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RESUMO 

O presente estudo busca apresentar uma panorâmica dos Programas de Educação 
Ambiental - PEAs na busca pela mobilização de grupos para a conservação do 
ecossistema terrestre, buscando novos hábitos de vida; além de levantar uma sugestão 
para os Planos de Gerenciamento de Resíduos – PGRs em estarem buscando integrar ao 
mesmo um PEA, a fim de auxiliar no cumprimento das medidas propostas pelo plano de 
gestão dos resíduos. Um plano que busque integrar não só as sugestões propostas no 
Termo de Referência elaborado pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas 
Gerais - SISEMA, mas integrar ações já existentes e que tenha apresentado resultados 
satisfatórios durante a execução do programa.  
 
Palavra chave: Educação Ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Resíduos Sólidos. 
Movimentos Sociais. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
 
 

Segundo Dias (2004), a evolução dos conceitos de Educação Ambiental- EA esteve 

diretamente relacionada á evolução do conceito de meio ambiente e ao modo como este 

era percebido. O conceito resumia-se apenas aos aspectos naturais, sem possibilitar a 

interdependência e contribuição das ciências sociais, favorecendo a falta de interrelação 

do homem com o ambiente. 

Para Stapp citado por Dias (2004) a EA era definida como algo que deveria 

objetivar a formação de cidadãos, cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e 

seus problemas associados pudessem alertá-los e habilitá-los a resolver seus problemas. 
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Na década de 70 o conceito esteve voltado para o processo de reconhecimento de 

valores e para a busca por compreensão das inter-relações entre o homem, sua cultura e 

seu entorno. 

Nesta mesma década aconteceu um evento que veio marcar o fortalecimento do 

trabalho de educação ambiental, a Conferência de Tbilisi (1977), cuja suas 

recomendações são seguidas até hoje. 

O conceito de educação ambiental para Reigota citado por Jacobi (2003) é baseado 

na construção de uma proposta pedagógica centrada na conscientização, na mudança de 

comportamento, no desenvolvimento de competências, na capacidade de avaliação e 

participação dos educandos. 

Para Pádua e Tabanez (1998), a educação ambiental propicia o aumento do 

conhecimento, a mudança de valores e o aperfeiçoamento de habilidades pois, para ele, 

essas são as condições básicas para estimular a integração e a harmonia entre os 

indivíduos e o meio ambiente.  

Conforme a Política Nacional de Educação Ambiental - Lei 9.795 de 27 de abril de 

1999, capitulo I, art. 1o:  

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos,habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL 2005, p .2). 

 

Segundo Jacobi (2003) o educador ambiental tem a função de ser um mediador 

na construção de referências ambientais e deve saber usá-las como instrumentos para o 

desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza. 



 

Revista Sinapse Ambiental – Setembro de 2010. 

35

O principal eixo da atuação da educação ambiental deve buscar, acima de 

tudo, a solidariedade, a igualdade e o respeito à diferença através de formas 

democráticas de atuação baseadas em práticas interativas e dialógicas. Isto se 

consubstancia no objetivo de criar novas atitudes e comportamentos diante do 

consumo na nossa sociedade e de estimular a mudança de valores individuais 

e coletivos (JACOBI, 2003, p.197).  

 

Assim, por meio da Educação Ambiental deve ser possível compreender o meio 

ambiente no qual estamos integrados, conhecer o funcionamento do nosso ecossistema, 

criar habilidades para o trabalho em equipe, contribuir para o aprofundamento da 

compreensão das possíveis respostas às ameaças ambientais e buscar uma nova forma  

de administrar os recursos naturais e novos hábitos de vida. 

Em 1994, em função da Constituição Federal de 1988 e dos compromissos 

internacionais assumidos com a Conferência do Rio- 92, a Presidência da República 

criou o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). Este documento, que 

traduz o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, estabeleceu diretrizes, princípios e missões para orientar a 

elaboração de Programa de Educação Ambiental – PEA. 

A elaboração e execução de um PEA requerem muito estudo e preparo por parte da 

equipe técnica envolvida, exigindo dos componentes: 

• Saber escolher as atividades corretas para cada grupo de pessoas que será 

envolvido no PEA;  

• Conhecimento das principais metodologias ambientais para cada situação do 

programa e suas respectivas aplicabilidades; 

• Preparação para as futuras situações ou falhas que venham a ocorrer na execução 

do programa,  
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Sendo assim, um educador ambiental deve ser rápido diante das situações que venha 

a surgir durante a execução do PEA, possibilitando solucionar os imprevistos e as falhas 

da melhor forma possível, para não atrapalhar o desempenho do programa.  

Um PEA pode ainda ser aplicado em diversos segmentos de mercado, como por 

exemplo construção civil, saúde, mineração, educação e saneamento básico, entre 

outros. 

Um PEA também pode ser integrado a um Plano de Gerenciamento de Resíduos - 

PGR, que é na verdade um plano de ações para estabelecer diretrizes para 

acondicionamento dos resíduos gerados num determinado local de trabalho. Neste caso, 

o trabalho de Educação Ambiental torna-se um aliado do PGR, para ajudar na 

mobilização do público envolvido no cumprimento das diretrizes, estabelecidas no 

plano de ação de gerenciamento dos resíduos do empreendimento. 

 

2. EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

De acordo com Dubois (1999), com a revolução industrial a relação entre a 

sociedade e a natureza foi abalada, favorecendo o distanciamento entre ambos. O 

desenvolvimento industrial fez com que a sociedade mudasse seus hábitos que até então 

eram de uma vida simples e sem consumo para uma vida apoiada no consumismo, no 

imediatismo e no engavetamento de valores. 

Nas descrições de Leite: 

Vivemos um panorama onde o crescimento passa a ser objetivo obsessivo da 

maioria das sociedades. A economia global em choque com os limites da 

terra, a população humana cresce, aumenta o consumo, as florestas encolhem, 

as espécies desaparecem, o solo produtivo é degradado, as reservas de água 

decrescem, a pesca desaparece, os rios se estreitam, os gases estufa 
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aumentam, novas doenças surgem e a humanidade se estressa. (LEITE, 2009, 

p. 52)  

 

Diante disso, a sociedade tem vivido uma série de problemas como 

contaminação das águas e solos, destruição de ecossistemas, esgotamento de recursos 

naturais, crescimento da população, surgimento de novas doenças, perda da 

biodiversidade, alagamento e desabamento de encostas, entre várias outras catástrofes 

que veem acontecendo atualmente. 

Pelo estudo feito por Fenandez (2004) essa crise ecológica que estamos vivendo 

não é recente, pois o homem ao longo dos tempos foi capaz de extinguir a maior parte 

das espécies de grande porte que encontrou neste planeta, preferindo viver em harmonia 

apenas com as espécies difíceis de extinguir. 

A educação ambiental tem mostrado à sociedade que necessitamos urgentemente 

de um desenvolvimento sustentável, para que possamos assumir uma nova 

responsabilidade diante dos nossos hábitos para que no futuro, não venhamos a 

presenciar situações piores, quando as chances de sobrevivência da humanidade estarão 

totalmente comprometidas. Devemos viver de forma sustentável, conscientes dos 

problemas ambientais, adquirindo conhecimentos, valores e atitudes voltadas à melhoria 

dos ecossistemas terrestres. 

Quando se fala em desenvolvimento sustentável e sustentabilidade é importante 

apresentar a diferença entre ambos os conceitos, pois quando se fala em 

desenvolvimento sustentável, Fernandez (2004) logo levanta um questionamento sobre 

o verdadeiro conceito deste ideal tão falado por alguns educadores ambientais e por 

empresas que apresentam este como parte integrante do seu marketing. 

Segundo Mazzini (2006, p.192) a Comissão Nacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, defini o desenvolvimento sustentável com “processo dinâmico 
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destinado a satisfazer as necessidades atuais sem comprometer a capacidade de gerações 

futuras de satisfazer suas próprias necessidades”.  

Já a sustentabilidade é definida por Mazzini (2006, p. 462) como “termo 

utilizado para designar o resultado do equilíbrio entre as dimensões ambientais, 

econômica e social nos empreendimentos humanos”. Onde o equilíbrio seria podermos 

utilizar os recursos naturais de forma que não viéssemos causar nenhum impacto 

negativo sobre a sociedade, à economia do nosso país e claro aos ecossistemas 

terrestres.  

Segundo Bellen (2004, p.23) “a sustentabilidade requer um padrão de vida 

dentro dos limites impostos pela natureza. Utilizando uma metáfora econômica, deve se 

viver dentro da capacidade do capital natural” . 

O homem interpreta o desenvolvimento como algo distante e com isso explora os 

recursos naturais sem nenhuma preocupação como o amanhã. Conforme manifesto de 

Dubois: 

A meu ver, essa categoria de educação ambiental deve satisfazer os seguintes 

requisitos: enfocar os processos degradadores de maior peso; educar e 

convencer os atores chave dos processos de degradação; priorizar abordagens 

pragmáticas; envolver a juventude rural e as mulheres; empregar 

metodologias educativas adaptadas às peculiaridades dos grupos-alvo; evitar 

posturas radicais; mobilizar apoios da sociedade civil (DUBOIS, 1999, p.56).  

 

Nesta manifestação o autor ele deixa bem claro o que a educação ambiental 

deveria se desenvolver para que se possa almejar a sustentabilidade, trabalhando com as 

pessoas certas que neste caso seria os responsáveis pelos impactos ambientais e com a 

metodologia correta para o seu público alvo. 
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Além do mais quando se fala em educar, deve-se sempre analisar os valores 

históricos de uma sociedade em seus diversos aspectos, para que se possa compreender 

seus hábitos e costumes, pois levar isso em consideração ajuda muito ao educador 

ambiental, na mobilização para a sustentabilidade. 

É preciso que a educação mova seus pressupostos filosóficos em direção a 

uma cultura sustentável, e isso pressupõe questionar os conceitos que se 

encontram mais solidamente sedimentados em nossas mentes, incluindo a 

forma como construímos o conhecimento. (BRUGGER, 2006, p. 79) 

 

Devemos, na verdade, construir novas concepções das nossas relações com o 

mundo que vivemos, para que possamos atingir de alguma forma a harmonia com a 

terra, ou seja, “trata-se de construir uma nova percepção sobre o próprio mundo e sobre 

a própria vida”. (BRUGGER, 2006, p. 90) 

 

3. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO GERENCIAMENTO DOS RESÍDU OS  

 

3.1 Resíduos sólidos: panorama  

 

A questão dos resíduos sólidos é hoje considerada um dos temas centrais de 

discussão, para aqueles que se preocupam com o meio ambiente. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 10.004 

(2004), resíduos sólidos são quaisquer resíduos que se encontrem nos estado sólido e 

semi-sólido, que resultem de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. De acordo com a mesma norma, estes 

resíduos são classificados em: 

• Resíduos classe I – Perigosos; 
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• Resíduos classe II – Não perigosos; 

o Resíduos classe II A – Não inertes; 

o Resíduos classe II B – Inertes 

No Brasil a preocupação com os resíduos sólidos existe desde 1880, conforme 

consta no Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, (IBAM, 2001). 

Segundo a obra o serviço de limpeza urbana iniciou-se oficialmente em 25 de novembro 

daquele ano, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, então capital do império. 

Neste dia o imperador D. Pedro II assinou o Decreto n. 3024, aprovando o contrato de 

“limpeza e irrigação” da cidade, que foi executado por Aleixo Gary e, mais tarde, por 

Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome origina-se a palavra gari, que hoje 

denomina os trabalhadores da limpeza urbana, em muitas cidades brasileiras. 

A diferença desta época para os dias de hoje é que não havia tanta gente, a 

quantidade de resíduos gerada era basicamente pequena e grande parte era matéria 

orgânica. Este rápido crescimento populacional e desenvolvimento econômico dos 

países fizeram com que a busca pelo gerenciamento adequado tornasse algo de grande 

importância política não só para os países desenvolvidos como também para os países 

em desenvolvimento. 

Esta busca pela gestão dos resíduos sólidos deve ser adotada por todos os países, 

tendo em vista que todo o mundo vem sofrendo com os efeitos do comprometimento 

ambiental.  

 

Os países em desenvolvimento se confrontam, ainda, com a imposição do 

modelo consumista, com paradigma de crescimento econômico e 

modernidade e com a deterioração do ambiente causado por empresas 

nacionais e multinacionais, que tratam e dispõem seus resíduos de forma 

inadequada, em função das menores restrições legais e de capacidade de 

controle existentes. (SISSINO; OLIVEIRA, 2000, p. 20). 
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Controle este que quando não realizado de forma eficaz pelos órgãos 

competentes proporciona sérios problemas para a comunidade, pois geralmente quando 

não se tem uma política local e locais apropriados para o acondicionamento dos 

resíduos gerados no município, estes acabam sendo dispostos em locais a céu aberto, os 

chamados lixões. 

Os lixões são geralmente instalados em terrenos próximos às periferias, distante 

dos centros das cidades, pois segundo Freud (1974), nós estamos sempre evitando os 

nossos próprios excrementos, mantendo limpos uns lugares e sujo outros, mais distantes 

de sua morada.  

 

A disposição inadequada dos resíduos pode provocar poluição e interferir na qualidade 

de vida da população, promovendo o aumento de doenças. O lixo serve de abrigo para 

diversos vetores de doenças como botulismo e tétano, além disto, serve de local para 

alimentação, reprodução e proliferação de vetores biológicos (moscas, baratas, ratos, 

etc.), que são responsáveis pela transmissão destas e outras doenças. 

Os lixões podem oferecer outro sério problema para a população, quando 

recebem resíduos de saúde - que é geralmente composto de agentes biológicos 

patogênicos ou resíduos químicos tóxicos - podem contaminar direta ou indiretamente 

os seres humanos. 

Segundo Layrargues (2002, p.3), “a questão do lixo é um problema de ordem 

cultural e, assim, ele situa a cultura do consumismo como um dos alvos da critica à 

sociedade moderna”. Ele ainda afirma que o consumo é visto pela sociedade como o 

principal responsável por uma série de problemas ambientais. 



 

Revista Sinapse Ambiental – Setembro de 2010. 

42

Os indivíduos hoje são “obrigados” a consumir produtos que se tornam 

obsoletos assim que saem das lojas, sem falar que os produtos fabricados atualmente 

não apresentam nenhuma resistência, quebrando facilmente ao serem manuseados ou 

mesmo quando caem no chão. 

A vida útil dos produtos torna-se cada vez curta, e nem poderia ser diferente, 

pois há uma união entre a obsolescência planejada e a criação de demandas 

artificiais no capitalismo. É a obsolescência planejada simbólica, que induz a 

ilusão de que a vida útil do produto esgotou-se, mesmo que ele ainda esteja 

em perfeitas condições de uso. (LAYRARGUES, 2002, p.3) 

 

Atualmente diante da quantidade e da qualidade dos resíduos que são gerados, os 

órgãos públicos vêem cobrando cada vez mais dos municípios e dos empreendimentos 

uma política para a disposição correta dos resíduos gerados.  

 

4. PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Uma dessas medidas é a implantação de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos – PGR. Este plano sido muito utilizado pelas empresas de construção civil, 

estabelecimentos de saúde como hospitais e clínicas, ou mesmo outros setores 

empresariais que apresentam produção significativa de resíduos e necessita de uma 

política para destinação dos mesmos. 

Conforme a definição dada para PGR em BRASIL (2006), ele tem a função de 

reunir um conjunto de procedimentos planejados e implementados, a partir de bases 

científicas, técnicas, normativas e legais para minimizar a geração de resíduos e 

proporcionar aos mesmos um manejo seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente.  



 

Revista Sinapse Ambiental – Setembro de 2010. 

43

No entanto, existe uma grande falha na execução dos planos de gerenciamento 

de resíduos, isso porque, mesmo existindo o plano, muitos dos colaboradores não 

cumprem o que é proposto nele, o que acaba levando ao enfraquecimento da proposta 

conforme estudo feito por Macedo (2007).  

 

5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS: METODOLOGIAS, ABORDAGENS E AVALIA ÇÃO 

 

Neste caso, o que seria ideal para tentar trabalhar o plano da melhor forma 

possível e obter resultados satisfatórios na disposição dos resíduos de uma forma correta 

seria a implantação de um trabalho de educação ambiental integrado ao Plano de 

Gerenciamento de Resíduos. 

 

5.1 Termo de Referência (SISEMA) 

 

Para orientar na elaboração deste PEA, o ideal seria utilizar o Termo de 

Referência elaborado pelo SISEMA, que fornece subsídios para elaboração e 

implantação de um PEA. 

De acordo com o Termo de Referência o PEA teria como objetivo incentivar os 

funcionários próprios e terceirizados que estejam envolvidos ao empreendimento, bem 

como a comunidade que habita o entorno da empresa, na adoção de medidas de 

preservação e controle da qualidade ambiental.  

Com isso seria feito um processo de reflexão com os trabalhadores, quanto ao 

meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
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éticos. 

E além do mais, formaria agentes multiplicadores de educação ambiental para 

difusão de informações, além de planejamento e execução de ações socioambientais no 

empreendimento, por meio da realização de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento 

destes multiplicadores. Sendo formado duas equipes de multiplicadores, uma equipe 

composta por funcionários do empreendimento e outra por membros da comunidade 

que habita o entorno da empresa. 

 

6 MOBILIZAÇÂO SOCIAL 

 

Para este trabalho, o educador ambiental poderá utilizar como metodologia a 

mobilização social, que é definida por Toro e Werneck (1993, p.5) como “... Grupo de 

pessoas, uma comunidade ou uma sociedade que decide e age com um objetivo comum, 

buscando, quotidianamente, resultados decididos e desejados por todos”.  

 

Para Toro e Werneck (1993) a mobilização só existe se houver um objetivo pré-

definido, onde se tenha um propósito comum, sendo uma convicção coletiva de 

relevância, num sentido público. Este propósito deve ser orientado para a construção de 

um projeto de futuro, pois caso seja algo passageiro, irá se converter em apenas um 

evento ou uma campanha, e não em um processo de mobilização: 

A mobilização social não é uma oportunidade de conseguir pessoas para 

ajudar a viabilizar nossos sonhos, mas de congregar pessoas que se dispõem a 

contribuir para construirmos juntos um sonho, que passa a ser de todos. Se 

esse sonho excluir alguém, esse alguém não vai se comprometer e vai buscar 

atacar, desestimular e destruir o movimento e a disposição dos outros para 

agir. (TORO; WERNECK, 1993, p. 21). 
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7. ECOPEDAGOGIA 

 

Outra metodologia que poderia ser utilizada seria a ecopedagogia, que segundo 

Gadotti (2009) é uma pedagogia que busca incorporar e oferecer estratégias, propostas e 

meios para a realização da educação ambiental, orientando para uma aprendizagem no 

sentido da relação do meio com a vida cotidiana, tendo como objetivo a promoção das 

sociedades sustentáveis.  

As questões ambientais são trabalhadas procurando cumprir com os propósitos 

idealizados pela Organização das Nações Unidas, que buscam uma espécie de código de 

ética planetário, focando na  sustentabilidade, na paz e na justiça socioeconômica. 

 

Colocada neste sentido, a ecopedagogia não é uma pedagogia a mais, ao lado 

de outras pedagogias. Ela só tem sentido como projeto alternativo global 

onde a preocupação não está apenas na preservação da natureza (ecologia 

natural) ou no impacto das sociedades humanas sobre os ambientes naturais 

(ecologia social), mas num novo modelo de civilização sustentável do ponto 

de vista ecológico (ecologia integral) que implica uma mudança nas 

estruturas econômicas, sociais e culturais. Ela está ligada, portando, a um 

projeto utópico: mudar as relações humanas, sociais e ambientais que temos 

hoje. (GADOTTI, 1998, p.6).  

 

A ecopedagogia ainda busca trabalhar com a imaginação, a criatividade, a 

comunicação e a informação entre outras capacidades que levem as pessoas a agir e 

pensar de forma sustentável, possibilitando refletir e verificar a veracidade da 

sustentabilidade.  
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Outras metodologias ainda podem ser utilizadas pelo educador ambiental, mas 

para isso deverá antes verificar a realidade do público a ser envolvido no pea e a 

situação em que se encontra este público, ou seja, escola, zona rural ou urbana. 

 

7. INDICADORES AMBIENTAIS 

 

Durante a elaboração do programa ambiental, seria necessário realizar um 

levantamento dos indicadores ambientais a serem avaliados durante a execução do 

mesmo pela equipe técnica do PEA. 

Segundo a definição de Moura, Almeida e Miguel (2009)  indicadores ambientais, 

seria um conjunto de parâmetros que permita medir as modificações antrópicas em um 

determinado sistema e comunicar, de forma simplificada, o estado deste sistema em 

relação aos critérios e as metas estabelecidas para avaliar a sua sustentabilidade ). Como 

exemplo de indicarem ambientais, poderíamos citar: 

• Nível de conhecimento sobre as condições e problemas ambientais; 

• Nível de inadequação da disposição de resíduos; 

• Quantidade de participantes nos eventos realizados. 

• Nível de qualificação dos agentes multiplicadores; 

• Nível de apoio da instituição a comunidade. 

Além disto, poderia ainda realizar um levantamento de indicadores ambientais por 

parte dos multiplicadores do programa, a fim de que os participantes se sintam como 

parte integrante do mesmo e que seus indicadores sejam o reflexo da realidade do local 

onde trabalham. Estes indicadores seriam apresentados posteriormente ao inicio do pea 

após os multiplicadores realizarem o repasse de informações iniciais aos demais 
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funcionários e comunidade do entorno e estes apontarem quais seriam os seus 

indicadores para o setor onde trabalham e habitam. 

Os indicadores ambientais propostos pela equipe do empreendimento serviriam para 

os multiplicadores poderem avaliar a eficiência das ações/atividades executadas, no que 

diz respeito ao alcance metas estabelecidas. 

Para Bellen (2004) um indicador não emite sinal isoladamente, mas quando se 

utiliza mais de um indicador ele proporciona uma visão geral do estado da sociedade e 

do meio ambiente. Baseado nessa visão, o educador deve buscar integrar os indicadores 

que forem levantados e apresentados pelo público envolvido. 

Visando alcançar os objetivos e metas o educador ambiental deverá descrever linhas 

de ações/atividades a serem desenvolvidas no processo de execução do presente pea, 

essas ações/atividades devem buscar atingir os objetivos dos indicadores ambientais. 

Com exemplo de linha de ação, o pea poderia realizar palestras, sensibilizações, 

oficinas ou mesmo trilhas pelo ambiente do trabalho como ferramentas para a 

mobilização do grupo em estar cumprindo e praticando as medidas que geralmente são 

apresentas num PGR. 

 

8. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do PEA será feita no decorrer de todo o desenvolvimento das 

atividades que venham a ser realizadas. Está avaliação deverá ser quantitativa e 

qualitativa para permitir a avaliação de conhecimentos dos participantes do programa. 

Ao final da capacitação dos multiplicadores, seria feita uma avaliação 

qualitativa, direcionada para checar o cumprimento dos objetivos propostos na 

capacitação. Serão ainda propostos dois tipos de avaliação durante a execução do PEA, 
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sendo uma realizada durante os encontros mensais com os selecionados para participar 

da capacitação e outra será feita semestralmente com o público interno e externo. 

A primeira avaliação deverá ser feita sempre que acontecer os encontros, seja 

com o público interno ou externo, para que seja feito o diagnóstico dos indicadores 

ambientais que serão propostos pelos participantes da capacitação. De acordo com 

Tomazello e Ferreira (2001), está avaliação deverá ser feita num processo de diálogo 

com os envolvidos, a fim de verificar se os seus indicadores estão apresentando 

resultados satisfatórios. Com este tipo de avaliação pretende-se que os resultados não 

sejam feitos individualmente, mas sim um resultado coletivo e participativo para que 

haja uma pluralidade de enfoques e maior garantia de rigor do programa.  

Ela deve ser democrática, deve ser posta a serviço dos usuários e da 

comunidade. Deve ser processual, isto é, realizar-se durante todo o processo, 

assim pode modificar e melhorar. É essencial que seja participativa, dê voz 

aos participantes para que emitam suas opiniões. Deve realizar-se em equipe, 

pois assim haverá uma pluralidade de enfoques e maior garantia de rigor. 

Pode ser feita pelos próprios participantes e também contar com a 

colaboração externa, com uma perspectiva complementar, o que dará maior 

veracidade às informações. (TOMAZELLO; FERREIRA, 2001, p. 204) 

 

Já a segunda avaliação deverá ser feita através de aplicação de questionários de 

percepção ambiental, onde seriam selecionados todos os funcionários do 

empreendimento e comunidade do entorno. Esta deverá ser aplicada em duas fases: uma 

antes dos cursos de capacitação anual e outra no final das atividades anuais do pea. 

Ao final de cada avaliação, deverá ser feito um relatório constando os resultados 

obtidos nessas avaliações. Tomazello e Ferreira (2001), ainda afirmam que as 

avaliações não objetivam apenas o julgamento do programa ou de seus responsáveis, 
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mas facilitam através das informações o aperfeiçoamento tanto do programa como dos 

profissionais envolvidos. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já está comprovado, conforme avaliações feita por Macedo (2007) e por Furiam 

e Gunther (2006), que quando se utiliza um PEA junto com a execução do PGR, esta 

situação é revertida, pois com as intervenções metodológicas da educação ambiental a 

execução do pgr passa a ser executado de outra forma, possibilitando o cumprimento do 

plano.  

Todo PEA deve na verdade desenvolver conhecimento, compreensão, 

habilidades e motivação para que o público envolvido possa adquirir valores, 

mentalidades e atitudes, e estes, serão necessários para que o cidadão possa questionar 

os problemas ambientais e encontrar soluções para minimizá-los. 

Para isso, é necessário que o profissional responsável pela execução do pea saiba buscar 

a metodologia e os recursos didáticos corretos para o melhor desempenho das 

atividades, sempre observando o público envolvido.  

E saber valorizar a cultura do público com que está trabalhando, pois muitas das 

vezes a integração dos valores culturais do grupo pode ser um recurso para contribuir no 

desenvolvimento do programa.   
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