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Resumo: A participação das escolas na contribuição da formação de comportamentos 

ambientalmente mais responsáveis por meio de práticas de educação ambiental tem se revelado cada 

vez mais importante. Este estudo foi realizado no município de Lages, SC com a finalidade de 

conhecer a atual situação das escolas em relação à aplicação de práticas interligadas ao 

desenvolvimento sustentável. A aplicação dos questionários contemplou uma amostra de dez escolas e 

184 alunos do sexto ano do ensino fundamental. Os resultados apontaram que todas as escolas 

questionadas obtém atividades de educação ambiental com os alunos, a maioria utilizando como 

recurso a execução de palestras ou implantação de composteiras. Há também ações de separação de 

resíduos sólidos e captação da água da chuva. Apenas 14% das escolas apontaram tratar a educação 

ambiental de forma multidisciplinar. Os formulários respondidos pelos alunos evidenciaram alto 

interesse dos mesmo por questões ambientais sendo que a maioria declarou ser a escola o maior 

comunicador de informações da temática para seus aprendizados. Houve um nível de conscientização 

ambiental elevado pelos estudantes e revelou-se ainda a necessidade de maiores estudos para 

verificação de benefícios econômicos oriundos da execução de ações sustentáveis para as escolas. 
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Abstract: The participation of schools in the contribution of the formation of environmentally 

responsible behavior through environmental education practices has proved to be increasingly 

important. This study was conducted in Lages, SC in order to know the current situation of schools in 

relation to the application of practices linked to sustainable development. The questionnaires included 

a sample of ten schools and 184 students of the sixth grade of elementary school. The results showed 

that all questioned schools get environmental education activities with students, most using as a 

resource running talks or implementation of composters. There are also separate actions of solid 

waste and rainwater capture. Only 14% of schools pointed treat environmental education in a 

multidisciplinary way. The forms answered by the students showed great interest the same for 

environmental issues and the majority stated that school is the greatest communicator of thematic 

information for their learning. There was a level of environmental awareness raised by students and 

proved still the need for further studies to test economic benefits arising from the implementation of 

sustainable actions for schools.. 

 

Keywords: Environmental education. Multidisciplinarity. Awareness. Sustainability. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Os problemas ambientais nos centros urbanos são constantemente focos de debates, visto que são 

agravados com o aumento da população nesses locais, bem como a falta de conscientização da mesma. 

Alguns problemas ambientais se destacam nesses grandes centros, podendo-se citar como exemplo a 

grande produção de resíduos, tanto industriais quanto residenciais. Muitas vezes a destinação desses 

resíduos não atendem as prioridades propostas pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, referente à 

Lei n° 12.305/10 (BRASIL, 2010), que define que antes do material ser descartado, deve-se analisar a 

possibilidade de reduzir a quantidade gerada, reutilizar e/ou reciclar. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), em geral a composição 

média dos resíduos sólidos domiciliares coletados no Brasil conta em sua maioria com matéria 

orgânica, sendo superior a 50% em peso total. Santos (2007) afirma que em relação aos resíduos 

sólidos orgânicos, uma alternativa de destinação é a compostagem.  Esse modelo possui diversas 

vantagens, pois além de minimizar a quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário, promove 

uma nova utilização dessa matéria orgânica: como composto nutritivo para produção de alimentos. 

Porém, apesar dessa diversificação, ainda é comum o descarte de forma inadequada em muitas cidades 

brasileiras (sem tratamento adequado), contaminando o meio ambiente (COSTA et al., 2012). 

Outro problema ambiental urbano preocupante é a degradação dos recursos hídricos, os quais são 

frequentemente atingidos por atividades antrópicas como, por exemplo, despejo de efluentes urbanos e 

industriais, além do desperdício. De acordo com Moraes e Jordão (2001), estima-se que as águas 

residuais urbanas contenham quantidades consideráveis de matéria em suspensão, metais pesados e, 

em determinadas épocas, cloro procedente da dispersão de sais nas ruas.   

Dentro deste contexto fica clara a necessidade de se mudar o comportamento do homem em 

relação à natureza, com o intuito de promover sob um modelo de desenvolvimento sustentável. De 

acordo com Effting (2007), a educação ambiental é essencial no processo de formação e educação 

permanente, direcionada para a resolução de problemas, contribuindo para o envolvimento do público, 

assim tornando o sistema educativo mais relevante e realista, com o objetivo de um crescente bem-

estar das comunidades humanas. Moraes e Jordão (2002) mencionam que as gerações atuais precisam 

de uma nova cultura em relação ao uso dos recursos, pois, além da garantia de seu próprio bem-estar e 



 

 

sobrevivência, devem cultivar a preocupação com as próximas gerações e com a natureza, as quais, 

por certo, também têm direito a esse legado. 

O papel da educação ambiental para a sustentabilidade deve ser baseado em diferentes formas de 

pensamento, em busca de um bem comum. Segundo Silva (2011), a educação ambiental constitui-se 

de uma forma de atingir todos os cidadãos, através de um processo participativo permanente que 

procura incluir uma consciência crítica sobre essa e outras problemáticas ambientais. Preparar o 

indivíduo para que ele perceba que as relações sociais e econômicas, socialmente construídas pela 

humanidade, devem ser justas e considerar a Terra a partir da finitude dos seus recursos naturais 

existentes. Nesse sentido, a escola é um agente social na promoção de novos valores éticos, de 

transformação de utopias em ações alternativas concretas e viáveis (MOREIRA et al., 2008).  

As escolas tem um papel efetivo e contínuo no início dessa formação pessoal. É um local onde há 

a construção de relações ambientais, no processo ensino-aprendizagem, utilizando como caminho a 

compreensão entre a relação do homem com o meio ambiente e as suas formas de produção territoriais 

(VIEIRA, 2014). Segundo Silva et al. (2015), além de ser um direito fundamental e social (BRASIL, 

1988), a educação é um instrumento-chave capaz de mudar comportamentos e estilos de vida, 

tornando-os voltados para a conservação dos recursos naturais.  Existe, portanto, um crescimento 

bastante expressivo da educação ambiental, impulsionado, também, pela legislação que ratifica sua 

relevância e urgência, sobretudo, no campo da educação sendo o ambiente escolar um forte propulsor 

dessas atividades (GONÇALVES et al., 2014). 

Em vista a investigar a utilização de atividades de educação ambiental por escolas do município 

de Lages, Santa Catarina (SC) foi realizado o presente estudo com o objetivo de conhecer a atual 

situação das escolas em relação à aplicação de práticas interligadas ao desenvolvimento sustentável, 

dentre elas: compostagem, separação do lixo para posterior venda, palestras e aulas de educação 

ambiental, captação de água da chuva, etc. Em posso de tais informações pode-se comparar com 

escolas que não realizam tais atividades e assim relacionar as vantagens e desvantagens destas 

atitudes. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A cidade de realização do estudo foi Lages, situada na região serrana do estado de Santa 

Catarina, possuindo as coordenadas de latitude 27º e 48' sul e longitude 50º e 20' oeste (LAGES, 

2016). Com o auxílio da Secretaria de Educação do Município de Lages, foi determinada uma amostra 

de dez escolas para o estudo, independentemente de realizarem ou não atividades de educação 

ambiental.  

Para reconhecer e diferenciar as escolas que desempenham em seu cotidiano práticas 

ambientais, fez-se a formulação de um questionário, com questões semiestruturadas destinadas aos 

membros diretivos escolares. De forma paralela, foi elaborado um formulário para aplicação aos 

alunos das mesmas escolas selecionadas. Ao todo 184 alunos do sexto ano do ensino fundamental 

responderam a esses questionamentos. Esse formulário serviu como base para analisar a assimilação e 

influência pelos alunos das atividades educacionais praticadas com foco no meio ambiente, seja no 

ambiente pessoal, familiar ou escolar.  

Durante as visitas nas escolas, além da aplicação dos questionários e formulários foram 

observados alguns parâmetros, como por exemplo, a limpeza e organização do ambiente, verificação 

da disponibilidade de lixeiros suficientemente espalhados ou não pela escola, visitação a hortas (nas 

escolas que possuíam), entre outros. Essas observações serviram de apoio para a verificação do 

contexto das respostas obtidas.   

Foi realizada uma análise dos dados obtidos, qualificando e quantificando os mesmos. 

Para tal procedimento, foi utilizada a ferramenta Microsoft Office Excel, para desenvolvimento de 

cálculos, tabelas e gráficos. Tais análises propiciaram inferir se a economia não é afetada ou se é 

afetada positiva ou negativamente nas escolas que possuem as práticas sustentáveis comparando ainda 



 

 

com as escolas que não desenvolvem nenhum tipo de mecanismo de economia ambiental. Os 

mecanismos: captação de água da chuva, compostagem e educação ambiental foram utilizados como 

parâmetros para a determinação da economia ambiental nas escolas.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 1 mostra que a maioria das escolas realiza palestras sobre o tema como principal 

atividade interligada à educação ambiental. Isso se deve ao fato de que, em geral, a realização de tal 

atividade não necessita de recursos financeiros para que aconteça. A Figura 1 também apresenta que a 

separação e destinação correta dos resíduos sólidos não é realizada com tanta frequência, sendo que 

apenas 22% das escolas realizam esta prática. Durante as entrevistas com os responsáveis, a grande 

maioria alegou que não achava esta prática relevante para a escola. Outras justificativas relataram que 

o caminhão da coleta seletiva não passa na área e a venda não seria rentável, pois um grande volume 

de resíduos gera uma quantia (R$) relativamente baixa para a escola, e o armazenamento desses 

materiais na escola poderia acabar atraindo vetores como ratos, por exemplo. Dentre as escolas que 

realizam tal atividade, o lixo separado é doado para catadores ou vendido. Quando o mesmo é 

vendido, os responsáveis alegam pequena renda para a escola, porém, não souberam quantificar o 

valor.  

 

 

 

Figura 1- Projetos de educação ambiental realizados nas escolas visitadas 

 
 

Outra atividade que ocorre com bastante frequência nas escolas visitadas é a realização da 

compostagem, onde as sobras de alimentos são utilizadas no auxílio da fertilização do solo de 

pequenas hortas, as quais posteriormente fornecem vegetais, chás e outros produtos que são 

incorporados à merenda da escola. Os membros responsáveis das escolas entrevistadas que possuem 

atividades ligadas à compostagem, relataram que a incorporação desses alimentos oriundos da horta 

geram uma pequena economia mensal relacionada à despesas com alimentos para a merenda escolar.  

A Figura 2 ilustra um modelo de horta utilizado pelas escolas.  

 

Figura 2 - Horta de uma das escolas contempladas pela pesquisa 



 

 

 
 

A atividade observada com menor frequência nas escolas visitadas foi a captação da água 

da chuva (9%). Apesar de ser uma das atividades mais rentáveis em longo prazo para a escola, é 

também a que possui um maior investimento inicial, pois requer a compra de caixa d’água, calhas, 

filtros, entre outros materiais que são utilizados para a instalação da mesma. Os responsáveis pelas 

escolas que não possuem esse sistema alegaram que a escola possui outras prioridades de 

investimento, como materiais de limpeza, alimentos, materiais para higiene, etc.  

Vale ressaltar que o município de Lages/SC possui um índice pluviométrico médio anual 

de 120 mm, quantidade viável na relação custo-benefício quando aplicados nas escolas. Outro fator 

relatado foi que não são incentivadas à implementar o projeto na escola. Foi observado que as escolas 

que possuem este sistema, foram aquelas que participaram do Projeto Escola Protetora do Meio 

Ambiente, desenvolvido pelo Instituo José Paschoal Baggio, onde o mesmo incentiva algumas escolas 

à desenvolverem atividades interligadas ao meio ambiente. Vale ressaltar que as escolas que possuem 

o sistema de captação da água tiveram grande parte do material advindo de doações Figura 3, o que 

facilitou a sua implantação.   

 

Figura 3 - Sistema de captação de água da chuva em uma escola incentivado pelo Projeto Escola 

Protetora do Meio Ambiente 



 

 

 
 

A execução desses projetos ambientais no meio educacional, além de desenvolver o senso 

de conscientização e preservação dos alunos para com o meio ambiente, acarreta em uma economia na 

gestão escolar, pois nota-se uma diminuição nos gastos internos com água, luz, alimentos etc. Na 

Figura 4 percebe-se essa possibilidade, onde a maioria das escolas entrevistadas evidenciaram que 

após a implementação dos projetos, houve uma mudança considerável nos gastos de suas despesas 

básicas. Entretanto, algumas escolas não notaram nenhuma diferença e as demais não haviam 

realizado tais comparações. O que fica perceptível é que nas escolas onde o número de projetos e 

atividades ambientais é elevado os resultados econômicos acabam sendo bem mais significativos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Diferenças na economia financeira das escolas após implantação de práticas ambientais. 



 

 

 
 

O engajamento dos alunos com as práticas ambientais foi muito satisfatório, pois, 

praticamente todos os entrevistados (98%) responderam ter preocupação de alguma forma com meio 

ambiente e acham importante tratar deste assunto. Sendo as escolas um fator de grande influência para 

este número, pois acabam estimulando e sensibilizando os estudantes a desenvolverem atitudes e 

consciência que façam a diferença para melhorar a situação ambiental atual e futura, através de 

diversos recursos didáticos e práticos levantados durante a pesquisa. 

Um fator motivacional para as escolas que realizam de forma ativa a educação ambiental 

é a parceria com instituições que também apoiem essa ideologia. Assim, acontecem projetos que 

interligam diferentes escolas com o mesmo objetivo. Um exemplo disso é o projeto desenvolvido pelo 

instituto José Paschoal Baggio “Carah de Cara Nova”, que consiste na premiação de escolas pelo seu 

desempenho ambientalmente correto. A Figura 5 apresenta a relação dessas escolas com o projeto e o 

nível de interesse de cada uma, de acordo com suas bonificações.  

 

Figura 5 - Premiação por projetos relacionados a educação ambiental 

 
 

A educação ambiental pode estar presente em diversas áreas da didática escolar, a Figura 

6 apresenta em quais disciplinas é mais frequente se trabalhar esse assunto, levando em consideração a 



 

 

amostra em análise. Muitos dos questionados apontaram o interesse em buscar tratar a educação de 

forma multidisciplinar, porém, pode-se perceber que 50% dos resultados mostraram que o tema ainda 

é abordado em sua maioria pelos professores da disciplina de ciências. Isso evidencia a necessidade de 

preparação e aperfeiçoamento dos demais profissionais para que a educação ambiental possa ser 

abordada de forma mais global.  

 

Figura 6 - Disciplinas que trabalham a educação ambiental 

 
 

Além das disciplinas estudadas em salas, atividades e projetos os estudantes tem acesso a 

informação ligadas ao meio ambiente de diversas formas, sendo as principais apontadas na Figura 7 

pelos alunos entrevistados, sendo possível assinalar mais de uma opção. 

 

Figura 7 - Meios de comunicação pelos quais os alunos se informam sobre o meio ambiente 
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Embasado nas disciplinas escolares que trabalham educação ambiental como ciências e 

geografia além das palestras e conversas em casa o aluno adquire informações por meio de outros 

mecanismos, conforme abordado na presente pesquisa. A partir disso, o estudante tem condições de 



 

 

avaliar de forma mais crítica o espaço em que vive. Assim, a Figura 8 demonstra quais os problemas 

ambientais existentes nas escolas apontados pelos próprios alunos que nelas estudam (sendo possível 

assinalar mais de uma resposta).  

 

Figura 8 - Problemas ambientais relatados nas escolas pelos alunos 

 
 

O principal objetivo do estudo e prática da educação ambiental nas escolas é despertar o 

interesse do estudante para as questões socioambientais, conscientização e preservação do meio. 

Baseado nisso, os entrevistados responderam nove perguntas que tinham como objetivo analisar de 

fato se o que é ensinado em sala e por outros meios de informações é devidamente aplicado no 

cotidiano do aluno. A Figura 9 apresenta os níveis de conscientização de acordo com as respostas. 

Onde, A são as respostas positivas, B são as consideradas razoáveis e C são as negativas. Sendo esses 

níveis de escala proporcionais a conscientização do respondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Níveis de conscientização dos alunos, sendo A respostas positivas, B razoáveis e C 

negativas 
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O problema mais recorrente nas escolas foi a questão dos resíduos. Pode ser justificado 

pela fase atual de ajustamento dos itinerários e recente início da implantação da coleta seletiva em 

100% do município, sendo um fator cultural novo a ser difundido. Algumas escolas tentam contornar 

essa barreira, já tendo instaladas lixeiras específicas para cada resíduo ou ainda, colaboram com 

doações aos catadores.  

Outro problema recorrente nas escolas é o desperdício de recursos naturais e materiais, 

sendo explícito nas escolas onde o incentivo a educação ambiental é tratado com menor frequência, ou 

muitas vezes as escolas desconhecem os benefícios que pequenas atitudes como desligar as luzes ao 

sair de um local, fechar a torneira quando seu uso não for necessário, utilizar frente e verso do papel, 

etc. podem retornar em forma de lucros financeiros para as escolas, agregando melhorias em suas 

estruturas para usufruto de todos que convivem na mesma.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos problemas ambientais existentes no mundo, é de extrema importância que a educação 

ambiental seja trabalhada o mais cedo possível nas escolas, através da conscientização dos alunos, 

mostrando-lhes que pequenos atos diários podem ajudar a natureza. Interligado a preservação 

ambiental, está a economia nas contas mensais das escolas.  

As aplicações dos questionários, bem como os formulários colaboraram para melhor análise do 

grau de envolvimento das escolas com o meio ambiente. Nas escolas visitadas que continham algum 

elemento visual tal como lixeiras seletivas e captação da água da chuva houve respostas que 

condiziam com o que lhes era apresentado. 

A presente pesquisa possibilitou determinar as principais metodologias utilizadas nas escolas 

referentes à economia ambiental, sejam elas através de palestras e atividades dentro da sala de aula, ou 

metodologias mais técnicas, como a implementação do sistema de capitação de água da chuva e a 

compostagem. Segundo as escolas que continham a captação pluvial a queda dos valores das contas de 

água foi considerável. 

Analisando as atividades desenvolvidas nas escolas, é possível ter uma base do que é vantajoso, 

ou não para as mesmas. Lages por estar localizado no Planalto Serrano, é um município com pouca 

insolação, fator que torna inviável a implementação de painéis solares por exemplo. Com relação ao 

sistema de compostagem, notou-se que as escolas que não realizam essa prática alegaram falta de 

espaço. Contudo, através das visitas essa afirmativa não é totalmente verdade, podendo-se concluir 



 

 

que os principais motivos para a não adesão do sistema é que o mesmo requer manutenção diária, 

demanda trabalho manual e tempo livre. 

Mesmo algumas das escolas envolvidas na pesquisa serem pequenas e não disponibilizarem de 

verba suficiente, ainda sim conseguem realizar atividades sustentáveis, desenvolvendo projetos com 

apoio público e privado. Fica evidente que para realização de educação ambiental não é 

obrigatoriamente necessária a utilização de recursos financeiros, e que pequenas atitudes podem gerar 

uma grande economia anual para as escolas. Pode-se verificar que a todas as escolas trabalham a 

consciência ambiental através de palestras e/ou aulas, mas quando o trabalho didático é mais teórico a 

absorção dos alunos não é tão boa quanto daqueles que estudam e vivenciam a prática de cuidado 

ambiental. 
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