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RESUMO 

 Neste trabalho será apresentada uma proposta de atividade para ser realizada 
com os alunos e para subsidiar os professores que tem o interesse de aproximar a escola do 
conceito de Gestão Ambiental, Certificação Ambiental e suas etapas. Com a aplicação desta 
proposta espera-se uma mudança de atitude dos alunos com o ambiente escolar. Para se obter 
uma Certificação Ambiental, várias etapas devem ser cumpridas, como a identificação dos 
Passivos Ambientais, o Relatório de Melhoria Ambiental e pelo menos a elaboração dos 
Procedimentos Estratégicos para que não volte a se repetir o Passivo encontrado, todo este 
processo foi adaptado para a escola, colocando os alunos como Auditores Ambientais, ou 
seja, elas farão um levantamento do espaço físico da escola, como ele pode ser melhorado e 
os procedimentos a serem adotados para não voltem a se deteriorar. Após a elaboração deste 
trabalho ele será exposto em uma exposição na escola para os demais alunos, e será concedida 
simbolicamente a Certificação Ambiental da Escola. O intuito é de ensinar que o futuro não é 
imutável, com esforço tudo pode ser modificado, e que a preservação do ambiente é a 
preservação do próprio ser humano. 

 
 

Palavras-chaves: Sistema de Gestão Ambiental; Educação Ambiental; Aplicação na Escola. 
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INTRODUÇÃO  

 A relação do homem com o ambiente no qual habita, começou a mudar 

radicalmente a partir do XVIII, com a Revolução Industrial e o avanço da tecnologia. As 

indústrias cresceram significativamente, explorando mais matéria-prima e mão-de-obra. 

  Para suprir essa demanda de mão-de-obra, as aglomerações urbanas se 

intensificaram, levando a um aumento da exploração da terra para cultivo de alimentos que 

suprissem a população que crescia. Paralelamente a esse processo, as indústrias exploravam 

cada vez mais o ambiente, para atender toda a população emergente. Todo este processo de 

exploração dos recursos naturais não foi acompanhado de métodos que diminuíssem o 

impacto ambiental. Essa busca pelo desenvolvimento tem suas conseqüências ambientais que 

comprometem o equilíbrio natural do planeta. 

  Vários desastres ambientais passaram a acontecer com mais freqüência, devido 

à alteração do equilíbrio ambiental, desastres causados pelo homem e que prejudicaram 

milhares se seres humanos, um exemplo disso é o acidente nuclear de Tchernobyl. Além 

desses acidentes a contaminação dos rios, solos e mares agravaram a situação. Devido a esses 

fatores, a população mundial começou a se atentar com a questão ambiental, e passou a 

pressionar por melhorias nas indústrias e prestadores de serviços para a preservação do 

ambiente. 

  Para atender às cobranças e às exigências da população, que estava cada vez 

mais consciente da sua responsabilidade sobre o ambiente, as indústrias, empresas e 

prestadoras de serviços passaram a atender as Normas Ambientais Internacionais, que lhe 

garantiam a Certificação Ambiental, e dessa forma propagavam sua imagem de 

ambientalmente correta, estimulando o consumo de seus produtos. 

  Adotada mundialmente, a Organização Internacional de Padronização – ISO, 

que possui entre suas normas a série 14000 determina os elementos para um Sistema de 

Gestão Ambiental, e  dá a Certificação (ISO 14001).  

  Essa mudança comportamental em termos de conscientização de escolher as 

empresas, prestadoras de serviços e de produtos industrializados, que sejam ambientalmente 

corretos, esta cada dia mais presente na vida diária da sociedade.  
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  Porém, essa conscientização esta longe do ensino das escolas do ensino básico 

(1º ao 9º ano e de 1º ao 3º ano do Ensino Médio)  

  Esse é um fator que deve ser modificado, os alunos devem ter desde cedo a 

educação e a conscientização da importância de conservar o nosso lar, terem a consciência de 

que tudo faz parte de um todo, inclusive eles. 

  Também deve fazer parte deste processo de ensino o tema Normas Ambientais, 

Certificação Ambiental e Gestão Ambiental, pois a escola faz parte da formação desses seres 

humanos que devem zelar pelo ambiente. A sociedade esta atenta às questões ambientais, 

cada dia mais as pessoas estão dando preferência aos produtos e serviços “ambientalmente 

corretos”, ou seja, aqueles que possuem em seu processamento a preocupação em diminuir os 

impactos ambientais, e compensar o dano que não há meios de se evitar. São também aqueles 

produtos e serviços certificados por instituições renomadas, como a ISO (International 

Organization for Standardization), em português: Organização Internacional para 

Padronização. 

  Isso passou a ser utilizado como marketing pelas empresas, do tipo “Compre 

nosso produto, pois ele é ambientalmente correto”, e isso apesar da apelação para o 

consumismo, é favorável à preservação do equilíbrio ambiental. 

  Este é o objetivo deste trabalho, ensinar que existem formas de se desenvolver 

um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que leva à redução dos custos e gerenciamento  dos 

impactos ambientais causados. Dentro deste processo de implantação do SGA, têm etapas, 

como a identificação dos Passivos Ambientais, a elaboração dos Relatórios de Melhorias 

Ambientais, a elaboração de Procedimentos Estratégicos 
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CAPÍTULO  1 

NORMAS AMBIENTAIS,  SISTEMA  DE GESTÃO 

AMBIENTAL  E A EDUCAÇÃO  BRASILEIRA. 

HISTÓRICO  
 

Observando-se a história da formação das sociedades, principalmente as 

sociedades ocidentais, é possível compreender o surgimento das questões ambientais, hoje tão 

debatidas. A partir do século XVIII, na Europa, o avanço tecnológico modificou o modo em 

que as sociedades viviam, com a utilização de novas técnicas, máquinas e matérias-primas, as 

indústrias cresceram significativamente, alterando o meio rural, aumentando as aglomerações 

urbanas, ou criando novas, e dessa forma o relacionamento do homem com o ambiente 

original modificou-se desde então. (SILVA & Colaboradores, 2002, p. 2) 

Conforme encontrado no Programa Nacional de Educação Ambiental, ProNEA: 
 

 Alguns autores mencionam que o período pós - Segunda Guerra Mundial fez 
emergir com uma ênfase os estudos do meio e a importância de uma educação a 
partir do entorno, chegando-se na década de 1960 a mencionar explicitamente uma 
educação ambiental. Lembram ainda que os naturalistas, jornalistas, escritores e 
estadistas muito antes já escreviam sobre a necessidade de proteção dos recursos 
naturais ou mesmo sobre a importância do contato com a natureza para a formação 
humana. Mas atribui-se à Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, a 
responsabilidade por inserir a temática da educação ambiental na agenda 
internacional. (ProNEA, 2005, p. 21) 
 

Essa busca pelo desenvolvimento tem suas conseqüências ambientais, que 

comprometem o equilíbrio natural do planeta, alterando a qualidade de vida da população e 

também atingindo a segurança do trabalhador. Vários acidentes ambientais decorrentes dessa 

busca aconteceram, e atingiram muitas pessoas, são exemplos: contaminação da Baía de 

Minamata e Nagata (Japão, década de 50); vazamento de gases tóxicos em 1976 em Seveso-

Itália e em 1984 em Bhopal-Índia; acidentes de usinas nucleares, como o de Three Miles em 

1978 nos EUA, e o grande acidente de Tchernobyl – URSS em 1986. Ainda existem muitos 

acidentes associados às mudanças climáticas; à destruição das florestas e conseqüentemente a 

perda da biodiversidade; à poluição cada vez maior dos rios, mares, atmosfera, solos. Esse 
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“ataque” ao nosso ambiente ainda é agravado pela miséria da maior parte da população 

mundial. De frente à esses fatos começou-se a questionar o poder e os rumos da tecnociência, 

e serviu para que surgissem e impulsionassem diversos movimentos contestatórios em todo o 

mundo. (Silva & Schramm(1) apud SILVA & Colaboradores, 2002, p.3)  

Para DONAIRE(2) apud FEITOSA, 2005:  

Depois de vários acidentes ambientais e pressão da sociedade, surge uma nova 
realidade socioambiental, redundando na mudança comportamental de postura do 
mundo empresarial, ficando para trás a velha forma de perceber o ambiente e de 
reação aos seus problemas. 
 

Podemos considerar que o conceito de qualidade ambiental chegou ao anos 1990 

amplamente divulgado, e com isso as empresas passaram a desempenhar um papel mais 

preocupado em otimizar os recursos, a disposição de resíduos e o uso de fontes alternativas. 

(RIBEIRO NETO et.al., 2008)   

Para Silva e Colaboradores, 2002:  

A partir da segunda metade do século XX, a questão ambiental passou a ser uma das 
principais preocupações da humanidade, temerosa com a “herança” a ser deixada 
para as futuras gerações. Como forma de solucionar tais problemas, os governos e a 
sociedade em geral buscam, através de determinados mecanismos, estabelecer uma 
nova relação de equilíbrio entre a Produção e Consumo de bens e serviços, com a 
Natureza. Surge a necessidade de se gerir, de forma sistêmica, as atividades humanas 
visando à saúde e segurança das populações e a preservação do meio ambiente. 
  

Nas palavras de José Carlos Virtuoso (2004): “Ainda é muito cedo para 

ambientalistas e cidadãos comuns, preocupados com os problemas ambientais em nível 

global, terem a convicção de que definitivamente a humanidade está começando um período 

de maior consciência no tocante ao uso dos recursos naturais. A idéia de que o homem é o 

senhor da natureza e para com ela tudo pode, calçado no antropocentrismo, está levando o 

planeta ao caos. Nossa casa, como afirma Boff (1999), é um sistema de sistemas e 

superorganismo de complexo equilíbrio, constituído ao longo de milhões e milhões de anos. 

Por conta de um processo industrialista predador, em desenvolvimento a partir dos dois 

últimos séculos, tal equilíbrio está sendo colocado em xeque, de modo que a complexa cadeia 

está prestes  a romper-se. Desde o início do processo de industrialização, no século XVIII, a 

população mundial cresceu oito vezes, ampliando de forma significativa o consumo dos 

recursos naturais . Somente o processo produtivo, com base na exploração da natureza,  

 

(1)Silva, E & Schramm, R (1998). A Questão Ecológica: entre a Ciência e a Ideologia/Utopia de uma Époc 

(2) DONAIRE, D. Gestão Ambiental na empresa. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 98p.,1999 
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cresceu mais de cem vezes, num salto que fez agravar a situação de ameaça planetária, 

trazendo à tona a emergência da necessidade de uma forma alternativa de relação do homem 

com a sua casa, a terra”.  

Nas palavras de Boff(3) apud VIRTUOSO, 2004: 

Parca é a consciência coletiva que pesa sobre o nosso belo planeta. Os que poderiam 
conscientizar a humanidade desfrutam gaiamente a viagem em seu Titanic de 
ilusões. Mal sabem que podemos ir ao encontro de um iceberg ecológico que nos 
fará afundar celeremente. 

Conforme afirma Layrargues(4) apud SILVA & Colaboradores, 2002: 

O “ambientalismo empresarial” surge como pretendente a promotor do 
desenvolvimento sustentável, avançando em direção à produção industrial limpa e, 
conseqüentemente, ao equacionamento da problemática industrial relativa ao meio 
ambiente. 
 

A conscientização dos impactos da atuação do homem no meio ambiente vem 

evoluindo e é nesse contexto que surgem as normas ambientais internacionais. Destaca-se 

principalmente a série de normas ISO 14000, no Brasil denominada NBR ISO 14000 

(RIBEIRO NETO ET.al., 2008)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) BOFF, Leonardo. Saber cuidar: Ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 1999.199p 

(4)Layrargues, P.P. (2000) Sistemas de Gerenciamento Ambiental, tecnologia limpa e consumidor verde: a delicada relação 

empresa–meio ambiente no ecocapitalismo. São Paulo, Revista de Administração de Empresas, v.40, n.2, p. 75-83, abr./jun. 
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E CERTIFICAÇÃO AMBIENTA L  

  

O autor RIBEIRO NETO et.al., 2008, diz que: “O surgimento das normas 

ambientais está diretamente relacionado  com a evolução das questões ambientais e seus 

impactos nas esferas comercial, econômica e política”.  

Figura 1. Agentes que impulsionaram o surgimento das normas ambientais (RIBEIRO NETO ET.al., 2008, 

Figura 12, p. 82) 

 

Para um maior entendimento de como surgiram as normas, SILVA & 

Colaboradores, 2002, explica que: 

O setor empresarial propôs a criação de um grupo o Comitê Técnico (TC 207), com 
sede em Genebra, para formular a normatização e certificação ambiental, tendo 
como produto as normas mundiais da série ISO 14000, (ISO-International 
Organization for Standardization), lançadas em 1996. O Brasil foi representado neste 
grupo pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Tais normas 
propõem diretrizes para a implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
nas atividades que possam causar impactos ambientais, além de regras de avaliação e 
certificação desses sistemas, com metodologias uniformes e aceitas 
internacionalmente(p.3). 
 

Como explica RIBEIRO NETO et.al., 2008: “A série de normas ISO 14000, que 

determina os elementos para um Sistema de Gestão Ambiental eficaz, tem por finalidade 

equilibrar a proteção ambiental e a prevenção da poluição com as necessidades 

socioeconômicas e é aplicável a todos os tipo e tamanhos de organização.”. 
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Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura desenvolvida para que 

uma organização possa consistentemente controlar seus impactos significativos sobre o meio 

ambiente e melhorar continuamente as operações e negócios. 

Para simplificar o entendimento do que é a ISO 14001, segue uma explicação 

retirada de um “Guia passo a passo para o uso de um Sistema de Gestão Ambiental” 

elaborado pela empresa BSI Brasil:   

A ISO 14001 é uma norma internacionalmente aceita que define os requisitos para 
estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental. 

A norma reconhece que organizações podem estar preocupadas tanto com a sua 
lucratividade quanto com a gestão de impactos ambientais. 

Na prática, o que a norma oferece é a gestão de uso e disposição de recursos. É 
reconhecida mundialmente como um meio de controlar custos, reduzir os riscos e 
melhorar o desempenho. 

 

A QUESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL E ASPECTOS DA EDUCAÇÃ O 

AMBIENTAL BRASILEIRA  

 

Ao se pesquisar no Caderno da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, e Diversidade – SECAD – Educação Ambiental: aprendizes de 

sustentabilidade, 2007: 

 A Educação Ambiental surge no Brasil muito antes da sua institucionalização no 
governo federal. Temos a existência de um persistente movimento conservacionista 
até o início dos anos 70, quando ocorre a emergência de um ambientalismo que se 
une às lutas pelas liberdades democráticas, manifestada através da ação isolada de 
professores, estudantes e escolas, por meio de pequenas ações de organizações da 
sociedade civil, de prefeituras municipais e governos estaduais, com atividades 
educacionais voltadas a ações para a recuperação, conservação e melhoria do meio 
ambiente. (p.13) 
 

Em 1973, com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), o 

processo de institucionalização da Educação Ambiental no Brasil teve início, a Sema era 

vinculada à Presidência da República. Em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA), estabeleceu, no âmbito legislativo (Lei nº 6.938/1981) a necessidade de incluir em 

todos os níveis de ensino a Educação Ambiental, incluindo a educação da comunidade, dessa 

forma capacitando-os a participarem ativamente na defesa do ambiente. Depois, em 1988, na 

Constituição Federal, ficou estabelecido no inciso VI do artigo 225, a necessidade de 

“promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
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para a preservação do meio ambiente”. (Cadernos SECAD 1 – Educação Ambiental: 

aprendizes de sustentabilidade, 2007, p.13) 

Conforme o Programa Nacional de Educação Ambiental, 2005: 

Em 1997, depois de dois anos de debate, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Os PCN constituem-
se como um subsídio para apoiar a escola na elaboração do seu projeto educativo, 
inserindo procedimentos, atitudes e valores no convívio escolar, bem como a 
necessidade de tratar de alguns temas sociais urgentes, de abrangência nacional, 
denominados como temas transversais: meio ambiente, ética, pluralidade cultural, 
orientação sexual, trabalho e consumo, com possibilidade de as escolas e/ou 
comunidades elegerem outros de importância relevante para sua realidade.(p.21) 
 

Em, ROCHA, 2001, tem que:  

“Educação Ambiental – É um processo de tomada de consciência política, 
institucional, e comunitária da realidade ambiental, do homem e da sociedade, para 
analisar, em conjunto com a comunidade (através de mecanismos formais e não 
formais), as melhores alternativas de proteção da natureza e do desenvolvimento 
sócio-econômico do homem e da sociedade.” 

“Ambiência (Meio Ambiente) – São as relações que existem entre o 
comportamento da natureza (subsolo, solo, água, floresta, fauna, atmosfera, 
estratosfera, ionosfera; qualquer lugar susceptível de poluição), com o homem como 
núcleo familiar e a estrutura política, social e econômica da sociedade.” 

“Meio e Ambiente, de certo modo, são sinônimos. Há quem, ironizando, diga que, se 
existe meio ambiente, deverá haver 1/3 de ambiente ou mesmo um ambiente inteiro. 
Pode-se também dizer que um meio é um ambiente. Para evitar estas incoerências, 
deve-se usar a palavra adequada Ambiência.” (p.21) 

Através de diretrizes e políticas para o incentivo da Educação Ambiental nas 

escolas, o Brasil vem se aprimorando desde a metade dos anos 90. O projeto de pesquisa O 

que fazem as Escolas que dizem que fazem Educação Ambiental? Realizada pelo Ministério 

da Educação, revelou entre 2001 e 2004, “o número de matriculas nas escolas que oferecem 

Educação Ambiental passou de 25,3 milhões para 32,3 milhões, o que corresponde a uma taxa 

de crescimento de 28%. Em 2001, o número de escolas que ofereciam Educação Ambiental 

era de aproximadamente 115 mil, 61,2% do universo escolar, ao passo que, em 2004, este 

número alcançou 152 mil escolas, ou seja, cerca de 94% do conjunto”. (Cadernos SECAD 1 – 

Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade, 2007, p.20) 

Ainda conforme a pesquisa, ela revela que existem 

...duas tendências preocupantes. Em primeiro lugar, as tabulações sobre o 
destino do lixo nas escolas revelaram que em 2004, no Brasil, 49,3% das 
escolas que realizam Educação Ambiental utilizavam a coleta periódica como 
destino final do lixo; lamentavelmente, em segundo lugar encontram-se as 
escolas que queimam o lixo, com 41,3%; e, em terceiro lugar, as escolas que 
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jogam o lixo em outras áreas, com 11,9%. A porcentagem de escolas que 
reciclam o lixo não ultrapassa 5%. Apesar de todas as limitações de 
infraestrtura pública no que diz respeito à coleta de lixo, o quadro descrito 
acima revela um indício sobre uma prática contraditória com os postulados 
principais sobre os quais se constrói a lógica pedagógica da Educação 
Ambiental.  
Em segundo lugar, apesar de se difícil mensurar a relação escola-comunidades 
com métodos quantitativos, o Censo Escolar de 2004 traz informações sobre a 
participação da escola em diversas atividades comunitárias. Apenas 8,8% das 
escolas que oferecem Educação Ambiental participam na atividade de 
colaborar na manutenção de hortas, pomares e jardins; em termos absolutos 
isso significa aproximadamente 13,4mil escolas das 152 mil escolas que 
oferecem Educação Ambiental. No Brasil, a atividade com maior participação 
das escolas que oferecem Educação Ambiental corresponde ao mutirão de 
limpeza da escola, 17,9% ou 27,2mil escolas aproximadamente. Finalmente, 
10,5% das escolas que oferecem Educação Ambiental – aproximadamente 
15,9 mil escolas – participam na manutenção da estrutura física da escola. 
Ainda existe um enorme caminho para avançar na relação escola-comunidade. 
(Cadernos SECAD 1 – Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade, 
2007, p..21) 
 

 Diante de todo o exposto, é fácil verificar a real situação da Educação 

Ambiental no Brasil, e como ele vem sendo desenvolvida nas escolas. 

 O mundo todo vem sofrendo grandes mudanças, a sociedade como um todo 

está exigindo das empresas prestadoras de serviços, das indústrias, e até mesmo da 

agricultura, meios de produção, comercialização e cultivo de alimentos, menos impactante 

para o ambiente, e as Normas Ambientais surgiram neste contexto, para certificar a 

procedência dos produtos e serviços. Em contra partida esses produtores estão desenvolvendo 

Sistemas de Gestões Ambientais que respondam as exigências das Instituições Certificadoras. 

Os alunos, sendo eles consumidores, devem preferir aqueles serviços ou 

produtos que menos impactarem o ambiente do qual eles fazem parte, devem passar a dar 

preferência aos serviços e produtos que menos prejudicam o equilíbrio ambiental, e essa 

conscientização deve, principalmente, partir da escola. A escola tem um papel fundamental na 

formação desses cidadãos, assim sendo, deve-se ensiná-los sobre a existência das Normas 

Ambientais, o que elas representam e os benefícios que elas trazem para todo o planeta, 

formando cidadãos mais comprometidos e conscientes da preservação ambiental, e é claro da 

sua própria preservação.  
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CAPÍTULO  2 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ENVOLVER A ESCOLA NO 

CONTEXTO DO SGA 

Este trabalho apresenta uma proposta, para ser realizada com alunos de Ensino 

Fundamental ou Ensino Médio, podendo ser adaptado também para a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA,  visando acesso a conhecimentos sobre a Gestão Ambiental e suas etapas 

características e a vivência deste conhecimento por aplicação nas escolas. 

O Sistema de Gestão Ambiental - SGA é um instrumento organizacional 

composto de técnicas e disciplinas que auxiliam a empresa, indústria, ou qualquer outro 

segmento, na adoção de uma produção mais limpa e ações de prevenção de perdas e de 

poluição. Ele tem por finalidade de controlar os impactos ambientais causados por suas 

atividades de forma a minimizar ou extinguir os passivos ambientais 

A introdução deste conceito neste trabalho, tem por objetivo a inserção  e  o 

envolvimento dos alunos em um projeto para desenvolver um mini “Sistema de Gestão 

Ambiental na Escola” SGAE, tendo como referência Sistemas de Gestão Ambiental 

desenvolvidos, atualmente, nas empresas e indústrias.  

O que chamaremos de SGAE  difere daquele de empresas em relação a produção, 

mas sendo um espaço social, pode ser analisada em relação a adoção de normas e ações de 

prevenção de perdas e poluição, bem como, é um ambiente que apresenta diversos passivos 

ambientais e que podem ser trabalhados com os alunos. 

Esta proposta de SGAE é uma atividade investigativa,  de reflexão, de discussão, 

de ação e proposição envolvendo os alunos na leitura do ambiente escolar. Para tanto, os 

alunos farão o levantamento dos Passivos Ambientais na Escola (PAE). 

O Passivo Ambiental (PA) é o impacto gerado por determinada atividade, 

realizada por uma empresa ou qualquer outra instituição, no ambiente ou na sociedade. No 

caso deste trabalhado, o PA será tratado como o impacto causado no ambiente escolar e seus 

efeitos sobre toda a comunidade escolar e da sociedade e será chamado de PAE. 
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A primeira etapa para a realização desta proposta é colocar os alunos como 

Auditores Ambientais na Escola (AAE), isto é, eles farão uma investigação  do ambiente em 

que estão envolvidos, usando como ferramenta chamada de check-list ou lista de checagem, 

como o proposto no Apêndice 1. Esta lista de checagem indica, nos diversos ambientes da 

escola, sob o ponto de vista dos alunos, o que há de errado e como eles se sentem diante desta 

situação.  Considera-se interessante que esta atividade seja desenvolvida em grupos de até 

cinco alunos. 

A segunda etapa envolve a discussão, realizada em sala de aula,  em que os PAE 

são apresentados e as ações que devem ser tomadas para a mitigação de cada PAE 

identificado, gerando assim um Relatório de Melhoria Ambiental na Escola (RMAE) para isso 

propomos a utilização do Apêndice 2. 

Como forma de compilar os dados obtidos pelos alunos e expressar tudo que foi 

avaliado, sugerimos a elaboração de  Relatório de Melhoria Ambiental da Escola. Propõe-se  

que o relatório seja redigido explicitando a proposta de melhoria e também ilustrando  o PAE 

através de  fotos, filmagens e afins para uma maior compreensão da situação real da escola. 

A terceira etapa consiste em ouvir os alunos e estimular que eles proponham 

soluções para que cada PAE avaliado não volte a se repetir, ou seja, desenvolverão um ou 

mais Procedimentos Estratégicos na Escola  (PEE) com o intuito de que a escola, e os demais 

segmentos envolvidos, sigam e respeitem os PEE, para que desta forma a escola mantenha o 

padrão desejado sem voltar a apresentar os mesmos PAE’s. Esta discussão pode ser realizada 

dentro da sala de aula, como também nas demais dependências da escola. O Apêndice 3 

apresenta um modelo que pode ser utilizado nesta etapa.  

O Procedimento Estratégico na Escola  é um instrumento de acordo, que gera um 

documento de comunicação interna da escola, nele deve conter as informações necessárias 

para que seja adequadamente destinado ou tratado um possível PAE. 

Após todos os procedimentos terem sidos finalizados pelos alunos, eles podem ser 

expostos para toda a escola, em uma exposição que será organizada com o professor e com os 

alunos. Este evento pode ser realizado no pátio da escola e deve contar com a participação de 

todos os membros da comunidade escolar, assim como a comunidade local. 

Cada grupo apresentará seus trabalhos, os PAE’s, os RMAE’s e os PEE”s em 

stands montados no pátio, nos stands os alunos explicarão a importância de que todos sigam  
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os procedimentos elaborados, e os benefícios que eles trarão quando forem executados, eles 

podem colocar fotos e cartazes educativos. 

Após esta etapa, os PEE’s serão fixados nos Murais da escola, sempre visíveis, 

para que assim não caiam no esquecimento dos alunos. 

Depois de concluído o trabalho, os alunos  responsáveis pelas auditorias, análise  

na construção do RMAE e no estabelecimento dos PEE’s, receberão, simbolicamente, a 

Certificação Ambiental Escolar durante a exposição. Ela representará a conclusão dos 

trabalhos, estimulando os alunos a se comprometerem, melhorar, e preservar o ambiente em 

que vivem. 
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CAPÍTULO 3  

EXPECTATIVAS NA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO 

AMBIENTAL NA ESCOLA 

O intuito de desenvolver este trabalho é o de levar a escola da atualidade o acesso 

às etapas utilizadas na elaboração de um SGA e a obtenção da Certificação Ambiental, ou 

seja, aplicando esta proposta, os alunos vivenciarão uma realidade que esta se ampliando 

muito nos dias atuais, que é a preocupação com o ambiente. Acreditamos que aprendendo a 

ler e analisar a escola criticamente estaremos preparando os alunos de forma pertinente ao 

mundo atual, visto que, isto, a certificação ambiental, tem sido foco importante por parte das 

indústrias, comércios, companhias e os demais segmentos do mercado, mercado este que os 

alunos serão trabalhadores futuramente. 

Será trabalhada nesta proposta a identificação dos alunos com suas com o 

ambiente, como suas atitudes impactam este ambiente, quais são suas  responsabilidades e 

consequências perante essas ações tomadas.  

Ao colocarmos o aluno como Auditor Ambiental na Escola, o posicionamos de 

frente com a realidade, ele fará o trabalho de pesquisa e investigação do espaço em que se 

situa, levando-o a encarar a realidade de forma participativa e não somente passiva, pois o 

papel de todos nós no mundo “não é só de quem constata o que ocorre mas também  o de 

quem intervém como sujeito de ocorrências”(p.77) palavras de Freire (1996) . 

O objetivo é, portanto, o aluno ativo que se torne participante da melhoria do 

ambiente, e responsável pela manutenção do patrimônio escolar, este que cada dia se encontra 

mais deteriorado e tratado com descaso pelos alunos.  

Não é de hoje que a situação precária das escolas é notícia na televisão, jornais e 

revistas, onde mostram a falta de cuidados com a conservação dos prédios, das salas de aulas, 

das carteiras, armários, livros, pátio, biblioteca, ou seja, de todo o patrimônio escolar. Essa 

realidade não é o que tem que ser, ela pode ser mudada,  e os responsáveis por isso não são 

apenas os governantes, mas também e principalmente os professores, alunos, pais e 

comunidade, nesse aspecto recorremos a Freire (1996): “ Gosto de ser gente porque, mesmo 
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sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológica em 

que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de 

nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se 

eternizam.”(p.54). 

Não é impondo uma série de obstáculos e responsabilizando  sempre os 

governantes que conseguiremos mudar a realidade, os obstáculos podem ser superados, para 

isso todos nós temos que querer mudar, isso inclui a comunidade escolar e a comunidade 

local, temos que começar a agir, e sensibilizar todos os responsáveis pela manutenção e 

preservação do ambiente escolar, e fazer com que o espaço propicie um ambiente agradável 

para todos na escola. Como citado em Freire (1996): “ Um dos piores males que o poder 

público vem fazendo a nós no Brasil, historicamente, desde que a sociedade brasileira foi 

criada, é o de fazer muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação 

pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalistamente cínico que leva ao 

cruzamento dos braços. ‘Não há o que fazer’ é o discurso acomodado que não podemos 

aceitar.”(p.67), ou seja, Freire coloca que mesmo não tendo todas as condições necessárias, 

não podemos, como professores desanimar, mesmo que isso seja a tendência natural, temos 

sempre que ter ânimo e exercer a licenciatura com dignidade. 

Pressupomos que quando o aluno participa de todo o processo, ele se interessa e 

tem  vontade  de que o seu trabalho, juntamente com os demais colegas, seja preservado e 

mantido.  

A problematização é a grande impulsionadora desta proposta, enxergar o que tem 

de errado é o primeiro passo para a mudança, não aceitar com passividade que as coisas estão 

do jeito que estão porque assim devem ser, é o segundo passo, e por fim, devemos agir, para 

que se mude a situação enxergada. 

A elaboração do Passivo Ambiental na Escola é uma atividade problematizadora.  

Ela é uma ferramenta utilizada para que os alunos criem uma visão crítica da situação que eles 

estão inseridos, é instigá-los para saírem do comodismo que se encontram, temos que 

conscientizá-los que as coisas não estão pré-determinadas a serem, elas podem sofrer 

mudanças, como diz  Freire (1996) : “O mundo não é, o mundo esta sendo.”(p.76). O futuro 

não é inexorável, é neste ponto que Freire insiste, ele é do jeito que façamos que seja. 
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Das experiências relatadas pelos futuros licenciados da Universidade de Brasília 

(UnB) em sala de aula, grupo o qual faço parte, o aluno muitas vezes entra e sai da escola 

desinteressado, como se o tempo que passasse ali fosse torturante, por obrigação, não vê a 

hora de sair de lá, essa é a verdade na maioria das escolas de ensino médio do DF atualmente. 

Estimamos que com esse tipo de posicionamento o aluno não se vê interessado na melhoria e 

preservação daquele ambiente, o trata como se não fizesse parte, e não fosse seu. Com a 

conscientização dos alunos sobre a importância de preservar o  patrimônio coletivo, e de 

melhorá-lo sempre, a realidade das escolas brasileiras poderá ser outra, a escola, assim como 

os seres humanos, é um espaço inacabado. 

Com a elaboração dos Relatórios de Melhoria Ambiental na Escola, os estudantes 

irão pesquisar, fazendo a leitura do ambiente escolar, problematizando a situação encontrada, 

para poderem intervir, tarefa que é muito mais  “criadora de saberes” do que forçar os alunos 

a se adaptarem a realidade. 

O olhar crítico do aluno será desenvolvido, pois ele estimará que tem algo errado 

naquela situação encontrada, e  que não necessariamente deve permanecer assim. 

Os alunos irão avaliar como pode ser mitigado cada Passivo Ambiental na Escola 

(PAE), dessa forma eles colocarão em prática o seu bom senso, através do Apêndice 2  eles 

utilizarão o RMAE. Neste relatório eles trabalharão uma série de segmentos importantes para 

a ação de correção do que está errado. Ao se perguntar quem é o responsável em mitigar o 

PAE, o aluno visualiza a posição de todos os integrantes da comunidade escolar,  problemas 

como: quem são os responsáveis para a mitigação do PAE e quais as responsabilidades que 

cada membro da escola e da comunidade tem sobre determinado PAE. Assim eles perceberão 

que a escola é um bem comum, um ambiente que ele utiliza e que outros farão uso e merecem 

encontrá-la em perfeito estado para desenvolverem suas habilidades, assim como quem 

passou antes por ela também encontrou boas condições. 

Pressupomos que os alunos quando inclusos neste processo, enxergarão suas 

responsabilidades e se sentirão mais  incentivados a participarem da realização desta proposta. 

O Relatório de Melhoria Ambiental na Escola será uma forma de incentivar os 

estudantes a adotarem medidas de melhoria também dentro de suas casas, nos locais de 

trabalho e na comunidade em que vivem, integrando escola e realidade. 
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Espera-se que com a elaboração dos Procedimentos Estratégicos na Escola (PEE), 

os alunos finalizem suas atividades, colocando, por fim, as atitudes que devem ser tomadas, 

por todos os membros da comunidade escolar e comunidade local, para que o Passivo 

Ambiental na Escola, inicialmente encontrados por eles, não volte a ser gerado. 

Nesta etapa pressupõe-se que os alunos já visualizaram a realidade como passível 

de mudanças,  nos aproximamos assim de Freire (1996) “mudar é difícil, mas é 

possível”(p.80). 

Desta forma, ao ser realizada a exposição na escola dos trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos, os demais estudantes também se conscientizem da importância em melhorar e 

preservar o ambiente que estão inseridos. 

Ao final desta proposta espera-se que os professores que trabalharam juntamente 

com os alunos, consigam visualizar uma mudança de atitude dos alunos com relação ao 

ambiente em que estão inseridos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os pontos mais importantes a serem analisados ao final desta proposta são: 
 

� Ao aplicá-la gerou novos saberes aos alunos? 

� Houve uma mudança de atitude por parte do público alvo em relação ao 

comportamento apresentado na escola? 

� Essa proposta foi ancorada a conhecimentos pré-existentes nos alunos? 

 
 
 

 Quando pensei em preparar essa atividade a ser aplicada na escola, foi com o 

intuito de conscientizar os alunos da importância de preservar o ambiente em que se 

encontram. 

 Espera-se que haja uma  mudança nos valores dos alunos, que as mudanças de 

atitudes  reflitam em todos os locais onde os educandos  costumam frequentar, como por 

exemplo, sua casa, a quadra de esportes pública, os locais para se divertirem, e principalmente 

o planeta em que habitam. 

 A partir deste pressuposto, espera-se que futuramente esse aprendizado seja 

refletido no trabalho que irão desempenhar, com a conscientização de melhorar e preservar o 

ambiente eles estarão contribuindo para um mundo melhor. 

Como consideração final estimo que na atividade em que o aluno é ativo, em uma 

proposição de ensino, é possível mudar, gerar uma alteração de atitude por parte dos 

estudantes em relação a preservação do ambiente, seja ele qual for, os impactos ambientais 

futuros serão minimizados, pois estaremos inserindo no mercado consumidores e empresários 

mais conscientes de preservar o ambiente que ele faz parte.  

 É começando a preservar o pequeno, que se preservará o grande, ou seja, 

acredito que com uma simples atitude de arrumar o espaço coletivo e mantendo-o organizado, 

refletirá nas suas atitudes com relação aos demais ambientes. 

 É notável a preocupação por parte das empresas  com o ambiente, a população 

esta cada dia mais exigente em relação à preservação da natureza, e isso se reflete na 
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sociedade. A certificação ambiental atrai mais adeptos conscientes da importância da 

preservação da natureza.  

Refletindo sobre as conseqüências da conscientização de preservação do 

ambiente, entendemos a importância significativa que ela vai ter sobre a vida dos estudantes, 

este passará a respeitar a manutenção do meio sócio-ambiental que estamos inseridos. 

Futuramente isso se refletirá nos cidadãos que se tornarão, estes mais preocupados 

em preservar o que é de todos, e também consumidores ativos mais conscientizados, darão 

preferência para serviços e produtos oferecidos por empresas ambientalmente corretas, que 

possuam pelo menos a Certificação Ambiental. 

 É fato que quanto mais as grandes indústrias e empresas se preocuparem com a 

preservação ambiental mais o planeta agradece, pois mais ele realmente, dentro do possível 

será mais acolhedor para a nossa e as novas gerações. 

 Já que estamos imersos em uma sociedade de consumidores e empresários, que 

estes sejam críticos e conscientes, e que seus atos futuros ajudem a mudar as características 

das indústrias e empresas atuais de exploradoras para uma que cada dia se aproxime mais da 

sustentabilidade tão difundida nos dias atuais. 

 Mudança de atitude, é o que esta proposta pretende, é possível mudar, pois com 

esforço, tudo é possível. 
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Apêndice 1 

PASSIVO AMBIENTAL NA 

ESCOLA (PAE) 
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PASSIVO AMBIENTAL NA ESCOLA (PAE) 

 

Nome da Escola:_____________________________________________________________ 

Grupo:_____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

Série/Turma:____________ 

Data: ____/_____/_____ 

 

 

LOCAL Item PASSIVO (O que há de errado?) O que vocês sentem vendo essa situação? 

Sala de 

Aula 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Pátio 

8   

9   

10   

11   

12   

Banheiros 

13   

14   

15   

16   
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17   

Biblioteca 

18   

19   

20   

21   

22   

Laboratório 

23   

24   

25   

26   

27   

28   

Sala de 

informática 

29   

30   

31   

32   

33   

Etc... 34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   
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Apêndice 2 

RELATÓRIO DE 

MELHORIA AMBIE NTAL 

NA ESCOLA (RMAE) 
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RELATÓRIO DE MELHORIA AMBIENTAL NA ESCOLA (RMAE) 

 

Nome da Escola:_____________________________________________________________ 

Grupo:_____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

Série/Turma:____________ 

Data: ____/_____/_____ 

 

PASSIVO 

(ITEM) 

RESPONSÁVEL 
(Secretaria, diretoria, 
alunos, professores, 
funcionários da limpeza, 
funcionários da cantina, 
vizinhança, pais, etc)  

Como este passivo 

poderia ser resolvido? 

Como você se sentiria 

se este passivo fosse 

mitigado? 

Quais os benefícios que 

traria para a escola, alunos e 

demais frequentadores com 

a melhoria deste ambiente? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     
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Apêndice 3 

PROCEDIMENTOS 

ESTRATÉGICOS NA 

ESCOLA (PEE) 
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PROCEDIMENTO ESTRATÉGICO NA ESCOLA (PEE) 

 

Nome da Escola:_____________________________________________________________ 

Grupo:_____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 

Série/Turma:____________ 

Data: ____/_____/_____ 

 

PASSIVO 

(ITEM) 

Quais as ações que devem ser tomadas para não voltar a acontecer este passivo? 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  



 

 

 


