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PERCEPÇÕES DE DIFERENTES SEGMENTOS SOCIAIS, RELACIO NADO  

AOS PRINCÍPIOS DA EDS EM ITAJAÍ/SC  

 

OLIVEIRA, Daniele Vasconcelos de 1 

 

Resumo : A pesquisa analisou no período de 2009 a 2010 as concepções e 
percepções da comunidade de Itajaí-SC, referente a realidade ambiental, focando a 
análise nos princípios da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. A 
pesquisa utilizou-se de abordagem qualitativa. Usou-se o Método Hermenêutico 
associado á técnica de Análise de Conteúdos. Neste resumo expandido analisou-se 
os dados coletados no instrumento 02/09. Esta etapa foi realizada utilizando a 
categorização nas questões abertas. Como resultados principais destacam-se: o 
conhecimento prévio da comunidade sobre Educação Ambiental e as percepções 
muito consolidadas sobre os princípios do Desenvolvimento Sustentável, assim 
como o envolvimento com as questões ambientais da região e entorno. Destacou-se 
o interesse e o envolvimento da comunidade em tentar solucionar e/ou minimizar os 
problemas ambientais desta região, onde são, em parte, conscientes dos muitos 
problemas ambientais da região. Portanto, o compromisso de adotar uma nova 
postura na educação, nos temas relacionados ao ambiente percebe-se como 
primordiais para alcançar-se o Desenvolvimento Sustentável. 
 
Palavras-chave : Percepções Ambientais. Desenvolvimento Sustentável. Educação 
Ambiental. 
 
Resumen : La investigación analizó 2009-2010 las concepciones y percepciones de 
la comunidad Itajaí-SC en relación con el medio ambiente, el análisis se centra en 
los principios de la Educación para el Desarrollo Sostenible. La investigación utilizó 
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un enfoque cualitativo. Se utilizó el método hermenéutico asociado a la técnica de 
análisis de contenido. En este resumen ampliado los datos recogidos fueron 
analizados en el instrumento 02/09. Este paso se ha realizado mediante la 
categorización de preguntas abiertas. Los principales resultados son: el 
conocimiento previo de la comunidad acerca de la educación ambiental y 
percepciones muy consolidados de los principios de desarrollo sostenible, así como 
la participación de las cuestiones ambientales en la región y sus alrededores. Se 
destacó el interés y la participación de la comunidad para tratar de resolver y / o 
minimizar los problemas ambientales de la región, que en parte son conscientes de 
los muchos problemas ambientales en la región. Por lo tanto, el compromiso de 
adoptar un nuevo enfoque en la educación, las cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente se percibe como esencial para lograr el desarrollo sostenible es. 
 
Palabras clave : Percepción ambiental. El desarrollo sostenible. La educación 
ambiental. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Ambiental vem ganhando espaço de forma abrangente nos 

processos educacionais do momento atual. Deste modo, a compreensão das 

relações entre o indivíduo e o Ambiente torna-se cada vez mais importante a fim de 

buscar o equilíbrio sócio-econômico-ambiental com o intuito de resguardar as 

gerações futuras dos efeitos decorrentes dos problemas ambientais hoje 

enfrentados. O objetivo central foi pesquisar a realidade ambiental em Itajaí/SC 

diante das percepções ambientais voltadas à Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável - EDS. 

Construiu-se um diagnóstico sobre as percepções de diferentes segmentos 

sociais, relacionado aos princípios da EDS, através da entrevista de uma amostra 

representativa de cada segmento da comunidade de Itajaí/SC, diante das questões 

ambientais decorrentes.  

Para isto foram desenvolvidas ações de capacitação, como: palestras, 

seminários, trilhas que, propiciaram alternativas para melhor compreensão 

atendendo aos princípios voltados para melhoria da qualidade de vida dos seres 

vivos em seus diferentes ecossistemas. 

Utilizou-se na entrevista questões abertas (indicadores pré- selecionados), 

que constituíram as categorias principais (CP), onde após a sua análise gerou-se um 

conjunto de categorias específicas (CE) para cada CP.  
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Os resultados foram discutidos e a partir deles foi possível a construção de 

conhecimentos científicos e metodológicos, tanto para o uso quanto para a 

compreensão da importância do manejo sustentável do ambiente. 

Buscou-se através dos resultados obtidos propor um processo de capacitação 

e diagnóstico, os quais possam possibilitar atuações ambientais comprometidas com 

as necessidades do ambiente. 

Os caminhos investigativos construídos desenvolveram-se  em torno do 

seguintes indicadores norteadores da pesquisa: percepção dos diferentes 

segmentos sociais sobre ambiente; conhecimento empírico e científico existente 

sobre as questões ambientais; realidade loco-regional e os aspectos culturais 

pertinentes das questões ambientais; conhecimento metodológico para atividades 

transversais em Educação Ambiental; nível de formação acadêmica dos professores 

(inicial e continuada)  e o nível das atividades desenvolvidas. 

As atividades foram planejadas com a realização de mesas-redondas, 

palestras, seminários, oficinas e atividades em campo, como fundamentais e 

indispensáveis ao novo desafio: as mudanças de hábitos e atitudes para que 

houvesse compreensão dos fundamentos do paradigma da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável - EDS e, conseqüentemente, a proposição de 

subsídios para caminhos teóricos e práticos de Educação Ambiental para o 

município de Itajaí/SC envolvidas neste processo. 

Deste modo, buscou-se o envolvimento de diferentes segmentos da 

sociedade de Itajaí, como professores, pesquisadores, alunos, pais, lideranças 

comunitárias do município, o que possibilitaria e asseguraria o caráter inter e 

multidisciplinar, além da visão transversal da Educação Ambiental. 

A pesquisa realizada preocupou-se em uma das etapas do caminho 

investigativo na construção do diagnóstico sobre as percepções de diferentes 

segmentos sociais usando indicadores da EDS, entrevistando uma amostra 

representativa de diferentes segmentos da comunidade de Itajaí/SC. 

 

2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa caracterizou-se por adotar um diagnóstico feito a partir dos 

conhecimentos e percepções da amostra a respeito dos indicadores pré-

selecionados. Para isto utilizou-se o Método Hermenêutico, devido à necessidade da 
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leitura e interpretações das falas e textos produzidos pelos membros da amostra. A 

riqueza do uso do método interpretativo direciona-se para as possibilidades de 

aproveitamento das ideias. 

O uso dos caminhos hermenêuticos permite a interpretação das diferentes 

formas de linguagem e comunicações, possibilitando que a releitura feita pelo(a) 

pesquisador(a), ocorra num processo de triangulação: dado em análise, opinião 

do(a) pesquisador(a) e o confronto diante das opiniões dos autores selecionados. 

Os indicadores selecionados foram os seguintes: percepções sobre 

Educação; percepções sobre Ambiente; percepções sobre Educação Ambiental; 

percepções sobre Desenvolvimento Sustentável: crescimento econômico e 

ambiente; percepções sobre EDS; percepções sobre a realidade ambiental em 

Itajaí/SC e entorno, e, ações necessárias a curto, médio e longo prazo. 

Ao usar-se a Técnica da Análise de Conteúdos, com definição prévia das 

categorias principais e, por conseqüência, a construção de um conjunto de 

categorias específicas para cada principal, gerando conjuntos que serão analisados 

individualmente, porém com o olhar no todo. 

Segundo Godoy (1995), a análise de conteúdo é um instrumental 

metodológico que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as formas de 

comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte. Sendo assim, deve 

pesquisador buscar a compreensão e a das características, estruturas e/ou modelos 

que estão por trás dos fragmentos de mensagens tomados em consideração. 

 

2.1 Amostra 

 

A amostra utilizada nos diferentes momentos dos caminhos investigativos 

percorridos foi constituída pelos seguintes segmentos e seus respectivos aspectos 

quantitativos: 22 integrantes da sociedade; 49 alunos da Educação Básica; 3 

escolas: públicas municipais (2) e privada(1); 1 empresa e 10 obras de 5 autores. 

ICD 02/09: para a construção do diagnóstico buscamos as opiniões junto a 

representantes de diferentes segmentos sociais: vinte e quatro alunos do ensino 

médio; vinte e dois representantes dos órgãos públicos, instituições de ensino e 

profissionais liberais. 
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3 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Na sequência são apresentados e discutidos os dados obtidos durante as 

observações dos componentes da amostra, bem como as respostas dos mesmos 

apresentados nos instrumentos de coleta de dados. 

Durante as entrevistas, destacou-se o entendimento e o interesse da amostra 

nas questões relacionadas ao: 

a) significado de ambiente; cuidado com o ambiente; 

b) significado educação e educação ambiental; 

c) concepções sobre desenvolvimento sustentável; 

d) problemas ambientais enfrentados em Itajaí/SC e a relação com a 

educação para o Desenvolvimento Sustentável.  

Na continuidade indica-se a frequência das ideias semelhantes oriundas dos 

entrevistados (categorias específicas - CE) para cada categoria principal - CP -

(questões) das entrevistas, e analisado cada um desses aspectos. 

 

3.1 Percepções sobre Educação 

 

A análise sobre as percepções dos entrevistados em relação ao tema 

Educação mostra que a CE 1 indica a importância para o desenvolvimento dos 

povos, bem como, a interferência sobre o intelectual, o comportamento e a 

construção de sonhos e ideais. Convém destacar que há necessidade da 

valorização e de um processo que integre as crianças sua família com as atividades 

da escola. 

 

A educação parece ser o caminho capaz de gerar a formação de uma 
consciência crítica voltada para o equilíbrio da biosfera. “A consciência 
ecológica não nasce no vazio. Ela emerge, antes de tudo, de uma dura 
realidade, que ameaça derrubar todo o sonho, mas sobretudo, nos últimos 
decênios: O sonho de o homem enfim tornar-se de fato o senhor de toda 
criação. (MOSER, 1983, p. 8). 

 

A estrutura familiar no Brasil está sofrendo mudanças acentuadas. Isto 

interfere no processo ensino e aprendizagem. A insegurança do estudante em 

relação aos pais naturais ou de novas uniões conjugais, faz com que se reflita no 
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rendimento escolar. Isto gera novas funções dos professores, muitas vezes 

afastando-se do cumprimento de suas funções docentes.  

Chassot (2007, p. 73) enfatiza que “[...] existe a preocupação de encontrar 

novas alternativas para fazer Educação, especialmente quando se trabalha na 

formação de professoras e professores, que começam uma alfabetização em 

Ciências nas séries iniciais do ensino fundamental.” 

Percebe-se que a Educação precisa acompanhar o processo de mudanças 

decorrentes do mundo atual, seja na estrutura familiar, no avanço tecnológico ou 

seja na informação que chega cada vez mais rápido aos nossos estudantes. Neste 

sentido, faz-se necessário um novo conceito para o professor, que não deve ser um 

mero informador, mas formador, e para isto deve haver uma reflexão e ser adotada 

uma nova postura em todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Na visão de doze alunos, “a educação é essencial para todos [...] sem 

Educação a pessoa não consegue emprego, é um NADA, enquanto que seis alunos 

entendem que a educação é muito importante para o nosso desenvolvimento”, pois, 

a educação é redentora da situação social do indivíduo e, ao mesmo tempo, fornece 

subsídio ao desenvolvimento das nações, embrenhadas no desenvolvimento 

tecnológico e na concorrência de mercado. (PINTO, 2010). 

Na visão dos representantes da sociedade, dez afirmam que “Educação, em 

sentido amplo, é a definição de um comportamento de bom senso e equilíbrio, que 

deveria ser transmitido a toda criança pelas duas mais fortes instituições sociais: a 

família e escola”, enquanto que doze consideram que a “Educação precisa ser mais 

valorizada.” 

Na fala dos alunos destacamos que “a educação é indispensável em um ser 

humano, sem ela as pessoas não conseguem ter consciência de preservar o 

ambiente, serem humanos uns com os outros e pensar no que é melhor para todos 

nós”. Estas idéias foram citadas por doze entrevistados. 

Destacamos também dentre as falas dos alunos os seguintes trechos: 

 

[...] hoje em dia os pais acham que educação tem a obrigação de vir da 
escola, porém eles também tem um papel nisso, ela tem importância mas 
em certos lugares não tem qualidade.(8) 
[...] a educação do Brasil é ruim, está cada vez mais precária, com dinheiro 
investido na copa e olimpíadas, entre outros, pouco é investido na 
educação.(6) 
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[...] a educação no Brasil é muito dividida, parte da população que tem 
dinheiro tem uma educação regular, e parte pobre tem uma educação ruim 
que eles poderiam investir muito mais.(6) 

 

Em relação aos representantes dos diferentes segmentos sociais, 

destacamos os seguintes aspectos quanto a importância da Educação os mesmos 

reconhecem ser “fundamental para o desenvolvimento dos povos, nosso 

desenvolvimento depende dela, apesar de os índices aqui não serem os melhores, 

acredito na qualidade da educação brasileira”, na opinião de dezesseis 

entrevistados.  

Os entrevistados ”consideram que a Educação é importante para a produção 

do conhecimento e a formação de valores éticos, profissionais, em todos os 

sentidos.”  

Consideramos que a Educação é o esteio que mantém uma nação em 

desenvolvimento, quando for realmente a práxis dos gestores. O inverso também é 

verdade, ou seja, a falta de qualidade na educação mostra o atraso e a falta de 

crescimento econômico sustentável na nação.   

 

3.2 Percepções sobre Ambiente 

 

 Partindo da análise dos dados coletados verifica-se a percepção da amostra 

pelo ambiente degradado onde o próprio homem é responsável pela agressão e 

descuidados ao meio onde vive e faz parte. Mesmo sendo parte de um todo, ainda 

existe o desrespeito no sentido da degradação, não cumprimento das leis, 

salientando deste modo a falta de participação socioambiental da comunidade em 

geral. 

 

A consciência ecológica emerge igualmente no contexto de uma nova 
consciência ética, que supera o eternismo para preocupar-se com as 
realidades do homem, que sai do subjetivismo privatista para lançar-se na 
macro-realidade que abandona o progressivismo para abraçar uma 
contestação libertadora. (MOSER, 1983, p. 8). 

 

Deste modo, faz-se necessário um comprometimento eficaz e que deve ser 

obtido através da educação ambiental. Somente através da correta aplicação da 

educação ambiental, da Educação para o Desenvolvimento Sustentável tornar-se-á 

possível chegar ao Desenvolvimento Sustentável. 
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Com esta forma de educação, se desenvolve a consciência crítica. 

 

É a consciência de que todos os nossos atos influem no equilíbrio do 
planeta. Pensar globalmente é aprender que apenas um homem que 
desperdiça energia prejudica toda a humanidade. Agir localmente é saber 
que podemos corrigir esse comportamento. (KUPSTAS, 1999, p. 118). 

 

Na visão de quatorze alunos, o ambiente hoje em dia está muito poluído 

devido as pessoas não fazerem a sua parte no que se refere a uma parte de todo o 

processo. Destacamos algumas considerações que se refere ao “nosso ambiente 

não é apenas a  nossa casa, e sim todos os lugares que vivemos, estamos ou 

pertencemos, por isso temos que respeitar todos os lugares, pois a gente também 

faz parte dele.” 

“[...] isso (ambiente)  é uma coisa que tem que começar a se valorizar mais, 

nós estamos poluindo nosso ambiente e com isso ele responde por catástrofes, 

coisas desse tipo...” (10) 

Em relação aos representantes dos diferentes segmentos sociais, 

destacamos os seguintes aspectos relevantes referentes ao ambiente, tal como: 

“nosso ambiente está sendo degradado por falta de cuidados do homem, estamos 

matando qualquer vida natural com ambição, conscientes que se continuar assim 

exterminaremos o “Ambiente Planeta””. (15) 

 

[...] o ambiente é a nossa morada, dele gera-se vida, com boa ou má 
qualidade dependendo da forma em que a sociedade nele inserida, o vê, 
cuida, trata e o percebe [...] (9) 
[...] importante entender o seu conceito de forma ampla a fim de 
conscientizar e preservar, mantendo a qualidade de vida das pessoas. (5) 

 

De acordo com Oaigen (2003), o ambiente pode ser considerado como sendo 

o local de convivência e interação, tendo seu desenvolvimento harmônico e cultural 

equilibrado. Em paralelo, considera-se o ambiente como o local de produção e de 

exploração muitas vezes sem a preocupação com sua sustentabilidade. Na opinião 

dos alunos é fundamental que “a partir do momento em que as pessoas percebem e 

compreendem o ambiente, tornarão o mesmo saudável, usufruindo cada vez mais 

seus recursos de forma sustentável.” 
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3.3 Percepções sobre Educação Ambiental 

 

Percebe-se que a Educação Ambiental é imprescindível para chegar à 

conscientização, consequente preservação e ações para a melhoria da qualidade de 

vida. Ainda verifica-se a falta de da EA em todos os ambientes, e que esta deve ser 

inserida desde a Educação infantil para que então possa ser efetiva e responsável. 

El futuro va a depender en gran medida del modelo de vida que sigamos y, 

aunque éste a menudo nos lo tratan de imponer, no hay que menospreciar la 

capacidad que tenemos los consumidores para modificarlo (COMÍ; FONT, 1999). 

A Educação Ambiental se introduzida desde a infância e trabalhada de forma 

adequada pela conscientização, por envolvimento de ações socioambientais 

corretas, tende a formar uma sociedade sustentável, levando a risca as medidas de 

preservação e crescimento de acordo com os princípios do Desenvolvimento 

Sustentável. 

Na fala dos alunos destacamos os seguintes trechos que julgamos 

importantes: 

 

[...] na escola principalmente eles tentam conscientizar, mas os humanos 
não dão valor ao que temos e não ajudam... (10) 
[...] hoje em dia muitas escolas conscientizam os alunos a não poluir o 
ambiente, etc., mas não sei se só isso vai ajudar, mas também tem a 
televisão que ajuda na Educação Ambiental, que pode mudar o futuro do 
planeta. (6) 
[...] é necessária para mudar o mundo... (6) 
[...] é um assunto muito importante e que todos deveriam saber desde 
crianças, talvez assim os adultos no futuro possam ser mais responsáveis 
sobre suas casas, com o planeta... (4) 
[...] a Educação Ambiental pode mudar o futuro do planeta. (5) 

 

Em relação aos representantes dos diferentes segmentos sociais, 

destacamos os seguintes aspectos referente a Educação Ambiental: 

 

[...] componente essencial no processo de educação para a melhoria do 
ambiente e consequentemente qualidade de vida... (10) 
[...] prefiro salientar a sua falta, pouco ou quase nada se trabalha a 
Educação Ambiental em seu todo... (8) 
[...] importante ferramenta para a conscientização ambiental, preservação e 
ação para uma idéia que favoreça nosso ambiente. (10) 
[...] fator determinante para a tomada de novas posturas e decisões 
referente ao cuidado com o ambiente [...] (3) 
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De acordo com Dias (1992), a Educação Ambiental é um conjunto de 

conteúdos e práticas ambientais, orientadas para a resolução dos problemas 

concretos do ambiente, através do enfoque interdisciplinar e de uma participação 

ativa e responsável de cada indivíduo da comunidade.  

 

3.4 Percepções sobre Desenvolvimento Sustentável 

 

Nota-se que a amostra percebe-se relevante ao tema. Mesmo conscientes de 

todo o impacto e degradação do meio ainda é visível a preocupação com as 

gerações futuras e quanto à prática dos princípios da Educação Ambiental voltadas 

para o equilíbrio entre o uso e o manejo dos recursos naturais. De acordo com 

Branco (2004, p. 125): 

  
Desenvolvimento Sustentável é válido do ponto de vista econômico. 
Aconselha o planejamento de um país ou de uma região, baseado em um 
levantamento de todas as suas necessidades, em comparação com todas 
as suas potencialidades, isto é, com sua capacidade de fornecimento 
dessas necessidades de forma sustentável, ou seja, sem desgastes. 

 

Na fala dos alunos, os mesmos reconhecem que “as empresas normalmente 

crescem sem pensar na questão ambiental,são poucas as que respeitam, 

prejudicando todo o mundo.” 

Também destacamos: 

 

[...] acho que deveriam associar o crescimento econômico com o 
desenvolvimento sustentável, investir mais em recursos, conscientização da 
população, investir em escolas e faculdades sobre Desenvolvimento 
Sustentável. (7) 
[...] é importante para garantir o equilíbrio entre crescimento econômico e 
preservação do ambiente [...] (3) 

 

Em relação aos representantes dos diferentes segmentos sociais, 

destacamos os seguintes aspectos: 

 

[...] são medidas tomadas para o cuidado da nossa terra para que nas 
gerações futuras o ambiente esteja em condições favoráveis a um bom 
estilo de vida mesmo com o mundo crescendo economicamente... (13) 
[...] falar de Desenvolvimento Sustentável no Brasil é falar de uma área que 
ainda é deficiente, pois o pensamento capitalista tapa os olhos dos 
industriais... (9) 
[...] o Desenvolvimento Sustentável, assim como a Educação Ambiental, 
tem de começar na infância, é algo que se planta e que se cultiva [...] (3) 
[...] importante para a preservação do planeta e qualidade de vida das 
gerações futuras. (8) 
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Os aspectos salientados nas fala dos alunos encontra eco no que Branco 

(2004) escreve, ao destacar o uso e a construção do Desenvolvimento Sustentável. 

Sem que haja uma perfeita integração entre o crescimento econômico e a educação, 

entendida como sendo o alicerce para a perpetuação de ambientes saudáveis e 

direcionados à qualidade de vida. 

 

O Desenvolvimento Sustentável é obtido de forma compatível com a 
preservação dos recursos naturais de um determinado país. Em outras 
palavras, trata-se de um desenvolvimento não predatório. O 
Desenvolvimento Sustentável é válido do ponto de vista econômico. 
Aconselha o planejamento de um país ou de uma região, baseado em um 
levantamento do todas as suas necessidades (alimento, energia, matérias-
primas e outras necessidades materiais), em comparação com todas as 
suas potencialidades, isto é, com sua capacidade de fornecimento dessas 
necessidades de forma sustentável, seja, sem desgastes. (BRANCO, 2004, 
p.125). 

 

É fator relevante que a sustentabilidade tem fatores ligados à Educação 

Ambiental. Deste modo, a utilização sustentável dos recursos naturais ou assim 

como uma nova postura adotada pelos cidadãos acarretará na garantia de melhores 

condições de vida para gerações futuras. 

 

3.5 Percepções sobre Educação para o Desenvolviment o Sustentável 

 

Percebe-se que os princípios que norteiam a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável encontram-se presentes nas afirmações acima 

evidenciando que os mesmos compreendem a importância do tema. A preocupação 

manifestada para atingir um crescimento sustentável relaciona-se com a formação 

de cidadãos críticos e conscientes que deve ser obtido através da educação e que 

somente assim termos uma possível sociedade organizada, justa e sustentável. 

De acordo com Eureka (2006, p. 158): 

 

Un futuro sostenible es posible pero exige nuestra urgente implicación en la 
formación de ciudadanas y ciudadanos conscientes de la gravedad y del 
carácter global de los problemas y preparados para participar en la toma de 
decisiones adecuadas. 

 

Na fala dos alunos destacamos os seguintes trechos que julgamos 

importantes: 
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[...] Ainda falta muito no Brasil e no mundo todo. Já deve ser ensinado 
desde criança, para quando adulto poder aplicar seu conhecimento sobre 
Desenvolvimento Sustentável em casa e incentivar outros, fazendo o mundo 
melhor. (14) 
[...] necessária para o desenvolvimento Sustentável realmente acontecer 
[...]. (08) 
[...] é muito importante, porém não é divulgada [...] (9) 
Importante para começarem a pensar de forma                             
sustentável... (5) 

 

Em relação aos representantes dos diferentes segmentos sociais, 

destacamos os seguintes aspectos: 

 

[...] a sociedade provida de EDS alcançará um crescimento econômico  
saudável, consciente e sustentável [...] (10) 
[...] infelizmente não a temos em abrangência em nossas escolas brasileiras 
[...] (10) 
[...] é importante para adquirir um Desenvolvimento Sustentável [...] (8) 

 

Na realidade o que se pretende é que a partir das inúmeras possibilidades de 

crescimento econômico no contexto em que vivemos, as preocupações e as ações 

voltadas a um ambiente suportável sejam constantes no nosso fazer diário.  Com 

estas estratégias estaremos caminhando na direção uma práxis voltada para a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável.  

A ideia da implantação do paradigma da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável aparece no cenário internacional na Agenda 21, aprovada durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, conhecida 

como Rio 92. No capítulo 36 deste documento, se define o “compromisso de 

promover a educação nos temas ambientais e de desenvolvimento sustentável, 

afirmando que a educação é essencial no rumo ao Desenvolvimento Sustentável.” 

(BRASIL, MMA/MEC, 2005, p. 16). 

 

3.5.1 Percepções sobre a realidade ambiental em Itajaí/SC e entorno 

 

Verifica-se a percepção sobre os impactos ambientais da região de forma 

abrangente e como um fator determinante para as tragédias que acontecem nesta 

região. De acordo com Beate Frank apud Fraga (2009, p.9) as montanhas do Baixo 

Itajaí são muito frágeis. Elas têm entre 600 milhões de 2,4 bilhões de anos. Por 

causa dessa fragilidade, em grande parte, não deveriam ser ocupadas. 
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Após as enchentes de 1983 e 1984, a urbanização dos morros se acelerou. 

Devido à falta de planejamento e fiscalização, muitos desses locais se tornaram 

zonas de risco, que, em parte estão mapeadas, mas não são interditadas pelas 

administrações municipais. 

A falta de comprometimento por parte dos cidadãos e governantes catalisa o 

efeito dos problemas ambientais da região, uma vez que a região é propícia a ser 

cada vez mais, agravante às enchentes. Por isso, mais do que nunca deveriam ser 

tomadas atitudes e decisões eficazes por parte da população em geral. 

Na fala dos alunos destacamos os seguintes trechos que julgamos 

importantes: 

 

[...] É uma realidade um pouco cruel. (11) 
[...] aqui em Itajaí a cidade é meio poluída, os rios também [...] (11) 
[...] todos os cuidados não estão sendo tomados, prova disso foi a última 
enchente em 2008 (3); 
[...] A maioria das pessoas não respeitam o ambiente, jogam lixo em rios, 
etc [...] (15) 
[...] a natureza se manifestou e destruiu muitos lares [...] (03) 

 

Em relação aos representantes dos diferentes segmentos sociais, 

destacamos os seguintes aspectos: 

 

[...] o Vale do Itajaí sofre demasiadamente de problemas ambientais, são 
enchentes, queimadas, entre outros. (12) 
[...] São reações da natureza para mostrar que algo está muito errado [...] 
(12) 

 

Segundo Fraga (2009 p. 9): “O zoneamento urbano é respeitado apenas em 

três cidades do Vale do Itajaí, em Blumenau, Gaspar e Rio do Sul, mas os 

desrespeitos ambientais podem ser considerados co-responsáveis pelos acidentes 

ambientais de 2008.” 

 

3.6 Ações necessárias a curto, médio e longo prazo 

 

Verifica-se que a amostra é consciente dos problemas ambientais da região 

assim como propõem soluções para minimizar os efeitos causadores dos mesmos.   

Na fala dos alunos destacamos os seguintes trechos que julgamos 

importantes: 
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[...] conscientizar as pessoas a cuidar do nosso ambiente,...reciclagens em 
casa, jogar o lixo no lixo certo, não poluir ruas e a natureza, reaproveitar 
papéis, etc. (8) 
[...] conscientização, leis... (7) 
[...] investir em educação melhor para formar profissionais melhores e 
passar o seu conhecimento adiante. (8) 

 

Em relação aos representantes dos diferentes segmentos sociais, 

destacamos os seguintes aspectos: 

 

[...] é necessário sancionar e fiscalizar, leis duras que realmente mecham no 
bolso do contribuinte, para que sua consciência ambiental seja criada com 
uma certa imposição dos Estados. (9) 
[...] é necessário o cultivo de educação ambiental nas crianças, jovens e 
adultos com campanhas realmente mobilizadoras... (6) 
[...] penso que se adotássemos meios menos poluentes, queimássemos 
menos, houvesse menos desmatamento, já ajudaria muito. (12) 

 

Segundo UNESCO (2002), o Desenvolvimento Sustentável é um “conceito 

dinâmico que compreende uma nova visão da educação que busca empoderar 

pessoas de todas as idades para assumir a responsabilidade de criar e desfrutar um 

futuro sustentável”.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destaca-se a importância da Educação Ambiental neste processo, a fim de 

que possa existir uma conscientização da população desde a infância, tornando-se 

assim eficaz na promoção de atividades de preservação do Ambiente o que 

possibilitará a criação de resoluções políticas favoráveis à preservação do ambiente, 

fazendo com que a fiscalização ambiental seja efetiva e rigorosa. 

É importante ressaltar, que a Educação Ambiental é algo que precisa ser 

construído em cada indivíduo, seja no meio escolar e/ou familiar, no intuito de 

encontrar soluções adequadas que resolva o problema do desenvolvimento 

desenfreado neste mundo globalizado em que vivemos.  
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