciso, (4) Concordo e (5) Concordo Plenamente”. 

 

4 RESULTADOS 

 

Por meio da coleta de dados, no Bloco A percebe-se uma predominância de 92% do sexo 

masculino, tendo a função de gestor nas propriedades analisadas, visto que apenas 

aproximadamente 8% dos produtores eram do sexo feminino. Além disso, somente 16% possuíam 

escolaridade de nível superior, o que demonstra que o saber do campo e da prática vivenciada é 

repassado diretamente de geração a geração. 

Juntamente com esses dados foi analisada a idade dos agricultores, divididos em seis 

faixas etárias. Nesta análise percebeu-se que metade tinha até 50 anos e que os outros 50% 

possuíam 51 anos ou mais, sendo que metade destes tinha apenas o ensino fundamental e 

somente um entrevistado possuía ensino superior. 
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Procurou-se aplicar o formulário para produtores que tivessem culturas diferentes, etapa 

esta que foi analisada no Bloco B, com o intuito de realizar uma análise em que o tipo de cultivo 

produzido não tivesse interferência nos resultados. Dessa maneira, foram analisados agricultores 

dos mais diversos tipos de culturas, estando entre elas: amendoim, gado de leite, gado de corte, 

goiaba, limão, mandioca, milho, tomate, entre outras. Contudo, é importante destacar que entre 

as culturas predominantes não houve nenhuma que se repetiu, no entanto, a produção de goiaba 

e mandioca esteve presente em grande parte das propriedades. 

O Bloco C, por sua vez, foi utilizado para identificar o objetivo do presente trabalho, no 

qual foram realizadas 13 questões, levando em consideração que em 11 questões aplicou-se a 

metodologia proposta empregando a escala de Likert para análise dos resultados. A partir disso, 

foi identificado que 75% dos produtores entrevistados participam ou já participaram de algum tipo 

de programa governamental ligado à Agricultura Familiar, sendo que todos estes fazem ou já 

fizeram parte do PRONAF, principal programa federal ligado ao setor. 

Também foi questionado sobre a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), em que 

dois em cada três produtores já realizaram o cadastro. Assim, esses que já o efetuaram 

comprovam estar regularizados conforme exigências do Código Florestal (BRASIL, 2012). 

Entretanto, quando questionados em relação aos benefícios que o CAR poderia trazer à sua 

propriedade, 92% dos entrevistados responderam que discordam ou discordam totalmente, ou 

seja, não estavam de acordo com a efetuação do cadastro. 

Neste contexto, cerca de dois terços dos produtores realizaram o CAR, mas a grande 

maioria não concorda que o cadastro lhes poderia trazer benefícios. Assim, cerca de 90% 

responderam fazer uso das práticas de preservação do meio ambiente pelo fato coercitivo de 

multas geradas quando ocorre o desrespeito à lei. A partir disso, afirmaram que as práticas 

realizadas é o acato às regras impostas pela lei, como, por exemplo, cercarem total ou 

parcialmente as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Entretanto, vale ressaltar 

que o CAR ainda é recente e está em processo de implantação. 

Outro dado interessante coletado na elaboração deste trabalho foi o fato de que todos 

utilizam algum tipo de agrotóxico no processo de produção, porém apenas a metade dos 

produtores faz a devolução das embalagens dos produtos utilizados. Segundo a maioria deles, a 

devolução não ocorre pelo fato de que não existem pontos de coleta acessíveis. Alguns 

agricultores relataram que quando existia o ponto de coleta na Cooperativa Agrícola Mista da Alta 

Paulista (CAMAP) era realizado o processo de devolução das embalagens, mas por não existir esse 

procedimento atualmente, acaba gerando uma distância longa e um custo alto para a devolução 

em outras cidades. 

Em relação à utilização da água nas propriedades, nenhum dos produtores acredita que a 

água poderá acabar algum dia, entretanto, todos afirmaram, segundo seus conhecimentos, fazer 

uso responsável da mesma durante a etapa de produção. Desta maneira, foi averiguado o 

conhecimento de cada produtor rural a respeito do conceito de sustentabilidade, e todos 

afirmaram ter conhecimento sobre o assunto.  

Foi percebido que na região não existem incentivos para estimular os produtores a 

realizar suas produções levando em consideração os aspectos ambientais, e dos entrevistados 
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apenas um produtor disse ter participado de algum tipo de ação ligado à educação ambiental. 

Contudo, aproximadamente 92% acreditam que a utilização das práticas ambientais nas etapas de 

produção, independentemente da cultura a ser cultivada, ocorre de maneira positiva e pode 

melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo. 

A partir desses resultados ressalta-se a importância do Programa de Educação Ambiental 

e Agricultura Familiar (PEAAF) para que se possa viabilizar ações contínuas e participativas no 

campo com sujeitos sociais atuantes no setor da agricultura familiar. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Considerando as três etapas do formulário, foi possível realizar uma comparação entre os 

blocos analisando as interferências entre eles, sendo possível identificar as práticas e percepções 

dos agricultores. Os resultados obtidos demonstraram que, quanto às práticas executadas, são em 

grande parte realizadas por fazerem parte da legislação, e em relação às percepções dos 

agricultores sobre o assunto, foi percebido que a grande maioria dos produtores acredita que é 

necessário conservar o meio ambiente para haja melhor qualidade de vida. 

Deste modo, segundo a pesquisa, o cenário da agricultura familiar na região de Tupã-SP 

possui grande parte dos gestores homens de idade avançada e de baixo ou médio nível de 

escolaridade. Sendo assim, seria interessante se houvesse uma inserção de pessoas com maior 

grau de conhecimento e também de idade menos avançada para que haja um novo ciclo de 

produção e, além disso, para que se aplique um maior nível de conhecimento, com o objetivo de 

obter maiores níveis de produtividade, já que a Agricultura Familiar abastece grande parte da 

população. 

Com relação às práticas exercidas pelos agricultores entrevistados, pode-se inferir que as 

práticas ambientais executadas pelos mesmos ocorrem, na maioria das vezes, pelo fato de haver 

uma legislação, a qual impõe a proteção ao meio ambiente. Contudo, existem outros tipos de 

práticas que não são impostas por lei, mas não são executadas por falta de infraestrutura. 

Como exemplo das práticas executadas impostas por lei, podemos citar o cadastramento 

no CAR, em que os agricultores informam as áreas de preservação permanente e reserva legal, e 

caso o produtor não o faça torna-se passível de punição. Assim sendo, é um sistema 

governamental que tenta regular de maneira punitiva as ações praticadas pelos agricultores, mas 

o ideal seria que, além disso, levasse a um processo de conscientização e não de punição para os 

agricultores, conforme propõem Neumann e Loch (2002) na metodologia deste trabalho. 

Para estimular a prática de educação ambiental para os agricultores familiares seria 

necessário um papel de maior incentivo do governo, em que seria preciso implantar um sistema 

em que leve de maneira mais efetiva os conceitos de educação ambiental. Além disso, também 

deveria fornecer uma estrutura mais adequada para que seja realizado o processo de descarte das 

embalagens criando mais pontos de coleta para que haja a devolução das embalagens de 

agrotóxicos utilizadas no campo. 
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Sendo assim, nota-se que a educação ambiental é elemento fundamental e norteador no 

processo de gestão ambiental no meio rural. Desse modo, em relação à percepção dos 

agricultores sobre o assunto, pode-se dizer que a maioria acredita que a utilização da educação 

ambiental pode trazer benefícios tanto para a produção quanto para a qualidade de vida das 

famílias que estão inseridas neste meio. Entretanto, é necessário que haja como já citado 

anteriormente, um apoio governamental para que conscientize de forma mais efetiva os 

agricultores familiares. 

 

REFERÊNCIAS  

 
AZEVEDO, F. F.; PESSÔA, V. L. S. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar no Brasil: Uma análise 

sobre a distribuição regional e setorial dos recursos. Revista em Sociedade & Natureza, Uberlândia, ano 23, n. 3, p. 

483-493, set.-dez. 2011. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1982-

45132011000300009&script=sci_arttext>. Acesso em: 4 maio 2015. 

 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento. Pronaf. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/apoio/pronaf.html> 

Acesso em: 15 maio 2015. 

 

BORDENAVE, J.D. O que é comunicação rural. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

 

BRASIL. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 22 abr. 2015. 

 

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: 10 maio 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Desenvolvimento sustentável. Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/plano-abc>. Acesso em: 12 maio 2015c. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Programas. Disponível em: 

<http://www.mda.gov.br/portal/sra/programas >. Acesso em: 10 maio 2015a. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental.Parâmetros Curriculares Nacionais: meio 

ambiente/saúde. 3. ed. Brasília: A Secretaria, 2001. 128p. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao-de-educadores/programa-de-educa%C3%A7%C3%A3o-

ambiental-e-agricultura-familiar-peaaf>.Acesso em: 20 maio 2015b.  

 

CODAF – COMPETÊNCIAS DIGITAIS PARA AGRICULTURA FAMILIAR. Disponível 

em:<http://codaf.tupa.unesp.br/informacoes/a-importancia-da-agricultura-familiar> Acesso em: 10 mar. 2015. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

GUILHOTO; J.J.M. et al.PIB da agricultura familiar: Brasil – Estados. Brasília: MDA, 2007. 

 



Educação Ambiental: Reflexões e Experiências -  47 

 

 

 

ICMBIO – INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DE BIODIVERSIDADE. Boas práticas em educação ambiental 

na agricultura familiar. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/destaques/51-seminario-de-

boas-praticas-em-educacao-ambiental-na-agricultura-familiar.html>. Acessado em: 21 maio 2015. 

 

KAGEYAMA, A. Desenvolvimento rural: conceitos e aplicações ao caso brasileiro. Porto Alegre: UFRGS, 2008. 

 

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

MORALES, A. G. A formação do profissional educador ambiental: reflexões, possibilidades e construções. Ponta 

Grossa: Ed. UEPG, 2012. 

 

NEUMANN, P. S.; LOCH, C. Legislação ambiental, desenvolvimento rural e práticas agrícolas. Revista Cienc. 

Rural, Santa Maria, v.32, n. 2, abr. 2002.Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

84782002000200010&script=sci_arttext>. Acesso em: 20 abr. 2015. 

 

SAUV, L. Educação ambiental: possibilidades e limitações. Educação e pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 317-322, 

maio-ago. 2005. Disponível em:<www.revistas.usp.br/ep/article/download/27979/29759>. Acesso em: abr. 2015. 

 

SCHENEIDER, S.; NIEDERLE, P. A. Agricultura familiar e teoria social:a diversidade das formas familiares de produção na 

agricultura.In:FALEIRO, F. G.; FARIAS NETO, A. L. de (ed.).Savanas: desafios e estratégias para o equilíbrio entre 

sociedade, agronegócio e recursos naturais.Planaltina DF: Embrapa Cerrados,2008.p. 989-1012.Disponível 

em:<www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/570974/savanas-desafios-e-estrategias-para-o-

equilibrio-entre-sociedade-agronegocio-e-recursos-naturais f>. Acesso em: abr. 2015. 

 

VICTORINO, C. J. A. Canibais da natureza: educação ambiental, limites e qualidades de vida. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 - Angélica Góis Morales, Aracelis Góis Morales Rigoldi e Leonice Seolin Dias  (Orgs.)  
 

 

 

Capítulo 4 

 

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO APLICADO AO ESTUDO DE RISCOS AMBIENTAIS NO 

BAIRRO RURAL SÍTIO NOVO, SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP 
 

Jeovanes Lisboa da Silva Filho32 

Amanda Cristina Alves Silva33 

Salvador Carpi Junior34 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diversas iniciativas buscam compreender e levantar dados de acordo com a percepção da 

sociedade que ali vive, e assim fornecer informações para a criação de estratégias com a intenção 

de reverter e/ou amenizar problemas relacionados a situações de risco ambiental, em especial na 

área rural, onde os órgãos municipais raramente apresentam ações efetivas para a melhoria da 

condição de vida no campo. 
No pertinente trabalho, reconhece-se que o mapeamento participativo é eficaz quanto à 

cognoscibilidade do lugar a ser estudado, pois é quem vive nele que é capaz de melhor apontar os 

problemas ambientais em suas diferentes interfaces. 
A variedade de interpretações dos riscos por parte da sociedade, juntamente com a 

experiência da realidade assistida cotidianamente, permite melhor visualização e compreensão de 

detalhes que aqueles que não vivem e não têm nele o sentimento de pertencimento não são 

capazes de verificar. 
Este trabalho compõe o rol de ações realizadas no Estado de São Paulo de mapeamento 

ambiental participativo, efetuado no município de São José do Rio Pardo, que permite conhecer a 

realidade e anseios dos moradores da área rural do bairro Sítio Novo, tornando-se assim, um 

instrumento de conhecimento e pauta para ações do Poder Executivo. 

O método participativo utilizado nesse estudo é um instrumento extremamente 

importante para a gestão e a educação ambiental, uma vez que a primazia da troca de saberes 

técnicos, científicos e populares, fornecem subsídios para elaboração de diagnósticos que visam à 

solução de problemas em áreas de risco, em especial os ambientais, bem como promove uma 

melhoria de ações de conscientização ambiental relacionados à realidade local. 
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2 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

O presente estudo foi realizado no município de São José do Rio Pardo/SP, o qual 

encontra-se inserido na região nordeste do Estado de São Paulo, conforme é possível observar na 

(figura 1).  

 

Figura 1: Mapa de localização do município do São José do Rio Pardo/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Fonte: Folharini (2012). 

 

De acordo com os dados disponíveis pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), esse município apresenta uma população de aproximadamente 51.900 habitantes, 

sendo que apenas 5.941 pessoas vivem na zona rural, e o restante, 45.959, situa-se na área 

urbana. Sua extensão territorial é de 419,186 km². 

O trabalho possui como cunho metodológico o mapeamento participativo, sob a intenção 

de realizar a identificação dos riscos ambientais no bairro Sítio Novo, área rural do município de 

São José do Rio Pardo/SP. Adicionalmente, intenta mostrar a importância desse método de 

pesquisa, que auxilia na identificação de problemas ambientais através da valorização das 

experiências cognitivas no âmbito da percepção ambiental, destacando que a sua principal etapa 

consiste na realização da reunião pública, onde esta é realizada em etapas para melhor 

compreensão e efetiva participação da comunidade ali presente. 

Os elementos apresentados nos procedimentos técnicos e metodológicos desse estudo, 

baseiam-se em trabalhos que utilizam o mapeamento participativo de riscos ambientais enquanto 

ferramenta de valorização da percepção das pessoas que participam das reuniões públicas. 

Dagnino e Carpi Jr. (2014) salientam que nas primeiras experiências em São Paulo, os 

mapeamentos participativos foram utilizados para a identificação de riscos ambientais, no 
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entanto, à medida que os trabalhos foram se desenvolvendo, foi dada ênfase também às ações 

positivas em relação ao ambiente local. 

Para o desenvolvimento do mapeamento participativo é preciso, primeiramente, além do 

local para realização da reunião pública, que todo o material necessário esteja pronto com 

antecedência, são eles: mapas-base, legendas-base, folhas para copiar os relatos da população, 

lápis colorido e também o convite para entregar à população que irá participar com data e horário 

que seja mais viável para os participantes.  

Feito isso, no dia da reunião, logo em princípio deve ser destacado para a população 

participante a importância de sua presença, apresentar os objetivos do trabalho e suas 

funcionalidades, bem como fazer uma alfabetização de base geográfica/cartográficas baseada em 

Sevá Filho e Carpi Jr. (2001). Nessa alfabetização, é fomentada a capacidade de leitura e abstração 

dos fatos geográficos presentes no mapa, além da familiarização dos participantes com o 

ambiente no qual estão inseridos, mas que muitas vezes perde significado ao ser representado 

graficamente. Nesse contexto, é apresentada também a legenda-base (figura 2) que é entregue 

aos participantes, sendo que a mesma pode ser adaptada de acordo com os pontos destacados 

pelos participantes. 

De acordo com Dagnino (2007), na etapa inicial do mapeamento é pedido que os 

participantes desenhem alguns pontos de referência e áreas mais conhecidas com o intuito de 

contribuir neste processo de alfabetização. O mesmo autor ainda afirma que feito esse 

procedimento, pode-se dar início ao mapeamento participativo com a população participante, 

valorizando a sua percepção, pois como bem ressalta Carpi Jr. (2011, p. 10) “uma das formas de 

mapeamento ambiental participativo com amplas possibilidades de aplicação é aquela que leva 

em conta a percepção ou o conhecimento da população afetada pelos riscos ambientais”.  

Cabe salutar o que se entende por percepção de acordo com o geógrafo Yi Fu Tuan: 

 

É tanto a resposta aos estímulos externos, como a atividade proposital, na qual certos 

fenômenos são claramente registrados enquanto outros retrocedem para a sombra ou 

são bloqueados. Muito que recebemos tem valor para nós, para a sobrevivência biológica 

e para propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na cultura. (TUAN, 2012, p. 4). 

 

Tuan (2012), traz à tona o conceito de percepção em sua obra Topofilia, salientando que a 

percepção é quando o sujeito externa o seu ponto de vista, ou seja, levar em consideração a 

percepção é valorizar a cultura, a subjetividade, a história, formação ou quaisquer outros aspectos 

da população participante.  

Logo em seguida, é entregue um mapa-base para que as pessoas envolvidas possam 

apontar problemas e potencialidades do lugar, levando em consideração o mapa mental que os 

mesmos dispõem devido ao seu convívio e às experiências cotidianas. 

Ressalta-se que nem todas as informações destacadas pelos moradores são passíveis de 

mapear; sendo assim, devem ser colocadas por escrito. Quando possível, o método prevê a 

presença de duas pessoas responsáveis para coordenar cada grupo que será formado nas 

reuniões, pois um deles fica responsável por fomentar o diálogo e o outro de fazer as anotações 
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referentes ao que as pessoas estão apontando. Entretanto, no caso de presente trabalho, foi 

possível disponibilizar somente uma pessoa por grupo para realizar essas funções.  

 

   

Figura 2: Legenda base utilizada em reuniões de mapeamento participativo 

 
Fonte: Carpi Junior et al. (2005). 

 

Importa, ainda, comentar que neste estudo o questionário foi aplicado individualmente 

aos que participaram da reunião, apesar de tal ação não ter ocorrido em pesquisas anteriores. A 

aplicação do questionário é importante, pois é possível identificar e conhecer o perfil daqueles 

que participaram da reunião pública para uma análise mais complexa entre a subjetividade deles e 

sua relação com o meio em que vivem. Nesse projeto de mestrado de Amanda Silva, estuda-se a 

relação entre pertencimento e percepção. 

Sendo assim, a população participa ativamente, podendo colaborar com relatos de suas 

vivências e experiências no lugar, para que possam apontar potencialidades de sua comunidade, e 

destacar também os principais problemas por eles enfrentados, sobretudo os ambientais, 

valorizando assim a sua percepção. 

Ainda, atentando-se para o mapeamento participativo, Carpi Jr. e Perez Filho (2003) 

destacam que não se trata de substituir binariamente essa forma de produzir ciência por uma 

outra, “mais moderna”, ou “menos tecnicista”. O que se pretende é adicionar e integrar as 

percepções, os mapas mentais e a memória coletiva junto aos métodos já amplamente utilizados 

nas pesquisas geográficas e ambientais. Sabe-se ainda da importância dos estudos do professor 

Sevá Filho nos trabalhos de mapeamento participativo, em que o mesmo destaca a relevância 

desse método, salientando que: 

 
A relevância de um mapeamento de riscos ambientais está em conseguir-se elaborar um 

produto de aplicação didática para usar na formação de outras lideranças, e na educação 

popular. Algo em que os cidadãos se apoiem para o entendimento da própria região e de 

alguns dos seus próprios problemas. (SEVÁ FILHO, 1997, p. 1).  

 

 Dentro dessa ótica conceitual, na proposição de Dagnino e Carpi Jr. (2014), o 

Mapeamento Ambiental Participativo tem alcançado excelentes resultados em pesquisas 
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realizadas e adaptadas desde os anos 1990 em diversas áreas do Estado de São Paulo, 

principalmente em bacias hidrográficas. Vale salientar também o que destaca Carpi Jr. (2011) 

sobre a importância do mapeamento ambiental participativo: 

 

O leque de informações que podem ser levantadas acerca de riscos ambientais pela 

população, que somente o olhar atento e a vivência diária das transformações ambientais 

podem melhor “denunciar” uma área de estudo, algo que pesquisadores, técnicos e 

imagens aéreas não são capazes de descrever ou sequer observar. (CARPI JUNIOR, 2011, 

p. 20). 

 

Como visto, esse autor chama atenção para a vivência e as experiências das pessoas que 

são do lugar, em contribuir, sobretudo com conhecimento e este, quando trabalhado em conjunto 

com os integrantes do universo acadêmico, apresenta-se como forte instrumento para mitigar os 

problemas ambientais. 

Para a aplicação do presente método foi realizada uma reunião pública no bairro Sitio 

Novo em São José do Rio Pardo/SP, no dia 3 de fevereiro de 2015, nas dependências da Escola 

Municipal de Ensino Básico. Entre os participantes, estiveram presentes moradores da 

comunidade local, ou seja, os agricultores, donas de casa, crianças. Estiveram presentes também 

professores da escola, alunos, a coordenadora do projeto Educação do Campo, bem como o 

secretário de Agricultura do município, e os membros da equipe idealizadora e organizadora da 

reunião pública, totalizando assim, cerca de 20 pessoas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As pessoas que participaram da reunião contribuíram com uma gama de informações 

extremamente pertinentes para a elaboração do mapa ambiental participativo, onde foram 

valorizados a subjetividade, a percepção, bem como o sentimento de pertencimento dessas 

pessoas envolvidas. Assim, Leff, adverte que: 

 

Conhecimentos se constituem num processo dialético de validação com a realidade e 

diálogo de comunicação e confrontação com o outro. Desta maneira, a consciência e a 

coerência de saber se produzem numa permanente prova de objetividade com a realidade 

numa práxis de construção de real social que enfrenta interesses contrapostos e muitas 

vezes antagônicos, inseridos nos saberes pessoais e coletivos. (LEFF, 2001, p. 245). 

 

A troca de saberes dos conhecimentos advindos da experiência é de suma importância 

para a solução de problemas ambientais, o que nos remete às ideias de Amador (2014), que na 

perspectiva de atender aos princípios que ancoram a Educação Ambiental, estes são baseados na 

igualdade, no respeito, na ética, na cooperação e na interação da sociedade entre se e com o meio 

natural, tanto em escala local, como em relação ao globo. 

É sobretudo com respeito ao que o outro tem a falar sobre suas experiências com o lugar, 

que é desenvolvido o mapeamento participativo como pode ser visto a cooperação dos grupos nas 
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figuras 3 e 4, essas pessoas que participaram da reunião foram divididas em dois grupos (A e B) 

para melhor aplicabilidade do método. 

 

Figura 3 – Grupo A em debate
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Amanda Cristina Alves Silva (2015). 

 

No grupo A, formado quase totalmente por moradores locais, principalmente mães de 

alunos, foi destacada uma série de informações relacionadas à importância da reciclagem de 

materiais, o que é um ponto positivo, uma vez que os moradores têm muito cuidado com o lixo, 

separando-o adequadamente. No entanto, não conseguem promover essa reciclagem de forma 

eficiente, nem o bairro dispõe de coleta seletiva. Sendo assim, a queima desse resíduo acaba 

ocorrendo, pois nem todos os moradores têm acesso aos locais de coleta. 

O rio Verdinho que perpassa esse bairro está poluído, causando mau cheiro para os 

moradores que o circundam. Outro fator preocupante são as grandes queimadas de cana-de-

açúcar nas propriedades. Foram apontados também vários problemas referentes às estradas não 

pavimentadas, que estão sempre com deformidades, assim o transporte escolar não consegue 

levar os alunos para a escola. Em outros trechos há falta de lombadas ou sinalização, com isso, 

muitos caminhões passam em alta velocidade, correndo o risco de haver acidentes, como também 

fazendo uma grande poeira, prejudicando a saúde dos moradores. 

Os moradores afirmam ainda que há falta de segurança no local, pois não tem 

policiamento, culminando em casos de roubos. Os moradores destacaram também a falta de um 

posto de saúde familiar, além de profissionais da saúde atendendo em suas residências.  

Outro ponto relevante refere-se à falta de investimento na produção rural por órgãos 

pertinentes, o que acarreta a falta de condições de trabalho no campo, levando muitos migrarem 

para a cidade em busca de melhores salários.  

                                                           
35  A autorização para exposição das imagens durante a reunião fora feita de forma informal, através de 
solicitação aos participantes. 
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Os moradores estão enfrentando problemas também com a falta de água, fato esse que 

se intensificou no ano de 2014 e que se estendeu por 2015. Estaria havendo uma diminuição do 

volume d’água, mesmo todos apresentando reservatório em suas casas.  

 Os integrantes do grupo B (figura 4) apresentaram situações em parte semelhantes ao 

que foi apontado no grupo A, mas também há vários pontos de importância ímpar para o 

trabalho, mostrando as diferentes percepções dos participantes. 

Com relação as pessoas que estiveram presentes na reunião pública de mapeamento 

participativo no bairro rural Sitio Novo em São José do Rio Parto/SP, cabe ressaltar  a 

coordenadora do projeto “escolas do campo”, Renata Dalbon, Amanda Silva mestranda em 

Geografia pela UNESP de Rio Claro, idealizadora do projeto, juntamente com seu orientador, o 

pesquisador da Unicamp Salvador Carpi Jr., bem como, a Flavia Darre doutoranda em Ciências 

Ambientais pela UFSCAR  na condição de estagiária e Jeovanes Lisboa da UPE Campus Garanhuns, 

também estagiário em Metodologias Participativas e Analise Ambiental. 

 
Figura 4 – Grupo B em debate 

 
Fonte: Amanda Cristina Alves Silva (2015). 

 

Em consonância com o grupo A, o grupo B destacou que o projeto de asfaltamento é uma 

necessidade. Tem-se também a presença de locais onde há queimadas acidentais e/ou criminosas, 

principalmente no outono e inverno, intensificado pela falta de chuva nessas estações. 

Um ponto bastante positivo refere-se à construção de um posto de bombeiros há cerca 

de dois anos, que ampliou a sensação de segurança aos arredores de suas instalações. 

Há falta de mata ciliar nas margens e nascentes dos rios, como também em açudes, o que é 

considerado um fator preocupante, como a poluição dos rios próximos com a elevação do número 

de casos de micose nos rios Verdinho e Verde. 

Quanto à falta de manutenção das estradas, tal grupo menciona a dificuldade de acesso 

por ambulâncias e até mesmo do Corpo de Bombeiros. 

Um ponto preocupante refere-se à falta de conservação do solo, com ocorrência de 

erosão laminar. 
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Com relação à estação de coleta de embalagem de agrotóxicos para reciclagem é 

considerado um ponto positivo, contudo, não abrange todo o bairro rural, que é extenso. Os 

participantes do grupo B também corroboram com os do grupo A no seguinte aspecto: os assaltos 

esporádicos e a falta de policiamento no bairro.  

O grupo B ainda chama atenção para o seguinte ponto: que há um excesso de capivaras 

no bairro, prejudicando a lavoura. Outro aspecto que chamou a atenção dos moradores refere-se 

ao aumento da população de passarinhos e outras aves, tais como Assum Preto, Canário da Terra, 

Maritacas, e igualmente uma quantidade maior de quatis e saguis, o que provavelmente está 

relacionado ao crescimento do número de locais preservados, com vegetação nativa ou de 

reflorestamento.  

Depois de todas essas informações destacadas pelos moradores foi produzido um mapa 

com todos os pontos (figura 5) que foram apontados no Sítio Novo. 
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Figura 5: Mapa de riscos ambientais no bairro Sítio Novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização Amanda Cristina Alves Silva (2015). 
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O mapa apresenta os variados pontos destacados pela população, com uma legenda que 

mostra variação de itens, que inclui tanto os riscos ambientais como os sociais, os quais são 

resultado da valorização da troca de saberes populares. Para Morin (2004), essa troca não significa 

a perda de qualidade, estagnação ou volta ao passado, mas saber incorporar as descobertas, uma 

vez que o grande desafio consiste em não acabar com a especialização do conhecimento e sim 

abordar os problemas ambientais de maneira interdisciplinar e inserir nesse contexto a 

importância de trabalhar a educação ambiental. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao se apontar riscos ambientais no bairro rural Sítio Novo fica claro que as ações capazes 

de incluir conhecimento científico e empírico em um método de cunho participativo só se 

concretizam ao considerar o meio em que a sociedade se apresenta, e assim se estabelecem 

condições de se reproduzir enquanto moradores de um lugar com disponibilidades de recursos 

naturais finitos, apoiando-se, portanto, na sustentabilidade como forma de garantir perpetuação 

das condições ambientais saudáveis e da qualidade de vida.  

Foi possível reunir informações levando a uma análise qualitativa, que se deu através da 

percepção e o conhecimento da população envolvida em seu cotidiano com as situações de risco 

ambiental, principalmente com os problemas ligados à água, ao solo e proteção da vegetação 

natural, culminando com a produção do mapa de identificação dos riscos ambientais. 

O intuito do trabalho fora abordar um método de maior expressividade in loco, que é a 

confecção dos mapas pela comunidade, abrangendo conhecimento e observação de áreas 

previamente selecionadas em que o mapeamento ambiental participativo é a principal finalidade, 

a qual percorre diferentes vertentes, tanto científicas quanto empíricas, incluindo estudos de 

percepção da área rural de São José do Rio Pardo, que conhece e convive com as adversidades 

presentes no município. Contudo, o estudo necessita de diferentes aportes metodológicos tais 

como trabalhos de campo para melhor precisão dos dados gerados. 

A reunião realizada visou a identificar e relacionar os aspectos positivos e negativos ali 

existentes e dar condições para ação local e construção do um plano ambiental participativo. 

Relacionando esses elementos é possível identificar e analisar a realidade existente para 

transformá-la na realidade desejada.  
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Capítulo 5 

 

REFLEXÕES E CONSTATAÇÕES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO ÂMBITO EMPRESARIAL 

 

Carla Noli Bisco Flozi36 

Fábio Freitas dos Santos37 

Angélica Góis Morales38 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os impactos ambientais negativos são resultado da falta de gerenciamento 

por longos períodos quanto à exploração dos recursos naturais. No âmbito empresarial, a gestão 

ambiental pode contar com o auxílio da educação ambiental, no intuito de contribuir com a 

redução de tais impactos negativos, por meio de seus princípios educativos e suas aplicações 

práticas. Frente a isso, denota-se a possibilidade de as empresas atuarem de forma mais 

consciente e sustentável, contribuindo com a formação dentro das organizações, referente ao 

meio ambiente (SALES; CANTARINO, 2011). 

Pela caminhada histórica, é perceptível que o ser humano tem mantido um 

relacionamento com o ambiente por meio de dominação. Contudo, na atualidade, o ser humano 

não pode ser o centro do Universo. Perante a esse contexto torna-se fundamental uma 

reformulação de pensamento, de atitudes, com base crítica e reflexiva (MORALES, 2008). 

Nessa necessidade de refletir sobre a relação entre ser humano e natureza, nota-se que a 

qualidade do meio ambiente proporciona de maneira direta a qualidade de vida ao indivíduo que, 

por sua vez, reflete nas ações sociais, econômicas e políticas que são colocadas em prática. Desse 

modo, as questões ambientais possuem relevância e não convém serem tratadas de modo 

superficial, já que repercutem diretamente na vida dos seres vivos. Além do que, as gerações 

futuras necessitam ser educadas ambientalmente, bem como as gerações atuais que precisam de 

uma transformação educacional quanto às questões ambientais, tornando-se mais conscientes. 

Para tanto, a educação ambiental se faz necessária nos ambientes escolares, empresarias e em 
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todos os demais setores da sociedade, a fim de que possa contribuir para que todos sejam 

educados para com o meio ambiente (MORALES, 2008). 

Mas quando se inicia essa preocupação em relação à questão ambiental? Sabe-se que 

problemas ambientais sempre existiram, mesmo que em menor proporção. No entanto, foi a 

partir da Revolução Industrial que se originou a intensificação sobre a preocupação com o meio 

ambiente devido à exploração dos recursos naturais. Nesse sentido, Seiffert (2007, p. 17) salienta 

que desde então se observa que “a capacidade do ser humano em se alterar o meio ambiente 

havia aumentado significativamente, levando a consequências positivas e negativas e 

evidenciando uma interdependência entre a economia e o meio ambiente”.  Uma evidente 

contribuição se deu também por meio das conferências mundiais, como em 1972, que aconteceu 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano em Estocolmo, no qual foi enfatizado 

discussões sobre o crescimento populacional e métodos de desenvolvimento, bem como medidas 

para controle dos danos ambientais, de modo especial a poluição emitida pelo complexo 

industrial. 

Novas maneiras integradas de articular as questões ambientais passaram a ser difundidas 

devido à necessidade na mudança de pensamento e postura quanto ao meio ambiente e 

desenvolvimento. Dessa forma, as empresas também são chamadas para pensar nas questões 

ambientais. Pode-se destacar, em especial na década de 1980, a propagação do conceito de 

Responsabilidade Social Corporativa, no qual a área ambiental se fortaleceu por meio das 

Organizações Não Governamentais (ONGs), o que proporcionou considerável contribuição para as 

empresas (PEDRINI, 2008). 

 No âmbito empresarial, a educação ambiental vem conquistando notoriedade, como 

pode ser visto em alguns estudos desse panorama como o de Vieira (2004) e o de Pedrini e 

Pelliccione (2007), que abordam a temática educação ambiental com ênfase nas empresas no 

cenário brasileiro. Logo, fica perceptível por meio desses estudos a evolução e a entrada da 

dimensão ambiental nas empresas, embora ainda de forma lenta e pontual. 

Um dos fatores de sobrevivência das empresas pode-se dizer ser o cliente, e este, por sua 

vez, tem alterado os hábitos de consumo, o que impulsionou muitas organizações a implantarem 

um sistema de gestão ambiental. Inseridos a este sistema estão os programas sociais e de 

educação ambiental, que agregam valor à sustentabilidade. Vale esclarecer que o conceito de 

gestão ambiental pode ser entendido, segundo Seiffert (2007, p. 23), 

 
[...] como um processo adaptativo e contínuo, através do qual as organizações definem, e 

redefinem seus objetivos e metas relacionadas à proteção do ambiente, à saúde de seus 

empregados, bem como clientes e comunidade, além de selecionar estratégias e meios 

para atingir esses objetivos num tempo determinado através de constante avaliação de 

sua interação com o meio ambiente externo. 

 

Frente ao exposto, a educação ambiental pode ser uma mediadora na implantação de 

processos de gestão ambiental no âmbito da empresa. Portanto, esse trabalho tem como objetivo 
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investigar como a educação ambiental está presente na gestão em âmbito empresarial e qual sua 

importância nesse setor, a fim de uma reflexão e possíveis constatações.  

Assim, este estudo teve como objetivo geral refletir sobre a educação ambiental no 

âmbito empresarial e sua importância. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo e utiliza procedimentos metodológicos para focar a 

interpretação dos fenômenos, no contexto particular em que ocorrem (MIGUEL, 2007). 

A metodologia empregada é uma pesquisa exploratória, que parte de uma pesquisa 

bibliográfica baseada em livros, artigos científicos, periódicos eletrônicos e legislação aplicada.  

O referencial teórico deste estudo foi construído por meio de pesquisa bibliográfica sobre 

a educação ambiental no âmbito empresarial, articulando com a Gestão Ambiental (GA) e o 

Sistema Integrado de Gestão (SIG). Com as pesquisas foi possível mapear e conhecer os resultados 

das investigações científicas, bem como aos atores e ações envolvidos nesse cenário, construindo 

parcialmente o estado da arte da educação ambiental empresarial. Por fim, relatam-se as 

características, as reflexões e constatações acerca das pesquisas realizadas sob o foco da educação 

ambiental e sua importância no âmbito empresarial.  

 

3 RESULTADOS 

 

Sobre as características e/ou fatores que exercem impactos positivos ou negativos no 

desenvolvimento da educação ambiental empresarial no contexto brasileiro, os elementos 

principais elencados neste estudo são: 

a) a percepção de que se está tendo uma aplicação conceitual da educação ambiental 

adequada, o que nem sempre acontece no âmbito empresarial; 

b) as práticas pedagógicas empresariais apresentam ausência de fundamentação teórica 

a respeito da educação ambiental e certa superficialidade didática; 

c) a escolha e definição dos métodos adequados, levando em consideração a cultura, os 

valores e o meio ambiente, para a realização da parte prática dos treinamentos 

(Gestão Ambiental); 

d) do ponto de vista relacional, os colaboradores às vezes podem criar oposição devido a 

conflitos existentes entre os setores e, principalmente, suas (más) impressões a 

respeito de quem ministra o treinamento, caso este seja um dos seus pares; 

e) comumente, há uma sobrecarga de tarefas a serem cumpridas aos participantes, 

acarretando acúmulo de atividades e falta de tempo para cumpri-las com eficácia e 

quanto aos não participantes revela-se cada vez mais um maior distanciamento, 

sendo um fator altamente desestimulante. 

Pedrini e Pellicione (2007), ao desenvolverem uma pesquisa sobre metodologia para 

avaliar a qualidade do conceito da educação ambiental empresarial no Brasil (EAEB), no setor 

petrolífero, chegaram a oito atributos conceituais: a) emancipatório; b) transformador; c) 
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participativo; d) abrangente; e) permanente; f) contextualizador; g) ético; e h) interdisciplinar. Os 

autores concluíram que somente 45% do índice de qualidade conceitual (IQC) foram adequados. 

Assim, pode-se verificar que a educação ambiental empresarial no setor petrolífero apresenta 

conceituação deficiente e nesse caso dificilmente contribuirá para a construção de sociedades 

sustentáveis conforme prevê o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA). 

Buscando-se a percepção de tendências e aspectos pedagógicos da educação ambiental, 

Adams e Gehlen (2008) observaram, num estudo realizado em quinze empresas de ramos de 

atuação diversos e de diferentes estados brasileiros, que é necessário, pois, um aprimoramento 

das atividades educacionais no ambiente empresarial e que a formação dos responsáveis pela 

educação ambiental das empresas se relaciona com as áreas das Ciências Sociais Aplicadas ou 

Exatas. Nesse sentido, com os resultados obtidos verificou-se que há: a) deficiências pedagógicas 

na implementação da educação ambiental; b) falta de referenciais teóricos de educação 

ambiental; c) baixo grau de reflexão nos aspectos didático-pedagógicos. 

Fritzen e Molon (2008) trouxeram em seu estudo reflexões sobre o processo de 

capacitação do público interno durante a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

com base na ISO 1400139, em uma empresa do setor petroquímico do Rio Grande do Sul, e fizeram 

uma interface com o processo de educação ambiental. A análise foi dividida em quatro categorias: 

a) treinamento b) mudança c) conscientização, e d) participação. No entanto, a empresa 

demonstrou fragilidade no discurso da EA, pois os resultados evidenciaram as dificuldades 

encontradas pela empresa frente ao cumprimento formal da normativa, o estabelecimento da 

conscientização e o envolvimento dos colaboradores durante o desenrolar das etapas do 

processo. 

Pelliccione, Pedrini e Kelecom (2008) também analisaram a respeito das práticas de 

educação ambiental em empresas da região Sudeste, certificadas com a ISO 14001 de Gestão 

Ambiental. Um questionário de pesquisa foi enviado via e-mail a 630 empresas, porém apenas 29 

responderam o questionário. Grande parte entende que EA como um sinônimo de ações 

mitigadoras de seus impactos. As empresas demonstraram que não realizam os pressupostos da 

educação ambiental para sociedades sustentáveis no contexto empresarial, pois a maioria 

absoluta dos índices de qualidade conceitual não foram identificados e desconhecem o tratado de 

educação ambiental para sociedades sustentáveis e o programa nacional de educação ambiental. 

Essas evidências sugerem que o maior parque industrial brasileiro (região Sudeste) é constituído 

de práticas de conteúdo conceitual fraco e ações de eficácia duvidosa com caráter 

conservacionista. 

 

 

 

 

 
                                                           
39

 A ISO 14001 é uma norma que tem como objetivo desenvolver um estudo organizacional que oriente as empresas à 
uma gestão ambiental efetiva, por meio do gerenciamento das atividades organizacionais e dos aspectos ambientais 
oriundos de seus processos, produtos e serviços (SEIFFERT, 2007).  
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3.1 Gestão empresarial e gestão ambiental  

           

No decorrer dos últimos anos, diversas discussões referentes ao meio ambiente vêm sendo 

debatidas com o intuito de minimizar os impactos ambientais causados pelo homem. As 

demandas da sociedade conexas ao zelo com o meio ambiente têm impulsionado as empresas a 

conduzirem esforços para ajustar suas atividades, com propósito de minimizar ou até mesmo 

eliminar impactos ambientais negativos.  

É nesse panorama que as empresas estão cada vez mais aderindo a estratégias que 

envolvam questões ambientais em seus planejamentos, ajustando seu modo de gestão, o que 

implica poder adotar uma política específica que contemple a prioridade das questões ambientais. 

Assim a gestão da organização passa a inserir, em seus projetos, planos e objetivos, as 

externalidades provindas de suas operações. 

A gestão empresarial acompanha a modernidade em suas práticas de gestão e hoje a 

eficiência torna-se imprescindível, em que minimizam-se os custos e maximizam-se os resultados. 

Porém, congregado a essa missão da gestão inclui-se a preocupação com as questões ambientais a 

fim de uma articulação do meio ambiente aos objetivos e estratégias das empresas, visando ao 

lucro e à redução de impactos ambientais negativos, como o consumo consciente de matéria-

prima, a coleta seletiva, os investimentos em tecnologias para uma produção mais limpa, entre 

outros. 

Para lidar com as questões ambientais, as empresas aderem à gestão ambiental, que, de 

acordo com Dias (2006), sua finalidade consiste em diagnosticar problemas ambientais oriundos 

das atividades das empresas, analisar critérios de atuação quanto suas normas e diretrizes, 

aderindo a práticas atuais e condizentes a fim de minimizar ou eliminar seu passivo ambiental. 

Todo esse processo é realizado por um conjunto de medidas e procedimentos inseridos na gestão 

ambiental, o que reforça às empresas a aderirem a uma postura mais responsável e envolvida com 

as questões ambientais. 

Com a busca pela certificação ISO 14001 intensificou ainda mais a atenção sobre as 

questões ambientais nas empresas e diversas delas iniciaram o desenvolvimento de um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA). Esse sistema representa um papel crucial a ser desempenhado, em 

que proporciona conscientização e motivação aos envolvidos com ações de comprometimento de 

modo enfático à política ambiental da empresa, e por meio dessas ações o objetivo sai do papel e 

ganha vida sendo parte da realidade das empresas.  

Na gestão ambiental faz-se necessário um processo de educação ambiental, que contribui 

para que a empresa possa atingir os benefícios da gestão implantada, dos programas existentes e 

outras práticas pertinentes às questões ambientais (SILVA, 2010). 

De acordo com Palavizini (2011), o propósito da educação ambiental consiste em ofertar 

o conhecimento legal e metodológico, que visa a buscar uma atuação técnica e social interativa, 

qualificada e consciente. 

Portanto, a implementação de um SGA requer articulação das práticas e ações educativas 

em todo o complexo da empresa. Sendo assim, todos os setores estarão envolvidos com as 
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questões ambientais e juntos podem pensar em elaborar soluções e intervenções criativas para o 

meio ambiente dentro da empresa. 

Com objetivo de assegurar resultados mais eficientes com a implementação de um SGA, a 

empresa deve desenvolver uma abordagem integrada em sua estrutura organizacional, em que a 

gestão ambiental atuará com outra gestão ou outras existentes na organização. 

Para Vasconcelos e Melo (2007), um Sistema Integrado de Gestão (SIG) pode ser definido 

como um conjunto de elementos que envolve processos, práticas e procedimentos, que são inter-

relacionados e implementados na empresa para criar as políticas e seus objetivos, bem como para 

assentir que os objetivos sejam alcançados de maneira mais eficiente, visto que, se houver 

diversos sistemas individuais sobrepondo-se, existirá delongas na eficiência. 

A integração de um sistema de gestão representa muito além do que tão somente inserir 

elementos de normas em um sistema já estruturado (FRESNER; ENGELHARDT, 2004 apud SATOLO, 

2008). 

Um SIG comumente integra práticas bem-sucedidas para aprimorar continuamente o 

desempenho sustentável, ético e responsável das empresas nas esferas econômica, ambiental, 

social e na saúde ocupacional. Devido a isso, as normas referem-se à ISO 9001, que trata sobre a 

qualidade; a ISO 14001, representada pelo meio ambiente; a norma OHSAS 18001 sobre a saúde e 

segurança ocupacional, e por fim a norma SA 8000, que fala sobre a responsabilidade social, como 

visualizado na figura 1. 

 

Figura 1: Modelo de Sistema Integrado de Gestão 

 
Fonte: Satolo (2008, p. 4). 

 

As empresas que possuírem sistemas com base nessas normas devem ser articuladas, 

devido as vantagens oriundas dessa integração como planejamento e coordenação por meio da 

utilização de procedimentos comuns para determinadas questões. E o que se espera como 

resultado é a obtenção de sinergia entre as normas e as práticas laborais (BARBIERE, 2011).   

A sinergia que se tem como objetivo a ser alcançado requer ainda que a gestão integrada 

considere a gestão de recursos humanos, visto que a inserção da variável ambiental, bem como as 

demais na empresa proporciona alterações em toda a organização, em especial na conscientização 

das pessoas, em sua cultura e novo modo de produção (JABBOUR; SANTOS, 2006). 
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Para avigorar a importância da gestão a ser integrada, Donaire (1999, p. 102) afirma que 

“se a empresa pretende implantar a gestão ambiental em sua estrutura organizacional, deve ter 

em mente que seu pessoal pode transformar-se na maior ameaça ou no maior potencial para que 

os resultados esperados sejam alcançados”. 

O quadro 1 demonstra a importância segundo os autores nela descritos, da integração 

entre a gestão de pessoas e a gestão ambiental. 

 
Quadro 1: Pesquisas que ressaltam a relevância da integração entre administração de recursos humanos e gestão 

ambiental 

Pesquisa  Contribuição para a área de conhecimento 

Azzone e Noci  

(1998)  

A geração de inovações sustentáveis demanda suporte dos programas e práticas da gestão 

de recursos humanos.  

Azzone, Bertelè e Noci (1997)  
Vinculação entre o posicionamento ambiental da empresa e o desenvolvimento de recursos 

humanos.  

Boiral  

(2002)  

Demonstra a importância do conhecimento tácito para a gestão ambiental e as formas de 

administração desse conhecimento. 

Boudreau e Ramstad (2005)  

Ressaltam a importância da gestão de recursos humanos para a efetiva contribuição 

organizacional ao desenvolvimento sustentável. Para os autores, essa integração engendra 

um novo paradigma para a tomada de decisões em recursos humanos.  

Brío e Junquera (2003)  
Na maioria das pequenas empresas, a falta de programas e práticas de gestão de recursos 

humanos adequadas entravam a efetiva implementação de programas de gestão ambiental. 

Buysse e Verbeke (2003)  

 

Reconhecimento dos recursos humanos como elemento determinante do estágio evolutivo 

da estratégia ambiental da empresa.  

Corazza  

(2003)  

 

Ressalta a importância das práticas da gestão de recursos humanos para a integração 

matricial da dimensão ambiental na empresa.  

Daily e Huang  

(2001)  

Propõem, de forma pioneira, um modelo integrado entre as fases do sistema de gestão 

ambiental e os fatores de recursos humanos. 

Fernández, Junquera e Ordiz  

(2003)  

 

Desenvolvem uma perspectiva teórica integrada entre a gestão ambiental na empresa e os 

elementos da cultura organizacional, evidenciando o papel da gestão de recursos humanos 

para o desenvolvimento de uma cultura pró-gestão ambiental.  

Harris e Crane  

(2002)  

Discutem as principais barreiras para a interiorização da dimensão ambiental na cultura 

organizacional.  

Triana e Ortolano (2005)  
Exploram a relação entre aprendizagem organizacional e desempenho de programas de 

gestão ambiental.  

Vickers  

(2005)  

A gestão de recursos humanos como indutora de um comportamento ambiental ético nas 

organizações. 

Wee e Quazi  

(2005)  

Constatam que práticas de gestão de recursos humanos são fatores críticos da gestão 

ambiental empresarial. 

Wehrmeyer  

(1996)  

Ressalta a abordagem integrada entre dimensões funcionais da gestão de recursos humanos 

e os programas de gestão ambiental nas empresas. 

Wilkinson, Hill e Gollan (2001)  Importância da gestão de recursos humanos para o alinhamento das práticas. 

Zutshi e Sohal  

(2004)  

Indicam as dimensões da gestão de recursos humanos como o principal grupo de fatores 

críticos de sucesso para a adoção e manutenção de sistemas de gestão ambiental. 

Fonte: Adaptação de Jabbour; Santos, 2007. 

 

As pesquisas apresentadas no quadro 1 demonstram que realmente as pessoas são 

recursos valiosos para as organizações. 

Ainda que pesquisas foram e continuam sendo desenvolvidas sob o enfoque gestão 

integrada, alguns resultados demonstram que o caráter de integração possui falhas. Um estudo 
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realizado por Alperstedt, Quintella e Souza (2010) revelou, de acordo com sua amostra – 88 

empresas catarinenses de diversos segmentos agrupadas em duas categorias (grande porte e 

PMEs - pequeno e médio portes), que ao menos 50% das duas categorias estão inseridas no 

mercado internacional e possuem Gestão Ambiental (GA), 90% é o percentual das grandes 

empresas e 62,5% das PMEs. Contudo, as políticas de Gestão Ambiental Integradas (GAI) são 

expressas em maior proporção às grandes empresas com 45%, enquanto as PMEs com 27,1%. 

Os resultados deste estudo confirmaram os pressupostos de seus autores, no qual 

suspeitavam que as empresas de grande porte teriam maior representatividade quanto as práticas 

mais avançadas em sua gestão ambiental integrada (ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010).  

Todavia, denota-se que as organizações parecem estar buscando uma postura mais 

comprometida, proativa e conscientizada com as questões ambientais, o que faz com que seja 

implementado um processo permanente em educação ambiental para alcançar de modo eficiente 

tal objetivo. 

 

3.2 Educação ambiental empresarial 

 

A educação ambiental é um processo educativo que, conforme Sorrentino (2005, p. 288), 

“conduz a um saber ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio 

social e de mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação 

e do uso da natureza”. 

A educação ambiental é evidentemente um fato mundial e que se tornou obrigatória no 

Brasil pela Lei nº 9.795/1999, a qual institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que 

contribui para que as empresas também possam atuar na dimensão socioambiental. 

No contexto empresarial, a educação ambiental desempenha um importante papel no 

desenvolvimento da sociedade e, de modo direto, influencia a sociedade na redução dos impactos 

representados por danos ambientais, o que aos poucos incorpora na imagem corporativa sua 

responsabilidade, e, consequentemente, agrega valor perante o mercado de consumo. Com essa 

postura pode influenciar outras empresas, comunidade, escolas por meio das ações realizadas 

voltadas ao meio ambiente. 

Contudo, muitas empresas ainda são impulsionadas a entrar na questão ambiental 

apenas devido ao licenciamento ambiental e não reconhecem a aplicação direta dos estudos 

ambientais desenvolvidos, e sua responsabilidade e comprometimento com o meio ambiente 

possui fragilidades (BRASIL, 2008). 

Porém, sabe-se que as empresas possuem participação fundamental quanto ao 

desenvolvimento de programas de educação ambiental, o que reforça a parceria e cooperação 

entre empresas, escolas e a sociedade. Diversas empresas no Brasil estão implantando programas 

de educação ambiental, porém, a análise dos programas quanto à sua eficiência necessita de mais 

estudos (MACEDO; VARGAS, 2011). 

Subentende-se também que algumas empresas não possuem em sua estrutura e cultura 

organizacional as práticas ambientais devido à educação ambiental envolver complexidade em seu 
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processo, visto que a mesma deve trabalhar as vertentes: social, econômica, política, cultural e 

ecológica. O trabalho da educação ambiental será fruto de transformação de um novo ser humano 

integrado ao meio ambiente, rompendo com a tradição segmentada e reducionista (MACEDO; 

VARGAS, 2011). 

Contudo, essa transformação que condiz com a postura dos colaboradores para com o 

meio ambiente é um desafio para as empresas, requer tempo, exige o envolvimento das pessoas, 

o compartilhamento do saber ambiental, com objetivo em construir de modo coletivo as novas 

concepções, atitudes e responsabilidades ambientais (LEITE; MEDINA, 2001). 

  

4 CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que os entraves encontrados pelas empresas no que se refere ao processo de 

Educação Ambiental têm sido a tônica do momento, pois os resultados demonstram certa 

dificuldade e fragilidade ao se tratar de educação ambiental empresarial.  

Os resultados demonstram que na maioria das vezes há uma pseudopercepção da 

aplicação conceitual de educação ambiental, pois existem equívocos quanto a mesma, refletindo, 

assim, em certa superficialidade em suas práticas pedagógicas devido a uma notável ausência de 

fundamentação teórica das empresas quanto à educação ambiental. 

Também no que se refere ao processo de gestão ambiental, constata-se que as empresas 

têm se focado no cumprimento obrigatório das normas, dando ênfase mais as certificações que 

para o desenvolvimento de habilidades e competências individuais e coletivas de seus 

colaboradores, que poderiam refletir numa prática de educação ambiental abrangente.  

Com os resultados apresentados neste artigo pretende-se chamar a atenção sobre o modo 

que tem sido tratada a educação ambiental nas empresas, principalmente no Brasil e as lacunas 

que ainda existem em relação ao tema em discussão, o que implica em carência de estudos nesse 

segmento. 
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Capítulo 6 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a excelência do desenvolvimento ambiental e suas inter-relações 

com as dimensões sociais e econômicas não pode mais ficar restrita somente ao setor produtivo. É 

necessário o envolvimento da sociedade e do poder público para discussão e formulação de novas 

políticas públicas para atender às demandas que surgem frente às mudanças que vêm ocorrendo 

nas últimas décadas. 

As Instituições de Ensino Superior (IES) apresentam um papel fundamental nesse 

contexto. A preocupação com essas novas mudanças faz com que ocorra um maior envolvimento 

dos alunos, professores, funcionários e da comunidade acadêmica nas discussões pela busca de 

melhores formas de controle que visem a minimizar os impactos causados por atividades 

desenvolvidas nessas instituições. 

As IES conscientes da sua responsabilidade social e ambiental começaram, nos últimos 

anos, a promover várias mudanças a fim de: obter melhores índices referentes ao consumo de 

energia, de água e de materiais; estabelecer critérios mais rígidos de controle para adequação às 

legislações nacionais e locais; gerenciar seus recursos para minimizar o desperdício; intensificar os 

projetos de formação e treinamento de seus funcionários, reduzindo, assim, os riscos de incorrer 

em penalidades ou gerar passivos ambientais, intensificando as práticas responsáveis e 

promovendo a melhoria na imagem externa da instituição; além de gerar novas oportunidades de 

pesquisa (GOMES, 2010). 
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É possível perceber que várias ações descritas anteriormente estão, direta ou 

indiretamente, relacionadas a um problema que atinge não somente as instituições de ensino, 

mas toda a sociedade, causando grande preocupação em relação à gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos (RSU).  

Entre esses resíduos destacam-se os resíduos de serviços de saúde (RSS), que, embora 

representem uma pequena porcentagem da produção total de RSU (TAKAYANAGUI, 2005), são 

alvo de grande preocupação devido à sua composição e seu potencial de periculosidade (PUGLIESI; 

GIL; SCHALCH, 2009), oferecendo risco à saúde e ao ambiente por apresentarem características 

como: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade (BRASIL, 2010). 

Os resíduos, quando não manejados adequadamente, geram danos à saúde e ao 

ambiente, podendo ser responsáveis por graves acidentes. As consequências podem ser ainda 

mais sérias, tornando-se extensivas à comunidade em geral quando causam poluição do ar, água e 

solo, e intensificam a proliferação de insetos e roedores (MOTA, 1997). 

A diversidade de resíduos gerados em muitas IES impõe aos seus administradores a 

necessidade de adotar medidas que visem à sua minimização e controle. Uma das medidas 

fundamentais nesse processo é adotar um modelo de gestão de resíduos adequado às 

necessidades específicas para cada situação, a fim de realizar seu gerenciamento com eficiência. 

Segundo Silva (2011), a falta de um programa eficiente de gestão de resíduos pode provocar a 

mistura dos RSS com os RSU, colocando em risco toda a população de determinada região. 

A preocupação com a questão ambiental, social e econômica faz do gerenciamento de 

resíduos uma ferramenta importante no controle e na minimização do uso de recursos naturais, 

assim como na promoção da saúde e na preservação e conservação do meio ambiente (BRASIL, 

2006). Gerenciar os resíduos de forma integrada corresponde a articular ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento, fundamentadas em critérios sanitários, ambientais e 

econômicos, empregando técnicas e tecnologias compatíveis com a realidade de cada local que 

busquem sempre reduzir, reaproveitar e reutilizar os resíduos gerados (SCHALCH; LEITE; CASTRO, 

2003).  

Para realizar um gerenciamento de resíduos adequado, devem ser consideradas algumas 

diretrizes como conhecer a realidade local e as particularidades regionais, delimitando o problema 

de forma a compreender o fluxo dos resíduos; conhecer suas dimensões, no nível social, 

econômico e cultural; realizar um planejamento detalhado e consciente do gerenciamento de 

forma integrada a outros projetos e ter a participação da população (FERNANDEZ, 2008).  

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2000), conhecer 

as características dos resíduos gerados é fundamental para adotar medidas adequadas ao seu 

gerenciamento. Dessa forma, a realização de um diagnóstico atualizado é essencial para auxiliar 

na elaboração e acompanhamento de um modelo eficiente de gerenciamento de resíduos. A 

importância desse diagnóstico é ressaltada como uma das primeiras fases no manual da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) (BRASIL, 2006). 
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O presente estudo teve como objetivo identificar a forma de manejo interno (segregação, 

acondicionamento, identificação, armazenamento, coleta, transporte e tratamento) dos resíduos 

biológicos e perfurocortantes gerados no campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(USP).  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O local de estudo consiste no campus da USP de Ribeirão Preto, cidade situada na região 

nordeste do Estado de São Paulo. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município possui uma população estimada em mais de 650 mil habitantes 

(IBGE, 2015).  

Esse campus possui uma circulação diária de aproximadamente 20 mil pessoas, entre 

docentes, discentes, funcionários e pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP). A área do campus corresponde a 

585,89 ha, localizando-se em antiga fazenda de café, nos limites da zona oeste da cidade.  

Compreende nove Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão, além do Hospital das 

Clínicas, Hemocentro, Restaurante Universitário e vários outros serviços de apoio e extensão à 

comunidade. A Instituição encontra-se em franca fase de expansão, com contínuos projetos de 

construção ou ampliação das instalações de suas unidades de ensino e serviços.  

Frente a essa expansão, foi realizado este estudo de caráter descritivo e exploratório, 

baseado na elaboração de um diagnóstico da situação do manejo interno dos resíduos sólidos, 

com foco nos resíduos biológicos e perfurocortantes no campus da USP de Ribeirão Preto. 

Para realizar esta investigação foi elaborado um questionário com perguntas 

semiestruturadas sobre o manejo interno dos diferentes tipos de resíduos gerados nos 

laboratórios/serviços no campus da USP de Ribeirão Preto. Nessa construção foram seguidas as 

normas vigentes no Brasil, que definem a classificação dos resíduos e indicam os cuidados que 

devem ser adotados no manejo nas diferentes fases do seu gerenciamento com base nos 

seguintes documentos: NBR 10.004/04 (ABNT, 2004), as Resoluções n° 358/2005, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e a RDC n° 306/2004, da Anvisa (BRASIL, 2004, 2005), além 

de considerar os princípios presentes na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010).  

Foram convidados para esta investigação 299 sujeitos responsáveis pelos 

laboratórios/serviços ou algum técnico/pesquisador por eles indicados, que responderam a um 

questionário referente ao gerenciamento dos resíduos, tendo como parâmetro o seu local de 

trabalho.  

Os dados foram organizados em planilhas de acordo com os itens do questionário 

referentes à geração, categorizando-os segundo a classificação da RDC nº 306/2004 (BRASIL, 

2004), destacando-se cada fase do manejo interno dos resíduos biológicos e perfurocortantes 

gerados no referido campus.  
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Em cumprimento às normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, presentes na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196/1996 (BRASIL, 1996), o projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos questionários entregues aos responsáveis pelos laboratórios/serviços do campus, 

66,6% foram devolvidos respondidos.  

Os dados em relação aos tipos de resíduos gerados evidenciaram uma situação 

preocupante ao revelar que 65,3% dos sujeitos indicaram que em seus laboratórios/serviços eram 

gerados resíduos biológicos e 69,4% informaram gerar resíduos perfurocortantes.  

Em relação à segregação, os dados revelaram que era realizada, em sua maioria, no 

momento da geração, o que ocorreu em 84,7% no caso dos resíduos biológicos e em 82,7% dos 

resíduos perfurocortantes. Nesse tipo de segregação o próprio gerador realiza a separação dos 

resíduos, o que minimiza os riscos de acidentes. Contudo, foi possível observar que houve um 

índice considerável de sujeitos que informaram realizar a segregação posteriormente, como no 

caso resíduos perfurocortantes (10,8%), não sendo essa uma prática adequada segundo a 

legislação vigente (BRASIL, 2004, 2005).  

A segregação é o primeiro passo do manejo dos resíduos e deve ser realizada na própria 

fonte geradora. Essa fase é considerada fundamental por diferentes especialistas (ASKARIAN; 

MOTAZEDIAN; PALENIK, 2011; GÜNTHER, 2010) para permitir o cumprimento dos objetivos de um 

sistema eficiente e seguro de manuseio que consiste em separar os resíduos de acordo com sua 

classificação (BRASIL, 2006). 

Segundo as respostas obtidas, foi possível observar que havia uma prática frequente de 

acondicionamento nos laboratórios que também segue orientações constantes nas normas e 

resoluções que regulamentam o acondicionamento dos resíduos de diferentes grupos. 

Em relação aos resíduos biológicos, 72,2% dos sujeitos indicaram que o seu 

acondicionamento era realizado em sacos plásticos brancos, estando de acordo com as 

normatizações da NBR 9.191/2008 e RDC 306/2004 (ABNT, 2008; BRASIL, 2004).  

Quanto ao acondicionamento dos resíduos perfurocortantes, foi possível verificar que a 

maioria dos sujeitos (72,8%) referiu utilizar caixas de papelão resistentes para o acondicionamento 

desses materiais e 11,6% indicaram que utilizavam recipientes de plástico reforçado. Dessa forma, 

segundo os participantes, o acondicionamento da maioria desses resíduos em seus 

laboratórios/serviços estava de acordo com as especificações da RDC nº 306/2004, que exige o 

acondicionamento de resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, resistentes à punctura, 

ruptura e vazamento (BRASIL, 2004). Contudo, 5,4% dos sujeitos informaram que esses resíduos 

eram acondicionados em sacos plásticos, o que representa um dado preocupante por oferecer um 

iminente de acidente às pessoas que têm contato com esses resíduos. 

Na Tabela 1 é apresentado um resumo das respostas referentes ao acondicionamento 

dos diferentes tipos de resíduos realizados nos laboratórios/serviços. 
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Tabela 1 - Distribuição dos resíduos biológicos e perfurocortantes gerados nos laboratórios/serviços do campus da 

USP de Ribeirão Preto, segundo o seu modo de acondicionamento 
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Biológico 72,2 - 17,9 6,0 1,3 2,6 

Perfurocortante - 5,4 11,6 72,8 6,1 4,1 

 

 

Somente 65,8% dos sujeitos informaram que era realizada a identificação das 

embalagens onde estavam armazenados os resíduos. Em relação ao armazenamento interno, 

47,2% dos sujeitos referiram não existir um local exclusivo, 43,7% afirmaram que seus 

laboratórios/serviços possuíam um local exclusivo para armazenamento interno dos resíduos e 

9,1% dos sujeitos não tinham conhecimento a esse respeito.  

Segundo as respostas dos sujeitos em relação à coleta interna, 50,8% das pessoas que 

realizavam esse serviço eram funcionários da própria instituição, 5,2% informaram não ter 

conhecimento sobre o responsável pela realização da coleta interna; porém, 36,7% eram 

funcionários contratados de empresa privada e o restante da coleta era realizada por alunos ou 

outros técnicos da instituição (7,3%), fator que dificulta o planejamento de treinamentos, 

supervisão e controle, devido à alta rotatividade desses funcionários/alunos.  

Quanto ao transporte interno dos resíduos, foi averiguado que, em vários locais, o 

transporte interno não era realizado de uma única forma. Na maioria dos casos, o transporte 

interno era realizado manualmente (63,3%) e somente em 6,5% dos casos era utilizado carrinho 

com tampa para realizar o transporte, conforme as especificações da RDC nº 306/2004 (BRASIL, 

2004).  

Em relação ao tratamento interno, os sujeitos informaram que 64,3% dos 

laboratórios/serviços do campus da USP de Ribeirão Preto não realizam nenhum tipo de 

tratamento interno de seus resíduos, o que demonstra um campo a ser trabalhado na instituição, 

visto que o tratamento interno de alguns tipos de resíduos pode ser realizado no próprio local de 

sua geração, segundo as normas de segurança vigentes para cada tipo de resíduo. 

Os sujeitos da pesquisa indicaram procedimentos utilizados nas diferentes fases do 

manejo. Uma instituição de ensino que almeja ter o gerenciamento de seus resíduos de forma 
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integrada deve elaborar, implementar e avaliar continuamente seu Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos. 

A avaliação desse plano, além de acompanhar o processo em seus elementos tangíveis, 

deve ser mais que uma ferramenta de controle, principalmente de gestão, que busca 

continuamente melhorar a capacidade da instituição em compreender a realidade a qual 

intervém. A instituição deve inserir-se em um processo de informação, de comunicação e 

conscientização através da educação ambiental, agindo e se organizando de maneira eficaz e 

eficiente (BRASIL, 2006).  

No plano de gerenciamento devem estar definidas as ações a serem realizadas durante 

todo o processo, constituindo-se em metas que podem ser estipuladas a curto, médio e longo 

prazo (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2000). Outro fator 

importante que as IES devem prever na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

corresponde às questões de segurança ocupacional. De acordo com a RDC nº 306/2004, os 

trabalhadores envolvidos com os processos de higienização, coleta, transporte, tratamento e 

armazenamento dos resíduos devem ser submetidos a exame médico no momento de sua 

admissão e, posteriormente, exames periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e 

demissional, estando prevista, ainda, a capacitação desses funcionários no ato de sua admissão e a 

realização de educação continuada para as atividades de manejo dos resíduos (BRASIL, 2004). 

Além disso, destaca-se a importância do comprometimento de seus alunos, professores, 

funcionários e usuários, devendo ser pensado também em maneiras de se promover a redução de 

consumo nas fontes geradoras, reutilização de produtos e a reciclagem, visando a minimizar os 

impactos que os resíduos podem causar (DIAS, 2004; PHILIPPI JUNIOR; AGUIAR, 2005). Nesse 

processo, Cascino (2000) ressalta a relevância da educação ambiental, que deve estar pautada na 

interdisciplinaridade e ocorrer de forma continuada, estendendo-se a todos os integrantes de uma 

instituição.  

Nesse contexto, a evolução das políticas internacionais, nacionais e regionais voltadas à 

questão dos resíduos é fundamental para disciplinar a gestão e o gerenciamento de maneira 

integrada, podendo contribuir para a mudança dos padrões de consumo e produção, melhorando 

a qualidade ambiental e as condições de vida das pessoas, tendo influências diretas e indiretas na 

saúde pública. Contudo, somente as legislações e regulamentos não asseguram um sistema 

gerencial eficiente, se não houver um sistema de educação de forma contínua e persistente 

(TAKAYANAGUI, 2005). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os problemas relacionados ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em 

Instituições de Ensino Superior não são somente físicos, químicos ou biológicos, mas envolvem 

mudanças comportamentais de toda a comunidade acadêmica, incluindo o setor administrativo. 

As mudanças de conduta ocorrem de maneira gradativa, requerem muito esforço e treinamento 

periódico para aumentar a conscientização de todos os envolvidos no processo de manejo dos 
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resíduos, sendo primordial o apoio dos órgãos superiores das instituições durante todo esse 

processo (DE CONTO, 2010).  

As universidades, como instituições responsáveis pela produção do conhecimento e pela 

formação de recursos humanos, não podem mais se isentar de sua responsabilidade ambiental, 

social e legal. Essas instituições são referência para a sociedade e devem empenhar seus esforços 

para buscar um desenvolvimento de forma sustentável, com programas efetivos de educação 

ambiental que busquem o equilíbrio entre proteção ambiental, crescimento econômico e 

equidade social, de forma a contribuir para a disseminação de novos conceitos e práticas.  

Os dados levantados neste trabalho demonstram os avanços do referido campus quanto 

à gestão dos resíduos biológicos e perfurocortantes gerados em suas delimitações nos últimos 

anos. Porém, o diagnóstico realizado ainda evidencia uma dificuldade dos geradores devido à falta 

de conhecimento quanto às técnicas mais adequadas para o gerenciamento de cada tipo de 

resíduo, frente à diversidade e quantidade de resíduos gerados em seus laboratórios/serviços. 

Outro fator que pode ser observado refere-se à falta de interação entre as pessoas envolvidas nas 

diferentes fases do manejo, destacando o fato de muitos funcionários serem terceirizados, com 

contratos temporários, o que dificulta o processo de treinamento contínuo e especializado. 

A geração de resíduos em universidades é inerente ao desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Assim, visando a continuar o processo de melhoria para a gestão de 

resíduos é necessária a implementação de um Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos 

(PGIRS) por uma equipe multidisciplinar, com a participação da administração, ressaltando a 

importância em se adotar uma padronização adequada no manejo dos resíduos gerados no 

campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, embasado nas legislações vigentes. 

Outra questão que deve ser abordada consiste na continuidade da promoção de ações 

educativas, cursos e treinamentos, não somente para informar e treinar os funcionários e 

estudantes para a utilização de técnicas/procedimentos eficientes no manejo dos resíduos de 

diferentes grupos, mas principalmente para proporcionar a formação de cidadãos críticos, capazes 

de atuar com consciência na busca pela minimização de técnicas que agridem o ambiente. 

A partir da realização deste estudo espera-se que outras Instituições de Ensino Superior, à 

luz de uma preocupação ambiental e social, possam utilizar esta investigação como parâmetro 

para a realização de novos estudos na área de gestão de resíduos. 

 

AGRADECIMENTOS 

  

Esta pesquisa teve o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq).  

 

REFERÊNCIAS 

 
ASKARIAN, Mehrdad; MOTAZEDIAN, Nasrin; PALENIK, Charles John. Clinical laboratory waste management in Shiraz, 

Iran. Waste Management & Research, v. 30, n. 6, p. 631-634, 2011. 



78 - Angélica Góis Morales, Aracelis Góis Morales Rigoldi e Leonice Seolin Dias  (Orgs.)  
 

 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT). NBR 9.191: Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2008. 10 p. 

_____. NBR 10.004: Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 71 p. 

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998. Brasília: Diário Oficial da União, 2010.  

_____. Ministério da Saúde. Manual de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Brasília, DF: Ministério da 

Saúde, 2006. 182p. 

_____. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 358. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos de saúde e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2005. 

_____. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o 

regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 

2004. 

_____. Resolução nº 196/96. Diretrizes e normas regulamentadoras sobre pesquisa envolvendo seres humanos. 

Conselho Nacional de Saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996. 

CASCINO, F. Educação ambiental: princípios, história, formação de professores. 2 ed. São Paulo: Editora SENAC, 2000. 

112 p. 

DE CONTO, Suzana Maria. Gestão de Resíduos em universidades: uma complexa relação que se estabelece entre 

heterogeneidade de resíduos, gestão acadêmica e mudanças comportamentais. In: DE CONTO, Suzana Maria. Gestão 

de resíduos em universidades. Caxias do Sul, RS: Educs, 2010. cap. 1, p. 17-32. 

DIAS, G. F. Ecopercepção – um resumo didático dos desafios socioambientais. São Paulo: Gaia, 2004. 51 p. 

FERNANDEZ, Jaqueline Aparecida Bória. Diagnóstico e diretrizes para o gerenciamento de resíduos perigosos 

domiciliares: estudo de caso do município de São Carlos. 2008. 200 f. Tese (Doutorado), Ciências da Engenharia 

Ambiental, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. 

GOMES, Luciana Paulo. A gestão de resíduos na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) atendendo os 

requisitos da ISO 14001:2004. In: DE CONTO, Suzana Maria. Gestão de resíduos em universidades. Caxias do Sul. RS: 

EDUCS, 2010. cap. 3, p. 61-85. 

GÜNTHER, Wanda Maria Risso et al. Elaboração de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde – 

PGRSS. São Paulo: USP, 2010.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Populacional. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354340>. Acesso em: 9 abr. 2015. 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPT). Compromisso Empresarial para 

Reciclagem – CEMPRE. Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. 2. ed. São Paulo: IPT/CEMPRE, 2000. 370 

p. 

MOTA, Suetônio. Introdução à engenharia ambiental. Rio de Janeiro: ABES, 1997. 292p. 

SILVA, Cesar Aparecido et al. Diagnóstico dos resíduos sólidos de serviços de saúde gerados em uma instituição do 

ensino superior. Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal, v. 8, n. 4, p. 100-117, out/dez. 2011. 



Educação Ambiental: Reflexões e Experiências -  79 

 

 

 

PHILIPPI JÚNIOR, A.; AGUIAR. A. O. Resíduos sólidos: características e gerenciamento. In: PHILIPPI JÚNIOR, A. 

Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005. cap. 

8, p. 267-321. 

PUGLIESI, Erika; GIL, Tatiana Novis Lopes; SCHALCH, Valdir. Caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos de 

serviço de saúde gerados em hospital de médio porte no município de São Carlos, SP. Revista Minerva, São Carlos, v. 

6, n. 2, p. 213-217, maio/ago. 2009.  

SCHALCH, Valdir; LEITE, Wellington Cyro Almeida; CASTRO, Marcus Cesar Avezum Alves. Prevenção da poluição, 

análise de ciclo de vida, redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos. São Carlos: EESC/USP, 2003. 107 p.  

TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. In: PHILIPPI JÚNIOR, A. 

Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005. cap. 

9, p. 323-374. 

  



80 - Angélica Góis Morales, Aracelis Góis Morales Rigoldi e Leonice Seolin Dias  (Orgs.)  
 

 

 

Capítulo 7 

 

OFICINA PEDAGÓGICA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES/SÃO PAULO 

 

Fernanda Regina Fuzzi 44 

Daniele Carobina Santos 45 

Antonio Cezar Leal 46 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As atividades humanas sempre resultaram na geração de resíduos sólidos. Sendo assim, 

desde as sociedades primitivas o homem gera resíduos em suas atividades diárias. Nessas 

sociedades os resíduos gerados eram basicamente orgânicos. O processo de industrialização e o 

aumento da população mundial resultaram em um aumento significativo na quantidade de 

resíduos sólidos gerados e em uma mudança nos tipos destes, ou seja, a geração de resíduos 

sólidos, que era basicamente de orgânicos, passa a ser consideravelmente de inorgânicos e com 

muitos deles apresentando grande potencial de ocasionar problemas ambientais. 

Atualmente, observa-se um expressivo aumento da população urbana dos municípios 

brasileiros e este processo de urbanização, na maioria das vezes, não vem acompanhado de um 

planejamento urbano adequado do ponto de vista social e ambiental, o que contribui para que 

gestores públicos e a população de muitos municípios enfrentem inúmeros problemas e desafios 

na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. De maneira geral, tais problemas estão 

relacionados à coleta dos resíduos sólidos e à dificuldade em se oferecer uma destinação 

adequada aos resíduos sólidos e uma disposição ambientalmente adequada para os rejeitos, 

gerando vários problemas socioambientais. E superá-los consiste em um grande desafio para os 

gestores públicos e para população em geral.  

Neste contexto, a educação ambiental aplicada no tema resíduos sólidos faz-se de grande 

relevância, pois através dela é possível sensibilizar as pessoas sobre os problemas que estão 

relacionados aos resíduos gerados em suas atividades diárias, o que pode contribuir para que elas 

se conscientizem da necessidade de mudança de hábitos, de redução da geração de resíduos, de 
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“cobrarem” ações dos gestores públicos e de participarem na busca por soluções para tais 

problemas.  

Levando em consideração a importância da educação ambiental em resíduos sólidos, 

apresenta-se a experiência de uma oficina de educação ambiental em resíduos sólidos urbanos 

que foi realizada com alunos do Ensino Fundamental da escola “Filomena Scatena Christofano”, 

localizada no município de Alfredo Marcondes, Estado de São Paulo, Brasil. As atividades 

realizadas durante esta oficina tiveram como objetivos: ensinar de forma lúdica os principais 

conceitos e questões que estão relacionados à temática educação ambiental em resíduos sólidos e 

sensibilizar os alunos sobre a importância de participarem, através de reivindicações e 

contribuições, da busca por soluções para os problemas relacionados à gestão e ao gerenciamento 

dos resíduos sólidos urbanos. 

O município de Alfredo Marcondes está localizado no oeste do Estado de São Paulo e, 

segundo o censo do IBGE (2000), conta com uma população de 3.891 habitantes. No município são 

gerados e coletados (de acordo com informações disponibilizadas pela Prefeitura do município de 

Alfredo Marcondes) aproximadamente 1.935 kg/dia de resíduos sólidos domiciliares, totalizando 

cerca de 58,05 t/mês. O município possui coleta seletiva e uma associação de catadores de 

materiais recicláveis – a Associação de Catadores de Alfredo Marcondes (ASCAM), na qual 

trabalham em média 13 catadores. 

Nas atividades realizadas na escola Filomena Scatena Christofano foi considerada a 

realidade do município em que os alunos vivem, com o intuito de apresentar exemplos próximos 

ao seu cotidiano. Acredita-se que esta seja uma maneira de sensibilizá-los sobre a importância de 

participarem e contribuírem na busca de soluções para melhor gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos no próprio município, ressaltando-se que estas não são obrigações 

somente dos gestores públicos, mas também da população em geral. 

A oficina foi planejada e realizada no âmbito do projeto “Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos, Organização de Catadores de Materiais Recicláveis e Educação Ambiental”, com 

apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UNESP (PROEX/UNESP), que visa a contribuir na 

formulação e implantação de políticas públicas em gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em 

vários municípios do oeste paulista e da UGRHI Alto Paranapanema, realizando estudos da 

situação municipal, apresentando propostas de coleta seletiva e de organização e/ou 

reorganização de catadores de materiais recicláveis e realizando atividades de Educação 

Ambiental com catadores, alunos, professores e comunidade em geral. 

Dentre as experiências que estão sendo desenvolvidas no projeto, no livro Educação 

Ambiental na Escola, o capítulo “Educação Ambiental para Coleta Seletiva em Sagres, Mariápolis e 

Flora Rica/SP: Diálogo com a Comunidade Escolar”, de autoria de Santos, Moraes e Leal (2015), 

encontram-se retratadas algumas das atividades que foram desenvolvidas com professores e 

alunos em escolas nos municípios supracitados.  

Os objetivos presentes no projeto de extensão universitária e o envolvimento dos 

participantes em grupo de pesquisa e em projetos referentes à temática resíduos sólidos urbanos 

evidencia a importância em pensar, elaborar e realizar oficinas e trabalhos voltados para a 
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educação ambiental em resíduos sólidos urbanos. Assim, neste trabalho são apresentadas as 

atividades e resultados obtidos no município de Alfredo Marcondes, atividades essas que serão 

progressivamente realizadas nos demais municípios que fazem parte do projeto. 

 

2 Educação Ambiental em Resíduos Sólidos Urbanos: principais conceitos trabalhados na oficina 

 

Há múltiplas definições para educação ambiental. A maioria delas frisa que é um processo 

de aprendizagem e comunicação das questões relacionadas com a interação dos seres humanos 

com o ambiente, tanto em âmbito global, natural, como criado pelo homem (RODRIGUEZ; SILVA, 

2013, p. 175). Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental:  

 
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, p. 1). 

 

Rodriguez e Silva (2013) defendem que a educação ambiental deve formar valores 

ambientais, ou valores verdes, e que esses são muito diferentes dos chamados valores da 

modernidade. Esses autores, tendo como fonte Zacarias (1998), apresentam como valores 

ambientais: a harmonia com a natureza; a sociedade comunitária e cooperativa; o crescimento 

econômico balanceado dentro dos limites da natureza; a participação e consulta cidadã, etc. Em 

contrapartida, apresentam como valores da modernidade: o domínio da natureza; o 

individualismo agressivo; o crescimento econômico ilimitado; a dependência dos especialistas; 

entre outros. Observa-se que através da educação ambiental os indivíduos e sociedade devem 

construir valores ambientais voltados, por exemplo, para a conservação do meio ambiente e para 

a utilização dos recursos naturais de maneira consciente. E que a construção desses valores é de 

extrema importância na sociedade atual, a qual, na maioria das vezes, é pautada nos valores da 

modernidade. 

Ao se referir à educação ambiental em resíduos sólidos, tem-se que esta está relacionada 

a:  
  

Educação ambiental relativa à geração e ao descarte de resíduos decorrentes das 

atividades humanas em geral, exercidas direta e indiretamente pelo cidadão comum, para 

o provimento de atividades consideradas necessárias. Na medida em que educação 

ambiental implica em discutir integradamente conhecimentos, valores e participação 

política, a abordagem da questão dos resíduos deve incluir com destaque a atividade de 

consumo de produtos e serviços, em análises que busquem distinguir necessidades 

básicas do ser humano, voltadas para objetivos essenciais, de necessidades criadas pelo 

ser humano, voltadas para objetivos artificiais, tendo sempre como parâmetros as 

referências socioambientais que condicionam a realidade contemporânea e suas 

implicações para com as gerações futuras. (LOGAREZZI, 2004, p. 236). 

 

A partir disto pode-se dizer que a educação ambiental em resíduos deve ser pautada no 

consumo consciente e em princípios de não geração, redução, reutilização e reciclagem e sempre 



Educação Ambiental: Reflexões e Experiências -  83 

 

 

 

com a preocupação de que os resíduos sólidos que geramos podem impactar a nossa e as 

gerações futuras. 

Acredita-se que a escola seja um dos meios indispensáveis para se conseguir desenvolver 

atividades referentes à educação ambiental. Nesse sentido, Cantóia (2007) menciona que é 

fundamental que a Educação Ambiental esteja presente nos currículos escolares e que, deste 

modo, as escolas possam ser locais nos quais seja possível disseminarem-se novas ideias e 

produzir conhecimento. 

A escola exerce o papel de proporcionar ao aluno o conhecimento e a compreensão dos 

problemas ambientais existentes no meio em que vive (OLIVEIRA et al., 2012, p. 5). Ressalta-se 

que é importante que as escolas sejam capazes de articular o ensino de vários conteúdos com os 

princípios da educação ambiental. 

Ao se trabalhar com educação ambiental em resíduos sólidos urbanos alguns conceitos 

são de fundamental importância, especialmente os conceitos de lixo e resíduos sólidos. Entende-

se como lixo o: 

 
[...] que sobrou de uma atividade qualquer e é descartado sem que seus valores (sociais, 

econômicos e ambientais) potenciais sejam preservados, incluindo não somente resíduos 

inservíveis, mas também, incorretamente do ponto de vista ambiental, resíduos 

reutilizáveis e recicláveis. (LOGAREZZI, 2004, p. 224). 

 

A oficina visou a demostrar que muito daquilo que é simplesmente descartado pelos 

alunos possui valores sociais, econômicos e ambientais e que estes valores devem ser 

preservados. Nesse sentido, o termo mais adequado a ser utilizado é o termo resíduo, que 

consiste no “[...] que sobra de uma atividade qualquer, natural ou cultural. Nas atividades 

humanas em geral, geramos resíduos (e não lixo)” (LOGAREZZI, 2004, p. 222).  

Nesta oficina, optou-se por trabalhar com o conceito de resíduo sólido, e a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, define resíduos sólidos como:  

 
[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 2010, p. 2-3). 

 

Tendo em vista que muitos municípios brasileiros enfrentam inúmeras dificuldades e 

desafios para realizarem a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados por seus 

moradores, principalmente para que estes sejam realizados de modo adequado do ponto de vista 

ambiental, econômico e social, foram discutidos com os alunos os conceitos de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos. Entende-se por gestão integrada de resíduos sólidos o “[...] 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a 

considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e 
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sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010, p. 2). E o termo gerenciamento 

dos resíduos sólidos se refere: 

 
[...] aos aspectos tecnológicos e operacionais da questão, envolvendo fatores 

administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho: produtividade e 

qualidade, por exemplo, e relaciona-se à prevenção, redução, segregação, reutilização, 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, recuperação de energia e destinação 

final de resíduos sólidos. (SCHALCH et al., 2002, p. 71). 

 

Os alunos foram orientados sobre a importância da não geração de resíduos sólidos e da 

prática dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) em suas atividades diárias. Reduzir consiste no fato 

de que é necessário diminuir a quantidade de resíduos sólidos gerados nas atividades diárias. É 

importante observar se aquilo que seria descartado como lixo pode ser útil a outra pessoa, isso se 

chama Reutilizar. A reutilização consiste no “[...] processo de aproveitamento dos resíduos sólidos 

sem sua transformação biológica, física ou físico-química[...]” (BRASIL, 2010, p. 3). Muitos resíduos 

sólidos descartados, além de reutilizados, podem ser reciclados. A reciclagem é o “[...] processo de 

transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-

químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos[...]” (BRASIL, 

2010, p. 2).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos menciona que os resíduos sólidos, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, passam a ser chamados de rejeitos e devem ser 

direcionados para a disposição final ambientalmente adequada, que consiste na: “[...] distribuição 

ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos” 

(BRASIL, 2010, p. 2). No Brasil, muitos locais de disposição final não são ambientalmente 

adequados e não são apenas rejeitos que são destinados a esses locais.  

Foram apresentados aos alunos os conceitos de: aterro sanitário, aterro controlado e 

lixão que consistem em formas comuns de disposição dos resíduos sólidos e rejeitos no Brasil.  

Aterro sanitário é o modo ambientalmente adequado para a disposição dos rejeitos, pois 

consiste em: 

 
[...] um método para disposição final dos resíduos sólidos urbanos, sobre terreno natural, 

através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, 

segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ao meio ambiente, em 

particular à saúde e à segurança pública. (MONTEIRO et al., 2001, p. 150).  

 

Os aterros controlados consistem, segundo Jardim et al. (1995), em uma técnica de 

disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e a sua 

segurança, minimizando os impactos ambientais.  De acordo com Albuquerque (2012) a diferença 

básica entre um aterro sanitário e um aterro controlado é que no primeiro é obrigatória a coleta e 

o tratamento do chorume, assim como da drenagem e queima do biogás. 
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No que se refere aos lixões, estes são “[...] locais onde o lixo coletado é lançado 

diretamente sobre o solo sem qualquer controle e sem quaisquer cuidados ambientais, poluindo 

tanto o solo, quanto o ar e as águas subterrâneas e superficiais das vizinhanças” (MONTEIRO et al., 

2001, p. 149). Consistem em uma maneira de disposição completamente inadequada do ponto de 

vista social e ambiental. 

Os catadores de materiais recicláveis são trabalhadores que vivem da coleta e 

comercialização dos resíduos sólidos que podem ser reciclados ou reutilizados. Vale mencionar 

que atualmente aumenta a organização desses catadores em cooperativas ou associações de 

catadores de materiais recicláveis. Foi apresentado aos alunos o que são cooperativas e 

associações de catadores de materiais recicláveis e discutidos como essas formas de organização 

oferecem condições melhores, mais dignas e legalizadas de trabalho aos catadores de materiais 

recicláveis. Para que esses estabelecimentos obtenham maior ganho é importante que os resíduos 

sólidos que cheguem até eles sejam materiais recicláveis e que estes não estejam misturados com 

matéria orgânica. Para isso é fundamental que sejam realizados o descarte seletivo e a coleta 

seletiva. Assim, entende-se por descarte seletivo: 

 
[...] a atitude de descartar resíduos inevitavelmente gerados, preservando sua 

potencialidade de reaproveitamento, o que implica identificação e separação de itens 

considerados recicláveis secos em meio aqueles que são considerados inservíveis, no 

contexto em questão. Essa atitude exige ao menos dois coletores distintos e duas vias de 

coleta e encaminhamento dos resíduos assim descartados separadamente. (LOGAREZZI, 

2006, p. 101).  

 

E por coleta seletiva a: “[...] coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme 

sua constituição ou composição” (BRASIL, 2010, p. 2).  Enfatizou-se na oficina que aos alunos, 

professores e população em geral cabe realizar o descarte seletivo em suas casas e colocar os 

materiais recicláveis para serem recolhidos pela coleta seletiva, concordando-se que “[...] a escola 

tem papel fundamental no momento de difundir a idéia da necessidade do descarte seletivo e da 

coleta seletiva na cidade [...]” (CANTOIA, 2007, p. 21). 

 

3 PASSO A PASSO DA METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

EM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Para a elaboração da oficina, alguns procedimentos metodológicos foram realizados: 

levantamento e revisão bibliográfica em livros, monografias, dissertações e teses que abordassem 

assuntos relacionados à temática educação ambiental em resíduos sólidos (este material nos 

ofereceu subsídio teórico para elaboração da oficina) e levantamento em websites que 

ofereceram materiais e informações relevantes para a elaboração das atividades. 

As atividades desenvolvidas durante a oficina foram pensadas e propostas de modo que se 

partisse daquilo que os alunos sabiam sobre as temáticas relacionadas à educação ambiental em 

resíduos sólidos para se avançar no ensino dessas temáticas. As atividades foram realizadas de 
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forma lúdica para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. A seguir, estão descritas as 

atividades realizadas e os procedimentos utilizados: 

Atividade 1: “Conhecendo os conceitos”.  

Materiais: folhas de sulfite com os conceitos impressos. 

Na primeira atividade proposta, os alunos foram organizados em um círculo, os conceitos 

impressos em folhas de sulfite foram espalhados (virados para baixo) dentro deste círculo, como é 

possível observar na figura 1. Os alunos foram orientados a escolher uma folha, virá-la e fazer a 

leitura de qual conceito nela estava escrito (por exemplo, coleta seletiva). Ao ler cada conceito, 

eles eram questionados sobre o que significava para eles aquele conceito (“O que vocês acham 

que é coleta seletiva”?) e se achavam que tal conceito estava relacionado com resíduos sólidos 

(Vocês acham que coleta seletiva tem alguma coisa relacionada com resíduos sólidos?). Em 

seguida, foi pedido que um aluno fizesse a leitura do significado daquele conceito e o mesmo era 

explicado e discutido com os alunos. 

 
Figura 1: Realização da atividade “Conhecendo os conceitos” 

 
Fonte: Fuzzi e Santos (2015). 

 

Nesta atividade foram trabalhados os seguintes conceitos: lixo; resíduos sólidos; redução; 

reutilização; reciclagem; descarte seletivo; coleta seletiva; cooperativas e associações de 

catadores de materiais recicláveis; aterro sanitário; aterro controlado e lixão.  

Atividade 2: “Hora da música”. 

Materiais: letra da música e aparelho de reprodução de áudio. 

Na segunda atividade que foi realizada, intitulada “Hora da música”, foram distribuídas 

para os alunos a letra da música “A Coleta Seletiva e a Reciclagem”, obtida no website “Palco da 

Reciclagem: a Arte de Reciclar Contando Histórias”47. Foi realizada a leitura da letra da música com 

os alunos e, em seguida, a mesma foi reproduzida algumas vezes. Os alunos foram orientados a 

prestarem atenção na letra da música e também puderam cantá-la. Após ouvirem a música eles 
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 A música utilizada nesta atividade está disponível para download no website “Palco da Reciclagem: A Arte de 
Reciclar Contando Histórias”. Disponível em: <http://www.palcodareciclagem.com.br/?cat=5>. Acesso em: 1 nov. 
2014. 
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foram instigados a refletirem sobre sua letra. Foram levantadas e discutidas questões como: 

“Vocês gostaram da música?” “Sobre o que a letra da música fala?” “Quais conceitos que 

trabalhamos que foram abordados na música?” “Por que é importante separar os resíduos 

sólidos?”. Essas questões foram propostas aos alunos com o intuito de nortear uma reflexão sobre 

a letra da música. 

Atividade 3: “Hora da triagem – vamos separar os materiais recicláveis dos não recicláveis”.  

Materiais: recipientes pré-identificados com etiquetas de reciclável e não reciclável e imagens 

impressas de resíduos sólidos que os alunos geram em seu cotidiano e que podem ou não ser 

reciclados. 

Nesta atividade, os alunos foram divididos em dois grupos e foram mostradas figuras de 

resíduos sólidos que eles geram em seu cotidiano, como é possível observar na figura 2. Os 

grupos, de forma alternada, foram questionados se estes resíduos eram ou não recicláveis e para 

qual recipiente deveriam ser destinados, e, então, eram colocados no recipiente correto. Por fim, 

eles foram informados que esta atividade consiste em uma simulação de como devem realizar o 

descarte seletivo em suas casas e foram alertados sobre a importância que este seja realizado de 

maneira correta. 

 
Figura 2: Realização da atividade “Hora da triagem – vamos separar os materiais recicláveis dos não recicláveis” 

 
Fonte: Fuzzi e Santos (2015). 

   

Atividade 4: “Hora de colorir!”.  

Materiais: figuras relacionadas à temática educação ambiental em resíduos sólidos urbanos. 

Nesta atividade foi entregue aos alunos uma figura relacionada à coleta seletiva e 

reciclagem dos resíduos sólidos. Foi solicitado para que eles realizassem o que estava sendo 

pedido no enunciado da figura e que a colorissem. A figura 3 retrata os alunos sendo orientados 

de como deveriam realizar esta atividade e a figura 4 é um exemplo da atividade sendo realizada 

por um dos alunos. 
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Figura 3: Realização da atividade “Hora de colorir!” 

 
Fonte: Fuzzi e Santos (2015). 

 

 
Figura 4: Realização da atividade “Hora de colorir! 

 
Fonte: Fuzzi e Santos (2015)

48
. 

 

Essas foram as atividades realizadas com alunos do Ensino Fundamental da escola 

Filomena Scatena Christofano, através da Oficina de Educação de Educação Ambiental em 

Resíduos Sólidos que foi desenvolvida nesta escola. 

 

4 RELATO DAS EXPERIÊNCIAS E RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA OFICINA 

 

A escola demonstrou-se um local propício à realização da oficina sobre educação 

ambiental em resíduos sólidos urbanos, o que contribui para que a mesma exerça o seu papel de 
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 Fonte da figura que aparece na figura 4: a figura para colorir utilizada nesta atividade está com o logon da megalix 
transportes e foi retirada de um website que está disponível em: <http://www.megalix.com.br/kids/wp-
content/uploads/2011/01/lixeira-02.jpg>.  Acesso em: 6 maio 2015. 
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proporcionar aos alunos, baseando-se em Oliveira et al. (2006), o conhecimento e a compreensão 

dos problemas ambientais existentes no meio em que eles vivem. 

A partir da realização da oficina foi possível perceber o interesse, bem como a curiosidade 

dos alunos em relação aos conceitos trabalhados, visto que a participação destes alunos foi 

positiva e estes demonstraram bastante interesse nas atividades propostas, aprofundando seus 

conhecimentos. No começo, porém, em uma das salas os alunos estavam um pouco tímidos, mas 

depois, com incentivo da professora, começaram a participar mais e fazerem perguntas. Na 

atividade “Hora da triagem – vamos separar os materiais recicláveis dos não recicláveis” os alunos 

demonstraram bastante conhecimento do que era ou não reciclável. 

Vale mencionar que foi interessante o fato de que quando estávamos terminando de 

realizar nossas atividades em uma das salas, os alunos tinham um tempo para utilizarem a sala de 

informática e foi possível observar que muitos deles começaram a pesquisar sobre conceitos 

trabalhados durante a oficina (como mostra a figura 5), revelando o interesse desses alunos pelas 

temáticas trabalhadas. Esse momento na sala de informática foi aproveitado para auxiliá-los em 

suas pesquisas e solucionar possíveis dúvidas, incentivando a continuidade do processo de 

aprendizagem dos conceitos e sua aplicação. 

 
Figura 5: Alunos pesquisando websites sobre conceitos trabalhados na oficina 

 
Fonte: Fuzzi e Santos (2015). 

 

            

As professoras demostraram grande interesse em realizar as atividades propostas, 

disseram gostar muito da oficina e demonstraram-se interessadas em participar de outras oficinas.  

Todavia, faltou uma atividade que os alunos preparariam material para expor na escola, 

tais como confecção de objetos feitos de materiais recicláveis e/ou elaboração de um painel com 

paródias, desenhos, poesias, etc. (feitos pelos próprios alunos de acordo com suas habilidades) 

referente às temáticas trabalhadas. Essas atividades estavam previstas no planejamento da 

oficina, mas não foi possível realizá-las no tempo disponibilizado, ficando como recomendação 
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para novas oficinas ou trabalhos posteriores, dando continuidade ao processo educativo no tema 

resíduos sólidos. 

Acredita-se que a oficina realizada na escola foi de grande relevância. Porém, é 

imprescindível que atividades de educação ambiental, como já salientado por Cantóia (2007), 

façam parte do currículo escolar desses alunos e que essas estejam inseridas em um processo 

amplo e permanente de construção de nova cultura ambiental. A educação ambiental nas escolas 

não pode ser limitada a atividades pontuais, embora sejam muito importantes, fazendo-se 

necessário que no cotidiano escolar os alunos realizem frequentemente atividades que estejam 

relacionadas à educação ambiental, pois são de fundamental importância para desenvolver nesses 

alunos, os chamados conforme apresentados por Rodriguez e Silva (2013), de valores ambientais, 

para que esses alunos possam contribuir para a conservação e preservação do meio ambiente.  

Pode-se dizer que oficinas como esta podem contribuir para complementar as atividades 

já desenvolvidas nas escolas, como parte de projetos de longo prazo, e podem oferecer atividades 

lúdicas, que podem ser adaptadas e incorporadas no Projeto Político-Pedagógico das escolas. 

Por fim, ressalta-se que a realização da oficina foi uma experiência muito enriquecedora 

para as autoras, pois possibilitou a estes a divulgação de conhecimentos que vêm sendo 

trabalhados no projeto de extensão universitária, bem como nas pesquisas que desenvolvem 

sobre a temática resíduos sólidos. Além de que, a experiência de se trabalhar em sala de aula é de 

grande importância para a formação das autoras que são alunas de graduação e de pós-graduação 

em Geografia. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização da oficina foi de grande relevância, pois através do conhecimento por ela 

transmitido foi possível sensibilizar os alunos para questões e conceitos relacionados à temática 

Educação Ambiental em resíduos sólidos urbanos. Como todos somos geradores de resíduos, 

buscar soluções para questões relacionadas a esta temática não cabe apenas aos gestores 

públicos, mas também à população em geral. 

Registra-se a boa recepção pelos funcionários, professores e alunos da escola o que 

facilitou a realização e os bons resultados obtidos na oficina.  
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Capítulo 8 

 
ESTUDO DA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

REFERENTE A RESÍDUOS SÓLIDOS, ANTES E APÓS SENSIBILIZAÇÃO 
 

Everton Mario de Oliveira49 

Fátima de Jesus Bassetti50 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos são produzidos desde o início da civilização. Porém, durante os 

primeiros períodos foram discretamente eliminados em grandes espaços abertos da terra, pois a 

densidade da população era baixa e a produção de resíduos era praticamente composta de 

orgânicos, facilmente biodegradáveis. No entanto, hoje, uma das consequências da rápida 

urbanização é o grande aumento da quantidade de resíduos sólidos. 

A produção de resíduos sólidos tem alcançado índices preocupantes nos últimos anos, 

como consequência da rápida urbanização. No Brasil o índice de geração de resíduos sólidos 

alcança uma média de 1,03 kg por habitante dia (ABRELPE, 2013). 

Uma das prováveis causas do elevado índice de geração de resíduos é o acesso facilitado 

aos produtos industrializados. Há algumas décadas, as pessoas não tinham muitas opções de 

compras, a diversidade de produtos industrializados era bem menor, e o número de 

supermercados, lojas, shoppings centers, entre outros, era bastante reduzido. Ainda, os 

consumidores também adquiriam produtos in natura, sem a necessidade de embalagens, o que 

contribuía para a baixa geração de resíduos sólidos secos. Atualmente, as atividades comerciais 

vêm passando por um período de grande expansão, o que aumenta o número de 

estabelecimentos e, consequentemente, as opções de compra. 

O processo de industrialização, juntamente com a crescente concentração populacional 

em áreas urbanas sem infraestrutura, e o incentivo ao consumismo, são os principais responsáveis 

pelo agravamento dos problemas sociais, ambientais e de saúde pública causados por resíduos 

sólidos (MORAES; SIQUEIRA, 2009).  

Outra provável causa contribuinte para o alto índice de geração de resíduos sólidos é a 

falta de conscientização da população e dos órgãos públicos sobre a questão da redução, 

reutilização e reciclagem, pois a gestão de resíduos sólidos urbanos, ainda é uma área muito 
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negligenciada, principalmente em países em desenvolvimento (BATOOL; NAWAZ, 2009). Porém, 

nos últimos anos, a maioria desses países começou a melhorar seus sistemas de gestão de 

resíduos sólidos (MOGHADAM et al., 2009). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), apenas cerca de 

33% do total de municípios brasileiros realizam uma destinação adequada dos resíduos sólidos 

produzidos, conforme estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ainda, 50,8% dos 

municípios utilizam vazadouros a céu aberto (lixões) como destino final dos resíduos sólidos. Uma 

das prováveis causas para que os municípios não realizem a gestão de seus resíduos sólidos pode 

ser a falta de orientação quanto à formulação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

(MATTEI; ESCOSTEGUY, 2007). 

A gestão de resíduos sólidos não se restringe apenas à coleta, transporte, destinação e 

disposição final, pois essas etapas ocorrem após a geração dos resíduos, sendo que a gestão 

também aborda etapas anteriores à geração. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como 

um de seus objetivos promover a minimização dos resíduos sólidos, adotando a seguinte ordem 

de prioridade: não geração; redução; reutilização; reciclagem; tratamento dos resíduos perigosos; 

e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 

Uma das formas dos órgãos públicos reduzirem a totalidade dos resíduos sólidos que 

serão gerenciados é aplicar e apoiar projetos de educação e sensibilização ambiental na 

comunidade e incentivar práticas ambientalmente corretas de gestão de resíduos, como a 

minimização e a valorização. “A educação ambiental é uma estratégia muito utilizada para 

minimizar os impactos ambientais” (DAMINELLI; SILVA, 2009, p. 56), dentre eles os problemas 

causados pelos resíduos sólidos, sendo os resíduos sólidos, um tema tão complexo, que é um dos 

mais presentes nas ações ambientalistas, bem como nas ações de educação ambiental (TOZONI-

REIS, 2008).  

As ações de educação ambiental devem ser críticas e inovadoras, além de terem um 

enfoque humanista, holístico, democrático, participativo e sustentável. Na implementação de 

práticas de educação ambiental, o desenvolvimento de projetos é uma das mais ricas 

possibilidades (TOZONI-REIS, 2008). 

Não existe um método preestabelecido para a elaboração de projetos de educação 

ambiental, pois cada ação deve ser desenvolvida com base nas carências dos indivíduos, que 

devem ser apontadas em um estudo sobre o diagnóstico da percepção ambiental do público-alvo. 

Porém, um programa de educação ambiental eficiente deve promover, simultaneamente, o 

desenvolvimento de conhecimento, de atividades e de habilidades necessárias à preservação e 

melhoria da qualidade ambiental (SOARES et al., 2007), e assim sensibilizar as populações com as 

implicações dos reflexos negativos dos resíduos sólidos para o meio ambiente, e desenvolver nos 

indivíduos a consciência de suas responsabilidades perante os problemas ambientais. 

Uma das alternativas para desenvolver um projeto de educação ambiental é trabalhar um 

conjunto diversificado de técnicas que possibilitem aos alunos intervir na sua própria realidade 

(CRISOSTIMO, 2011). As principais atividades em projetos de educação ambiental são de caráter 

lúdico, como palestras, gincanas, brincadeiras e jogos, pois as atividades lúdicas promovem o 
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prazer em aprender (BASTOS et al., 2005). Segundo Secretaria de Educação Fundamental (BRASIL, 

2001), a palestra, como técnica de sensibilização ambiental, em particular, pode tratar temas que 

estão tanto presentes no cotidiano dos sujeitos quanto em cenários globais. 

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção ambiental de alunos que estudam em 

um colégio público e sensibilizá-los quanto às técnicas de minimização de resíduos sólidos, por 

meio de palestra interativa. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa desenvolveu-se em um colégio estadual localizado na comunidade de Areia 

Branca dos Assis, município de Mandirituba, que pertence a região metropolitana de Curitiba, 

porção leste-sudeste do Estado do Paraná, às margens da Rodovia Federal BR-116 sentido sul 

(Curitiba – Rio Negro). Mandirituba possui uma população de 22.220 habitantes (IBGE, 2010) e 

uma área territorial de aproximadamente 381 km² (IPARDES, 2012). A figura 1 representa a 

localização do município de Mandirituba. 

 
Figura 1: Localização do município de Mandirituba 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (2014). 

 

O colégio oferece educação do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e para todo Ensino 

Médio, contando com cerca de 950 alunos distribuídos em 30 turmas. 

Foi usado como primeiro passo no desenvolvimento de uma sensibilização ambiental, o 

diagnóstico da percepção ambiental do público-alvo51. Esta etapa foi realizada com o auxílio de um 

questionário desenvolvido e aplicado aos alunos com perguntas abertas e fechadas sobre os 

resíduos sólidos e os impactos ambientais causados por eles. 

                                                           
51

 Para a realização do diagnóstico da percepção ambiental do público-alvo foram utilizados dados de um questionário 
que foi aplicado aos alunos do colégio e está discutido em artigo intitulado “A percepção ambiental de alunos de um 
colégio público do município de Mandirituba/PR quanto aos resíduos sólidos”. 
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Foi identificada no diagnóstico da percepção ambiental uma defasagem do conhecimento 

dos alunos em relação aos resíduos sólidos. Sendo assim, evidenciou-se a necessidade da inclusão 

de atividades de sensibilização ambiental no cotidiano dos alunos.  

Num primeiro momento, foi feita a sensibilização através de palestras desenvolvidas em 

relação aos resíduos sólidos. A palestra foi realizada nos três turnos (manhã, tarde e noite), 

abordando temas referentes à quantidade de resíduos sólidos gerados; aos impactos ambientais 

causados pela disposição inadequada dos resíduos; e as formas de minimização dos impactos 

ambientais e da quantidade dos resíduos sólidos gerados. 

Nos turnos da manhã e tarde, os alunos foram deslocados com a ajuda dos professores 

até o teatro municipal da comunidade de Areia Branca dos Assis, que foi cedido para a realização 

da palestra. Durante a realização da palestra, os alunos foram convidados a interagir com o 

palestrante, expondo seus conhecimentos e suas dúvidas. 

Iniciou-se a palestra expondo imagens dos impactos ambientais causados pelos resíduos 

sólidos em ambientes naturais. Após, explicou-se a diferença entre resíduo sólido e “lixo”, 

informando sobre a geração per capita brasileira de resíduos sólidos. Depois, foram expostos o 

aterro sanitário e o “lixão a céu aberto” como sendo os principais locais de disposição final dos 

resíduos. Em seguida apresentou-se, em ordem de prioridade, as técnicas de minimização de 

resíduos sólidos estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo a não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, destinação e disposição final adequada (BRASIL, 2010). 

Finalizando a palestra, foi exposto como deve ser realizada a seleção dos resíduos para facilitar a 

reciclagem, e os meios de utilização dos resíduos orgânicos. 

Como instrumento de avaliação da atividade de sensibilização desenvolvida, optou-se 

pela utilização de um novo questionário, também com perguntas abertas e fechadas, o qual foi 

aplicado após a realização da palestra a 200 alunos, com o objetivo de identificar as percepções 

ambientais dos alunos. 

A análise dos dados obtidos foi feita de forma quantitativa, sendo alguns resultados 

expressos graficamente e algumas citações transcritas em quadros.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Diagnóstico da percepção ambiental 

 

A busca das identidades e percepções dos sujeitos envolvidos em atividades de 

sensibilização ambiental deve ocorrer com base em instrumentos de coleta de dados, como 

conversas, entrevistas ou questionários (SPAZZIANI; SILVA, 2009). Logo, a ferramenta utilizada 

para o diagnóstico foi o questionário aplicado aos alunos. As análises das questões abordadas no 

questionário estão apresentadas em forma de tópicos na sequência.  

Você sabe o que é “lixo”? Os alunos poderiam escolher entre duas alternativas para suas 

respostas, “sabe” e “não sabe”. Também foi solicitado aos alunos que explicassem sua resposta, 

redigindo um pequeno parágrafo sobre sua concepção quanto ao tema. Com essa descrição que 
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os alunos elaboraram foi possível identificar e quantificar os alunos capazes de compreender e 

explicar o que são resíduos sólidos. Do total de respostas, apenas 38% têm conhecimento sobre o 

significado do conceito resíduo sólido. Os demais, 62% dos alunos, não souberam definir resíduos 

sólidos. 

Qual a frequência da separação dos resíduos sólidos produzidos em sua residência? 

Analisando as respostas, observou-se que 46,6% dos alunos relataram que nem sempre realizam a 

separação; outros 12,6% nunca fazem a separação; e somente 41,8% responderam que sempre 

separam seus resíduos.  

Você sabe a diferença entre resíduos recicláveis e orgânicos? Os alunos foram solicitados 

a descrever em um pequeno parágrafo explicando sua resposta. Assim foi possível identificar os 

alunos que realmente possuem esse conhecimento. Com a análise das respostas, identificou-se 

que a maioria dos alunos, 53% não soube explicar suas respostas, e apenas 47% realmente 

souberam explicar a diferença entre resíduos recicláveis e resíduos orgânicos. 

Em qual local você recebe mais informações sobre resíduos sólidos e problemas 

causados por eles? Percebeu-se que, embora apresentem pouco conhecimento sobre o tema, a 

escola é o local onde os alunos obtêm mais informações sobre resíduos sólidos e os problemas 

ambientais, sociais e econômicos causados pelo seu descarte inadequado. A escola foi apontada 

por 70,1% dos alunos, seguida pelos programas de televisão (14,2%), jornais (3,8%), internet 

(2,4%), revistas (0,7%), entre outros (7%). 

Através da análise das questões anteriores, percebeu-se que há falta de conhecimento 

dos alunos em relação aos resíduos sólidos, o que comprova carências no processo ensino-

aprendizagem. Por se tratar de um tema novo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda é 

desconhecida no ambiente escolar, sendo um assunto recente entre os professores (JANKE et al., 

2012). No Projeto Político-Pedagógico do colégio, documento que rege toda a sua gestão e deve 

ser seguido pelos professores, nenhum tema que abordasse educação ambiental ou resíduos 

sólidos foi encontrado, e essa é uma falha bastante importante, pois a problemática dos resíduos 

sólidos vem sendo discutida por vários veículos de informação. Isso sugere que a temática 

resíduos sólidos, não está sendo devidamente abordada pelos professores com os alunos, e esse 

pode ser o motivo pelo qual os alunos apresentaram pouco conhecimento sobre o assunto. De 

acordo com Wang et al. (2013), é preciso preparar os alunos para conseguir uma mudança nos 

hábitos da sociedade. 

Segundo Layrargues (2006), a educação ambiental deve ser implementada primeiramente 

nas escolas. Isso porque é nelas que os menores indivíduos de uma sociedade passam grande 

parte de seu tempo. Além disso, o conhecimento e o pensamento crítico estão sendo formados 

nesse ambiente. Após o desenvolvimento de trabalhos que abordem temas ambientais, como os 

resíduos sólidos, os alunos tendem a tomar consciência dos problemas e mudar suas atitudes em 

relação ao tema que foi trabalhado (SANTOS, 2007). 

Desta forma, sabendo que os alunos não têm conhecimento suficiente sobre resíduos 

sólidos, e que a escola é o ambiente mais apropriado para a realização de projetos de educação 

ambiental, evidencia-se a necessidade de desenvolvimento de projetos que promovam a 

sensibilização e a educação ambiental dos indivíduos em relação aos resíduos sólidos. 
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É imprescindível o desenvolvimento de ferramentas de sensibilização ambiental voltadas 

à exploração de assuntos ligados ao cotidiano dos alunos como, por exemplo, os resíduos sólidos, 

visando não apenas a oferecer, no âmbito do processo ensino-aprendizagem, a assimilação de 

novos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos sobre temas 

ambientais, mas também estimular uma valorização dos aspectos ligados ao meio ambiente. 

 

4.2 Realização da palestra 

 

As técnicas de sensibilização ambiental podem proporcionar a compreensão e 

transformação da realidade ambiental dos alunos (OLIVEIRA et al., 2013). Para tal, foi realizada 

uma palestra interativa com os alunos, sendo uma em cada turno (figura 2). 

Durante a palestra os alunos foram convidados a interagir com o palestrante. Alguns 

estudantes colocaram suas apiniões e seus conhecimentos prévios quando questionados sobre o 

tema que estava sendo apresentado, e também fizeram perguntas a fim de esclarecer suas 

dúvidas. 

Após o término da palestra, alguns alunos que não se sentiram à vontade para esclarecer 

suas dúvidas, procuraram o palestrante para fazer mais algumas peguntas. A interação com os 

alunos a fim de esclarecer as suas dúvidas é imprescindível na realização de atividades de 

educação ambiental, pois a consciência ambiental requer indivíduos que possuam o conhecimento 

ambiental (SADIK; SADIK, 2014). 

 
Figura 2: Fotografia da palestra realizada no teatro municipal de Areia Branca dos Assis 

 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Todo projeto de educação ambiental necessita da posterior avaliação (HEIMLICH, 2010). 

Após a realização da palestra, um novo questionário (quadro 1) foi aplicado buscando verificar se 

os objetivos propostos foram atingidos (BASTOS et al., 2005). 
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Quadro 1: Questionário aplicado aos alunos após a realização da palestra 

1 Sua família separa os resíduos sólidos em sua 

casa? 

() Sempre () Às vezes () Não separa 

 

2 Você sabe o que é coleta seletiva? 

() Não. 

() Sim. Explique: 

 

3 Qual é o primeiro passo para diminuir os 

impactos ambientais causados pelos resíduos 

sólidos? 

() Não gerar () Reduzir () Reutilizar () Reciclar  

() Tratar () Dispor em aterros sanitários 

 

4 O que você aprendeu de mais importante com 

essa palestra? 

5 Você sabe a diferença entre resíduo 

reciclável e resíduo orgânico? 

() Não 

() Sim. Explique:  

 

6 Você considera importante separar os 

resíduos sólidos? 

() Sim. Por quê? 

() Não. Por quê? 

 

7 Quais atitudes você se propõe a fazer 

para diminuir a quantidade de resíduos 

sólidos gerados em sua casa? 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

A partir da realização da palestra, o termo utilizado com os alunos passou a ser “resíduos 

sólidos”, pois a diferença deste com o termo “lixo” foi explicada durante a palestra. 

 

4.3 Avaliação da palestra 

 

Separação dos resíduos sólidos nas residências dos alunos 

 

Como opções de respostas os alunos tinham as alternativas “sempre”, “às vezes” e “não 

separa”. Os alunos já haviam respondido a esta questão anteriormente à palestra, na etapa da 

formulação do diagnóstico da percepção ambiental dos alunos. Observa-se na figura 3 que os 

resultados obtidos após a palestra foram menos satisfatórios que os obtidos anteriormente a ela. 

A porcentagem de famílias que sempre realiza a separação apresentou uma redução de 41,8% 

para 29,6%, enquanto os alunos que relataram que suas famílias realizam a separação com alguma 

frequência, porém não sempre, aumentou de 48,6% para 55,6%, e a porcentagem de famílias que 

não fazem a separação aumentou de 12,6% para 14,8%. 
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Figura 3: Resultados obtidos com as respostas dos alunos antes e após a realização da palestra de 

sensibilização referentes a frequência da separação dos resíduos sólidos, N = 200 

 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

As mudanças não satisfatórias apresentadas pelos resultados da figura 3 podem estar 

relacionadas a duas hipóteses. A primeira é que os alunos posteriormente a palestra sentiram-se 

mais sensibilizados (OLIVEIRA et al., 2013) quanto à problemática dos resíduos sólidos e 

compreenderam a necessidade de realizar a separação, sendo mais sinceros em suas respostas. 

Anteriormente à palestra, os alunos responderam a questão com poucos critérios, omitindo a 

veracidade dos dados. 

A segunda hipótese é que os alunos tiveram mais conhecimento sobre a separação dos 

resíduos sólidos após a palestra e perceberam que a forma como estavam realizando a separação 

não era a correta. Segundo essa hipótese, a educação ambiental abordou uma de suas finalidades, 

que é a construção do conhecimento voltada para a melhoria das questões ambientais (ESTEVES 

et al., 2011). 

 

Conhecimento sobre coleta seletiva 

Os alunos dispunham de duas alternativas para suas respostas, “sabe” e “não sabe”. Os 

alunos foram solicitados a desenvolver um pequeno parágrafo justificando sua resposta. Após as 

análises dos dados, verificou-se que a maioria dos alunos, 64,7%, soube descrever com clareza o 

conceito de coleta seletiva, contra 35,3% que não sabiam ou não souberam explicar. 

A palestra pode ter proporcionado melhoras no conhecimento a respeito do assunto, o 

que pode contribuir para desencadear um repensar sobre as questões ambientais (MARCOMIN et 

al., 2013). Segundo a Secretaria de Educação Fundamental (BRASIL, 2001), a palestra transmite 

informações para favorecer a reflexão e o debate sobre o meio ambiente, contribuindo para uma 

postura cidadã crítica, podendo levar alguns indivíduos a atuar de forma ambientalmente correta. 
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Em estudo realizado por Vanelli (2011), visando a analisar as percepções de alunos de uma escola 

referente aos resíduos sólidos, utilizando de palestras como ferramenta de sensibilização, a 

percepção dos alunos também melhorou após as atividades. 

Porém, mesmo com o conhecimento adquirido pelos alunos, ainda é necessário que haja 

a mudança de atitudes por parte da população, contribuindo para a gestão adequada dos resíduos 

sólidos, e que o poder público também faça sua parte e forneça a infraestrutura adequada para 

que a população possa realizar a separação e os resíduos serem coletados e destinados 

corretamente. 

 

Técnicas de minimização apresentadas durante a palestra que podem ser utilizadas 

para reduzir os impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos 

Os alunos poderiam optar por uma entre seis alternativas de respostas, como pode ser 

observado na figura 4. As opções de respostas foram pensadas de forma a atender as técnicas de 

minimização estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos). A 

grande maioria dos alunos (51%) optou pela não geração como primeiro passo para a minimização 

dos resíduos sólidos e para os impactos ambientais causados por eles. Da mesma maneira, a 

opção “dispor em aterros sanitários” foi a que apareceu em menor porcentagem (3,7%) nos 

questionários respondidos pelos alunos. 

Notou-se um elevado índice de alunos que corresponderam às expectativas. Esses 

resultados alcançados (figura 4) comprovam a aquisição, pelos alunos, de novos conhecimentos 

através da atividade de sensibilização ambiental utilizada. Para conseguir uma mudança para uma 

sociedade mais ecologicamente correta, é preciso preparar os alunos e a sociedade como um 

todo, com o conhecimento necessário, habilidades, ferramentas e experiências (WANG et al., 

2013). 

 

Figura 4: Técnicas de minimização de resíduos sólidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

apontadas pelos alunos, N = 192 

 

 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Com base nessas informações (figura 4), as técnicas de sensibilização ambiental que 

envolvem esforços em trabalhar problemáticas atuais sobre os resíduos sólidos e sua 

complexidade contribuem para a inserção de conceitos importantes e necessários para a 

assimilação do assunto pelos alunos (SILVA, 2009). 

 

Conhecimento adquiridos com a palestra 

Perguntou-se o que os alunos aprenderam de mais importante na palestra. Apenas 1,06% 

dos alunos não respondeu a esta questão. Os demais responderam, sendo que algumas 

expressões que denotam a compreensão sobre a importância de alguns temas foram ressaltadas 

pelos alunos, conforme se vê no quadro 2. 

 

Quadro 2: Expressões dos alunos que demonstram a importância dos conhecimentos adquiridos durante 

a palestra 

“Que materiais simples de nosso cotidiano podem causar tanto impacto ambiental.” 

“Que devemos separar o lixo, pois são coisas que podemos reciclar ou reaproveitar, mas se 

misturar com os orgânicos não há como reaproveitar.” 

“Não gerar resíduos sólidos.” 

“Que devemos separar os resíduos sólidos para facilitar a reciclagem.” 

“Se não gerarmos lixo, vai diminuir muito nos aterros sanitários.” 

“Que o mais importante é não gerar lixo, para não poluir o meio ambiente.” 

“Que alguns resíduos sólidos demoram para se decompor, mais do que a minha vida inteira.” 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

A função das técnicas de sensibilização, além de promover a conscientização dos 

indivíduos, é proporcionar a divulgação de informação, pois fornecem às pessoas conhecimentos 

sobre os problemas ambientais a serem enfrentados. Essas informações ajudam a amadurecer e 

enraizar os sentimentos despertados, momento quando se pensa e reflete sobre o que se sente, 

levando o aluno a compreender os problemas ambientais (SILVEIRA et al., 2008). 

Quando o indivíduo é capaz de identificar os problemas ambientais e suas causas no 

próprio ambiente onde está inserido, conforme observado nas expressões dos alunos no quadro 2, 

ele pode estar sensibilizado ambientalmente, e também pode apontar as soluções para os 

problemas. Quando temas que fazem parte da vida dos indivíduos são abordados em técnicas de 

sensibilização ambiental, suas experiências e pensamentos são valorizados (BLANCHET-COHEN; 

REILLY, 2013), podem levar o aluno a saber como atuar em diversas situações que ocorrem em seu 

cotidiano. 

 

Percepção sobre a diferença entre resíduo reciclável e resíduo orgânico 

Para suas respostas, os alunos puderam escolher entre duas opções, “sabe” e “não sabe”. 

Os alunos foram solicitados a escrever um pequeno parágrafo justificando sua resposta. Esta 

mesma questão já havia feito parte do questionário aplicado anteriormente à palestra de 
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sensibilização, na realização do diagnóstico da percepção ambiental alunos, momento em que 

apenas 46,6% dos alunos sabiam diferenciar resíduos recicláveis de resíduos orgânicos, conforme 

observado na figura 5. Após a realização da palestra, a porcentagem de alunos que souberam 

explicar a diferença entre resíduos recicláveis e resíduos orgânicos aumentou para 

aproximadamente 65%. 

Novamente, nota-se a melhoria na percepção dos alunos, ressaltando a opinião de Janke 

et al. (2012), que apontam para a necessidade de a educação ambiental produzir e divulgar 

conhecimento sobre o meio ambiente, a fim de permitir e facilitar uma abordagem mais 

aprofundada. Logo, a participação de alunos em atividades relacionadas à preservação do meio 

ambiente deve ser incentivada (RUCHTER et al., 2010). 

 

Figura 5: Comparação entre a percepção dos alunos sobre resíduos recicláveis e resíduos orgânicos antes 

e após a realização da palestra de sensibilização, N = 200 

 

 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Importância de separar os resíduos sólidos 

A palestra também abordou temas referentes à separação dos resíduos sólidos e os 

alunos poderiam escolher entre duas opções “sim” (considera importante) e “não” (não considera 

importante). Em qualquer uma das duas alternativas os alunos eram solicitados a justificar suas 

respostas. Do total de alunos, 1,6% respondeu não considerar importante a separação dos 

resíduos sólidos, porém não justificou sua resposta. Nos 98,4% que responderam “sim” e 

justificaram suas respostas, puderam ser observadas em suas justificativas várias expressões que 

denotam a compreensão sobre a importância de se fazer a separação como forma de minimização 

de resíduos sólidos e impactos ambientais, conforme se vê no quadro 3. 
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Quadro 3: Algumas justificativas dos alunos sobre a importância de realizar a separação dos resíduos 

sólidos 

“Sim, para facilitar a reciclagem.” 

“Sim, porque se misturá-los não é mais reciclável.” 

“Para que eles não parem nos lixões ao ar livre.” 

“Para ser melhor administrado na hora de ser reciclado.” 

“Vai ajudar ainda mais os coletores/separadores de lixo.” 

“Sim, porque dá para reciclar e assim reduz os impactos ambientais.” 

“Porque assim a gente diminui a quantidade de lixo.” 

“É importante porque com pequenas atitudes podemos ajudar nosso planeta.” 

“Para que os resíduos sólidos não fiquem contaminados.” 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

No quadro 3 também é possível perceber que os alunos demonstram compreensão do 

conhecimento, pois apontam várias opiniões relevantes e favoráveis à reciclagem. O 

conhecimento ambiental é essencial para que os indivíduos coloquem em prática atitudes mais 

responsáveis (SADIK; SADIK, 2014). 

A interação do aluno com os problemas ambientais enfrentados em seu cotidiano pode 

proporcionar a percepção do meio ambiente de uma maneira diferente (DINIZ; VIVEIRO, 2009) e, 

desta forma, identificar problemas que o afetam e suas causas. Quando isto ocorre, o indivíduo 

está um passo à frente em direção ao processo de conscientização.  

 

Ideias apontadas pelos alunos para diminuir a quantidade de resíduos sólidos gerados 

em suas residências 

Do total de alunos, apenas 5% não responderam a esta questão. Os demais descreveram 

ideias que podem realizar para promover a minimização dos resíduos sólidos e impactos 

ambientais causados por eles, resultando assim em melhorais na qualidade ambiental na sua 

comunidade. Algumas dessas ideias consideradas mais relevantes foram separadas e apresentadas 

no quadro 4. 
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Quadro 4: Ideias propostas pelos alunos para minimizar a quantidade de resíduos sólidos produzidos em 

suas residências 

“Separando, reaproveitando os resíduos recicláveis.” 

“Separá-los dos orgânicos, evitar consumir alimentos com embalagens.” 

“Não gerar, o material não produzido não agride o meio ambiente.” 

“Separar o lixo seco, limpando-o e não gerar muito lixo.” 

“Reciclar o lixo da minha casa e orientar as outras pessoas.” 

“Comprar menos objetos que precisam de sacolas.” 

“Não gerar muitos resíduos para diminuir a quantidade.” 

“Continuar separando o lixo e ajudar cada vez mais o meio ambiente e orientar as pessoas.” 

“Ao ir fazer compras levar a minha própria sacola.” 

“Separar com dois cestos de lixo, um de lixo orgânico e outro de resíduos recicláveis.” 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Nota-se a partir do quadro 4 que os alunos, em suas expressões, demonstram uma 

preocupação com a questão dos resíduos sólidos e até são capazes de apontar algumas ideias para 

a redução dos impactos ambientais e para a minimização dos resíduos sólidos. Conforme 

ressaltado por Silva (2009, p. 189), “o envolvimento dos alunos nas atividades, e a melhoria da 

qualidade do ambiente, constituem-se em resultados positivos alcançados por meio dos projetos 

de educação ambiental”. 

A avaliação de um projeto de educação ambiental envolve mais que a expressão de 

conhecimentos sobre o meio ambiente. Ela deve envolver resultados de ações e mudanças dos 

sujeitos diretamente envolvidos com o espaço de sua atuação. A educação ambiental não tem 

uma relação direta com uma atividade ou com um estudo sobre um tema, mas com os 

desdobramentos que ocorrem e as intervenções dos sujeitos na complexidade do contexto 

socioambiental (SPAZZIANI; SILVA, 2009). Por exemplo, não é importante que um indivíduo tenha 

conhecimento sobre a conservação da água, é importante que a água seja conservada em toda a 

comunidade através das contribuições do indivíduo (HEIMLICH, 2010). 

Nesta pesquisa foi possível observar que os alunos, mesmo apresentando pouca 

experiência de vida, estão aptos à inserção de temas de grande importância, como o caso da 

minimização de resíduos sólidos. A Educação Ambiental nas escolas é uma ferramenta essencial 

para a formação de estudantes e indivíduos mais conscientes (TSAI, 2012), e o trabalho com 

alunos de nível fundamental e médio se mostrou eficaz, pois é nessa faixa etária que esses 

indivíduos estão mais suscetíveis às mudanças. Dessa forma, segundo Oliveira et al. (2013, p. 35), 

“a inserção de valores ambientais nesta etapa da vida dos indivíduos poderá promover uma 

mudança comportamental no modo de agir e pensar. Isso, em longo prazo, pode contribuir para 

uma mudança cultural e social na sociedade”. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com base no estudo das percepções ambientais de alunos do colégio estadual percebe-se 

que os estudantes investigados apresentaram, de uma forma geral, previamente às atividades de 

sensibilização, uma percepção ambiental incipiente. A maioria dos alunos não soube explicar o 

conceito de resíduos sólidos e a diferença entre resíduos recicláveis e resíduos orgânicos. 

A partir da palestra de sensibilização realizada com os alunos e da análise dos resultados 

dos questionários aplicados aos alunos após as palestras, observou-se uma evolução na percepção 

dos alunos em relação a alguns aspectos desenvolvidos na atividade de sensibilização ambiental. 

Os alunos foram capazes de construir e descrever suas concepções sobre coleta seletiva; 

identificaram as técnicas de minimização de resíduos sólidos mais adequadas ambientalmente; 

compreenderam a importância da separação dos resíduos. Além disso, aumentou o número de 

alunos que soube descrever a diferença entre resíduos recicláveis e resíduos orgânicos; os alunos 

apresentaram novos conhecimentos adquiridos; e apresentaram ideias pertinentes para reduzir a 

quantidade de resíduos sólidos gerados em suas residências.  

A palestra mostra-se como uma ferramenta de relevante importância no 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental, porém deve ser abordada juntamente 

com um conjunto variado de atividades, pois a educação ambiental é um processo contínuo. 

Do mesmo modo, foi possível identificar a importância da escola como ambiente propício 

à inserção de ferramentas de sensibilização ambiental. Porém, também se constatou que no 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola, não existe nenhuma orientação aos professores sobre 

educação ambiental. Desta maneira, é necessário fazer uma reformulação no PPP do colégio, 

inserindo as diretrizes estabelecidas pela Política Estadual de Educação Ambiental (Lei 

17.505/2013) e/ou pelos Parâmetros Curriculares Nacionais referentes à educação ambiental, 

para que ela seja abordada em suas várias temáticas, incluindo nelas os resíduos sólidos. 
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