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Abstract 

 
  

 Through the present research, I propose to investigate whether Environmental Education is 

characterized as a public policy in the city of Rio Grande, Rio Grande do Sul. 

 While analyzing my research question, I reflect upon the work I have conducted as an environmental 

educator with a local NGO – Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA, associated with 

schools from the public, city school network in Rio Grande, and upon NEMA itself, as an NGO, and its 

interaction with the public powers. I start from the hypothesis that such organization constitutes an 

environmental educator and that, associated to other local social demands, has driven the coming-to-be of 

Environmental Education in the city, particularly with its public powers. 

 In the search for an answer to such question, I navigate through the coming-to-be of Environmental 

Education; driven by the interaction between social winds and world events, I seek to draw a chart with public 

policies in Environmental Education in Brazil, whose coordinates do not always indicate the direction where we 

are heading, leaving us many times adrift, with a sense that, even with the wealth and diversity of our doings 

and bearings, we still have much to navigate. In the quest for such coordinates, I end up hovering upon the 

abstractions of several authors on public policies, and why they emerge with such importance nowadays. It is 

only after navigating those waters, and visualizing a North to my research question – the operational concept 

of public policy in Environmental Education – that I dive into the nearest context, that which is my daily living, 

whose proximity at many moments had made me forget to look at it through different eyes; eyes we want to 



 

build through Environmental Education, flooded by the poetry of the environment where we live, and turned to 

a horizon of concrete utopias.  

 By rescuing such view to myself, I find a bearing that leads me to a safe wharf for the guiding question 

of this work. However, since the same question that guides also bewilders, by the end of the research, I make 

an action proposal, as a possibility of concretizing such utopia.  



 

Resumo 

 
  

 Na presente pesquisa, proponho-me a investigar se a Educação Ambiental se caracteriza como 

política pública no município do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. 

 Enquanto analiso a questão de pesquisa, faço uma reflexão sobre o trabalho que venho realizando 

como educadora ambiental no âmbito de uma ONG local, o Núcleo de Educação e Monitoramento 

Ambiental – NEMA, associado às escolas da rede pública municipal do Rio Grande, e sobre o próprio 

NEMA, enquanto ONG, e sua interação com o Poder Público. Parto da hipótese de que essa organização 

se configura como uma educadora ambiental e que, associada a outras demandas sociais existentes no 

município, impulsionou o vir a ser da Educação Ambiental no mesmo, em particular, no Poder Público 

local.  

 Na busca de resposta para tal questão, navego pelo vir a ser da Educação Ambiental, impulsionada 

pela interação entre os ventos sociais e os eventos mundiais, procuro montar uma carta náutica com as 

políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil, cujas coordenadas nem sempre nos indicam a direção 

em que estamos nos movimentando, deixando-nos à deriva em muitos momentos, com a sensação de 

que, mesmo com a riqueza e diversidade dos nossos fazeres e rumos, ainda temos muito a navegar. Na 

busca dessas coordenadas, acabo por flutuar nas abstrações de diversos autores sobre as políticas 

públicas e por que estas emergem com tanta importância na atualidade. Somente depois de navegar 

nessas águas, e visualizar um norte para minha questão de pesquisa – o conceito operacional de política 



 

pública de Educação Ambiental – é que, então, mergulho no contexto mais próximo, aquele que é o meu 

dia-a-dia, cuja proximidade, em muitos momentos, fez-me esquecer de olhá-lo com outros olhares, os 

quais queremos construir através da Educação Ambiental, inundados da poesia do ambiente em que 

vivemos e direcionados àquele horizonte de utopias concretizáveis. 

 Pelo resgate desse olhar em mim, encontro um rumo que me orienta a um cais para a questão 

norteadora deste trabalho. No entanto, como a questão que norteia também é a que desnorteia, no final 

da pesquisa, dialogo com outras questões que me impulsionam a continuar navegando e, no lugar de 

uma conclusão, faço uma proposta de ação, como uma possibilidade de concretizar tal utopia. 
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 Um passo à frente, essa é a sensação que tenho agora ao escrever esta dissertação, mais um passo 

dado, acrescido aos caminhos da Educação Ambiental, em particular no município do Rio Grande, e à 

minha vida.  

 Você já não está mais no mesmo lugar. E como poderia estar, se esta pesquisa foi motivada pelo 

desassossego e por questionamentos que me colocaram em movimento? 

 Por sua vez, tal desassossego e tais questionamentos, não tardariam em tirar-me do lugar, já que 

estão em interação direta com minha trajetória enquanto educadora ambiental.  

 Ao iniciar esta pesquisa, e até mesmo o Mestrado, sentia-me, e de alguma forma ainda me sinto, 

desassossegada frente à continuidade das ações de Educação Ambiental que venho realizando na 

Organização não-governamental onde trabalho, o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – 

NEMA1, especialmente as ligadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Rio Grande – SMEC. 

Desse desassossego emergiram questionamentos que se referem à interação que tem sido estabelecida 

entre o NEMA e o Poder Público Municipal, no sentido de (re)pensar o conceito de parceria colocado entre 

ambos e de avaliar os resultados alcançados através dessa parceria. Emergiram, então, reflexões quanto 

ao vir a ser da Educação Ambiental no mundo, no Brasil e, particularmente, no município do Rio Grande, 

frente à sua institucionalização pelo movimento de interação entre sociedade civil e Estado, e frente à sua 

caracterização, ou não, como política pública, especificamente no município do Rio Grande. Sendo assim, 

foi desse desassossego que se originou a minha questão de pesquisa. 

Não sou nada. 
Nunca serei nada. 

Não posso querer nada. 
A parte isso, 

 tenho em mim todos os 
sonhos do mundo. 

 

Fernando Pessoa –  
Livro do Desassossego 
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 Dessa forma, esta pesquisa está intimamente ligada ao meu fazer Educação Ambiental, tendo sido 

construída a partir de um afastamento do cotidiano de trabalho, para produzir um conhecimento reflexivo 

e sistematizado acerca do mesmo, que, por sua vez, converteu-se em auto-conhecimento. Entendo que 

não poderia ser diferente, uma vez que, como diz Boaventura Santos (1987, p. 52 - 53), no paradigma 

científico emergente, chamado pelo autor de paradigma prudente para uma vida decente – o qual penso 

estarmos ajudando a construir através da Educação Ambiental e da pesquisa qualitativa –, podemos 

afirmar que o objecto é uma continuação do sujeito por outros meios. Por isso, todo o conhecimento 

científico é auto-conhecimento (...) o caráter autobiográfico e auto-referenciável da ciência é plenamente 

assumido. 

 De fato, assumo esse caráter no presente trabalho, entretanto, mesmo prescindindo de um 

afastamento, ele não foi construído sozinho, nem isolado, foi um diálogo constante com os autores que li, 

com as pessoas com as quais trabalho e convivo, e com meu “prezado” orientador. 

 E é ao meu “prezado” orientador que atribuo o uso, em minha fala, da primeira pessoa do 

singular, apesar de não entender esta pesquisa como uma ação empreendida somente por mim, o que me 

fez, em muitos momentos, valer-me da primeira pessoa do plural, inclusive, no sentido de dialogar com o 

leitor. Foi por conta dele também que, logo a seguir, faço um breve relato da minha trajetória no 

desassossego e dos movimentos que tenho feito até o presente, os quais compõem o meu imaginário e as 

minhas vivências acerca da Educação Ambiental. 

 Segundo Coelho (1997, p.250 ), 

1O NEMA é uma organização 
não-governamental, 

criada em 1985,  
que atua principalmente na 
região costeira Rio Grande 
do Sul, através de projetos  

que envolvem ações 
integradas de educação, 

monitoramento, pesquisa e 
conservação, com vistas à 

gestão ambiental. 
 A sua sede localiza-se na 

praia do Cassino, na cidade 
do Rio Grande –RS.  

No Capítulo IV desta 
dissertação, abordo mais 

detalhadamente o histórico,  
as concepções filosóficas,  

as ações e a interação desta 
ONG com a comunidade 

onde atua.  

Gosto de ser gente  
porque como tal,  

percebo afinal, que a 
construção de minha 

presença no mundo não se 
faz no isolamento,  

isenta da influência das 
forças sociais. 

 

Paulo Freire 
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(...) a memória participa da natureza do imaginário como conjunto das imagens não 
gratuitas e das relações de imagens que constituem o capital inconsciente e pensado do ser humano. 
A memória não é assim uma faculdade passiva, mas um princípio de organização – e de 
organização do todo, freqüentemente a partir de um pequeno fragmento vivido (...) 

 

 Foi revendo pequenos fragmentos registrados em minha memória, que percebi uma unidade entre 

os acontecimentos vividos e as atividades que tenho realizado ao longo desses anos. Foi como unir 

pensamentos, atitudes e vivências que muitas vezes pareceram-me fragmentados ou desconectados entre 

si. 

 Nascer e crescer no centro de uma cidade poderia ter caracterizado minha infância como urbana. 

Mas em uma cidade como Rio Grande, onde o mar e a zona rural estão tão próximos do centro 

urbanizado, o contato com o meio natural foi, e ainda é, freqüente. Nesta relação do ambiente construído 

e natural, foram registradas imagens fortes na minha mente: o pátio e a calçada da casa onde vivi até os 

12 anos e as brincadeiras na rua com vizinhos, a fazenda no Senandes e toda a cultura tradicionalista 

gaúcha, a escola com toda sua sistematização cansativa do conhecimento, entretanto, com sua riqueza de 

pessoas, a praia do Cassino, onde morei durante a adolescência e moro hoje. Enfim, uma diversidade de 

ambientes, de pessoas, de cotidianos, que hoje estão conectados pelas opções que fiz já adulta. 

 Lembro de ter pensado que nunca seria professora e que logo cedo iria embora de Rio Grande. 

Quando passei para o segundo grau, atual Ensino Médio, mesmo não querendo ser professora, optei por 

cursar o Magistério. Em 1989, mesmo tendo sido aprovada no vestibular da Universidade Federal do Rio 
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Grande – FURG para Geografia Bacharelado, fui para São Paulo, tendo morado e trabalhado em Santos 

durante seis meses.  

 Quando retornei para Rio Grande, fui morar num pequeno sítio no Senandes e montei, junto com 

dois amigos, uma micro-empresa de produtos naturais, o Armazém Alternativa. Ali, plantávamos sem 

adubo e defensivos químicos e produzíamos pão e queijo que eram entregues em uma cesta a domicílio. 

 Em 1990, comecei a cursar a faculdade. A Geografia enquanto ciência e, conseqüentemente, o 

curso de Geografia, nessa época, estava em plena mudança conceitual e metodológica. Estudávamos 

uma nova percepção do espaço e do tempo, uma nova perspectiva para as relações sociais e a sua 

interação com o ambiente. Os pressupostos conceituais da Geografia crítica permeavam o novo discurso 

dessa área do conhecimento, possibilitando que refletíssemos e nos posicionássemos criticamente frente à 

realidade e à ordem constituída. Foi quando “conheci” autores como Milton Santos, Rui Moreira, Antônio 

Carlos Robert de Moraes e Wanderley Messias da Costa.  

 Em 1991, convidaram-me para dar aula na Escola Jardim do Sol. Era uma escola nova, com uma 

proposta pedagógica diferente das existentes em outras escolas de Rio Grande. O objetivo era pesquisar, 

estudar e aplicar novos métodos em educação. Queríamos construir uma escola diferente. Autores como 

Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vigotsky, Paulo Freire e Moacir Gadotti permeavam o trabalho. Durante três 

anos, participei desse projeto trabalhando com a pré-escola, com crianças entre 4 e 5 anos. Nesse 

período, fui totalmente seduzida pela construção do conhecimento em arte na infância. Passei a ler autores 

como Victor Lowenfeld, Herbert Read, Luquet e Edith Derdick. Somado a isso, em 1992 conheci a Profª. 

Dra. Judith Cortesão e começamos a aplicar uma metodologia de Educação Ambiental para a pré-escola. 
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Trata-se de uma metodologia criada pela Judith, sistematizada em temas associados às estações do ano, 

onde são trabalhados conceitos e conteúdos de diversas áreas do conhecimento, como ecologia, 

geografia, arte, educação física. Apliquei tal metodologia durante dois anos, dando um enfoque para arte 

e meio ambiente.  

 Como alguns amigos haviam fundado uma ONG na praia do Cassino, o NEMA, e estavam 

realizando o Projeto Mentalidade Marítima: proposta de educação ambiental para a zona costeira do RS2, 

com escolas da rede pública, que apresentava uma abordagem das ciências do ambiente relacionada à 

arte, nós “trocávamos algumas figurinhas”. 

 Através do contato freqüente com a Judith e num trabalho conjunto com o Museu Oceanográfico 

da FURG, algumas professoras colegas da Escola, estudantes de oceanografia e geografia dessa 

Universidade e eu, fundamos uma ONG chamada ARCA – Associação para a Recuperação e 

Conservação Ambiental. Fui sua presidente durante um ano. Encontrávamo-nos periodicamente para 

estudar e discutir assuntos relacionados às práticas pedagógicas e acadêmicas de cada um. Nunca 

conseguimos de fato organizarmo-nos enquanto ONG e logo em seguida desliguei-me do grupo.  

 Então, em 1993, comecei a cursar Educação Artística (Licenciatura plena – Habilitação Artes 

Plásticas) na FURG e abandonei o curso de Geografia, com a intenção de um dia finalizá-lo. A Educação 

Artística, mesmo sendo licenciatura, apresenta uma abordagem de pesquisa nas diversas linguagens da 

arte, e exige, além do estágio supervisionado nos ensinos fundamental e médio, a elaboração de uma 

monografia de graduação. Isso enriqueceu minha concepção de educação, uma vez que percebi e 

experimentei a associação entre ensino e pesquisa. Realizei os dois estágios através de projetos, em 

2A mentalidade marítima 
Uma das relações mais 

profundas e essenciais do ser 
humano com a natureza diz 

respeito à sua ligação com a 
água e, em especial, com o 

mar. Nessa relação, está 
presente o pensar e viver o 

mar, em todas as suas formas - 
ecológicas, culturais, políticas, 
econômicas e tecnológicas: a 

mentalidade marítima. 
Contudo, o processo 

acelerado de alteração 
ambiental da zona costeira, 
decorrente da urbanização 

desordenada, da 
industrialização e do uso 

irracional dos recursos 
naturais, tem constituído uma 

ameaça à conservação dos 
ecossistemas, da 

biodiversidade e da qualidade 
de vida das populações que 

habitam essas áreas. Resgatar 
a mentalidade e a vivência 

marítima em crianças, 
adolescentes, educadores e 

comunidades, compartilhando 
conhecimentos sobre o 

ambiente costeiro e marinho, 
sua importância, belezas, 

recursos e fragilidades, foi a 
motivação do fazer Educação 

ambiental na Proposta 
Mentalidade Marítima 

(CRIVELLARO  MARTINEZ e 
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parceria com uma colega de curso, a Luciane Germano Goldberg, que mais tarde tornou-se também 

colega de trabalho. Orientadas pelas professoras Msc. Cleusa Peralta e Dr.ª Elizabete Schmidt, fizemos o 

estágio no ensino fundamental com os anos iniciais, numa situação inédita, mas com o propósito de 

inaugurar e testar o que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9394/96) passou a 

assegurar, ou seja, o ensino de arte em toda a educação básica. Esse estágio foi realizado na Escola 

Monteiro Lobato, no município de São José do Norte, concomitante a outras atividades – de Educação 

Ambiental – que eu estava realizando na mesma, através do trabalho que passei a desenvolver a partir de 

1996 no NEMA, conforme descreverei mais adiante. Já para o estágio no ensino médio, sob a mesma 

orientação, montamos um projeto com o objetivo de desenvolver uma metodologia capaz de auxiliar na 

construção do conhecimento em arte, em especial para aqueles que irão atuar como professores no 

ensino fundamental, resgatando sua capacidade criadora e sensibilizando-os quanto à importância de um 

trabalho em arte que respeite a construção de um sistema próprio de representação. Nesse sentido, 

promovemos um curso de 20h, para estudantes do Magistério do Colégio Santa Joana d’Arc, em Rio 

Grande. 

 Intitulada Especular: o ser na arte, o ser da arte, e sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Ivana Nicola, 

minha monografia de graduação consistiu de uma pesquisa de campo com o objetivo de investigar 

opiniões e reflexões de pessoas adultas de diversos meios sociais (rural, universitário, urbano periférico, ...) 

sobre imagens/pinturas de diferentes artistas e períodos da História da Arte. Através da realização de 

entrevistas abertas, nas quais as pessoas observavam cinco imagens e falavam livremente sobre as 

mesmas, atribuindo-lhes, ou não, sentido, pude tecer algumas considerações sobre a significação da arte 
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para a sociedade contemporânea, sua possível desconexão com a vida cotidiana dessas pessoas e a 

relação dessa problemática com o universo kitsch. 

 Cursar uma faculdade que exigia muita produção teórica e prática, administrar um sítio 

agroecológico e trabalhar 24h semanais na Escola Jardim do Sol obrigaram-me a fazer escolhas e optei 

pela faculdade e pelo sítio, que na época havia tomado grandes proporções. 

 O Armazém Alternativa tornou-se uma empresa de pequeno porte, pois além da agroecologia, 

passamos a cultivar mel. Além disso, com a intenção de não perder o vínculo com a educação, firmamos 

um convênio com o Centro Educacional Fraternidade e, durante as férias de verão, alguns estudantes 

dessa escola realizavam atividades conosco no sítio, como horticultura, vermicompostagem. 

 Durante nove anos (1990-1999), administrei o Armazém Alternativa, que em 1995 passou a 

chamar-se Sítio Pé na Terra, pois tornamo-nos associados da Cooperativa Sítio Pé na Terra, de Novo 

Hamburgo/RS, uma associação de produtores rurais que desenvolve agricultura e industrialização de 

laticínios e produtos de padaria ecológicos. Além da troca de experiências, através de estágios e de 

encontros, todo o mel comercializado pela Cooperativa passou a ser produzido por nós. 

 A partir de então, especializamo-nos na produção de mel e na agroecologia, principalmente de 

hortaliças, e no cultivo de cebola ecológica em São José do Norte. Além de produzir alimentos sadios, 

dedicávamo-nos a difundir a idéia da qualidade alimentar e preservação ambiental. Por esta razão, em 

1996 o Globo Ecologia, programa da Rede Globo, realizou um programa conosco, contando nossa 

experiência e divulgando nosso trabalho. 
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 Enquanto administrei o Sítio Pé na Terra – Rio Grande, juntamente com a EMATER e o NEMA, 

criamos a Feira Ecológica do Cassino. Tendo como referencial a COOLMÉIA, Cooperativa Ecológica de 

Porto Alegre, e o Sítio Pé na Terra de Novo Hamburgo, montamos o estatuto, organizamos um espaço na 

Feira do Produtor, que a EMATER realiza durante o verão na praia do Cassino, e propusemo-nos a 

assessorar os agricultores que quisessem produzir ecologicamente. Hoje, a feira continua funcionando e 

como a política da EMATER tem sido de priorizar a agroecologia e a agricultura familiar, sua equipe 

técnica responsabilizou-se pela assessoria aos produtores e pelo funcionamento da feira, onde o NEMA e 

o Pé na Terra ainda participam como feirantes.  

 Foi neste período que estabeleci um contato profissional com o NEMA e, em 1996, passei a 

desenvolver atividades de Educação Ambiental como estagiária do Projeto Mentalidade Marítima: 

proposta de educação ambiental para a zona costeira do RS, o qual apresentarei detalhadamente no 

Capítulo IV. 

 Em 1997, ainda cursando educação artística, passei a fazer parte da equipe do Mentalidade 

Marítima como técnica-executora responsável pela área de Arte, uma vez que sua arte-educadora havia se 

desligado do Projeto. Minha experiência acadêmica, através de estágios em escolas, também foi 

enriquecida pela diversidade de atividades que passei a realizar no NEMA. Da mesma forma, passaram a 

compor o meu imaginário as idéias de Fritjof Capra, Pierre Weil, Maturana, Varela, Prigogine, Boaventura 

de Souza Santos, Maria Novo e Marcos Reigota. 

 Nesta época, o Projeto, através de convênios com as SMECs de Rio Grande e São José do Norte, 

vinha realizando cursos de formação em educação ambiental para professores e prestando assessoria às 
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escolas, através da realização de atividades como oficinas, plantios, palestras e teatro de bonecos com 

temas locais. Enquanto participava dessas ações, elaborando-as e executando-as, pude ampliar meus 

conhecimentos sobre a Educação Ambiental e estabelecer um contato mais profundo e investigador com a 

realidade escolar e socioambiental desses municípios. 

 A aprovação da nova LDB, a formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e seus 

Temas Transversais e a regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental deram amparo legal 

e vieram facilitar o trabalho com as SMECs e escolas, culminando na formação de um Grupo de Trabalho 

em Educação Ambiental – GT, com o objetivo de construir os Projetos de Educação Ambiental das Redes 

Municipais de Ensino do Rio Grande e de São José do Norte, os quais visavam implantar a Educação 

Ambiental como tema transversal no currículo escolar sem criar uma nova disciplina. É esse movimento de 

institucionalização da Educação Ambiental que focalizo neste trabalho, no sentido de refletir e dar conta 

da questão de pesquisa desta dissertação.  

 Ao longo dos anos de atuação do NEMA, foi possível perceber a carência de referenciais 

metodológicos interdisciplinares em Educação Ambiental e de recursos didáticos específicos sobre a zona 

costeira do Brasil, em particular do Rio Grande do Sul, em seus aspectos históricos, socioculturais e 

naturais. Nesse sentido, com apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA/MMA, da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura do Rio Grande, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São 

José do Norte e da UNESCO, durante os anos de 1999 e 2000, envolvi-me, juntamente com a equipe do 

Projeto, na produção do livro Ondas que te quero mar: educação ambiental para comunidades costeiras - 

Mentalidade marítima: relato de uma experiência. O livro é um relato do fazer educação ambiental sob a 
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perspectiva do Mentalidade Marítima desde a sua criação – 1987 – até o ano de 2000. Todo esse 

processo e os elementos presentes nos diferentes momentos dessa trajetória, assim como suas bases 

filosóficas, estão apresentados em quatro capítulos, incluindo desenhos das crianças envolvidas no Projeto, 

fotografias, ilustrações e mapas temáticos.  

 Em 2002, passei a coordenar a área de Educação Ambiental do NEMA, como um todo, e o Projeto 

Mentalidade Marítima, que teve seu nome mudado para Ondas que te quero mar: educação ambiental 

para comunidades costeiras, em função da publicação do livro. 

 Juntamente às atividades ligadas às SMECs, tenho participando de outras atividades nessa ONG, 

tais como festas e eventos populares e comunitários, saídas de campo a Unidades de Conservação, saídas 

de monitoramento costeiro de Torres ao Chuí, assessorias às ações e aos técnicos dos projetos de 

conservação ou recuperação de ambientes degradados no que diz respeito à Educação Ambiental, 

participação e publicação em eventos científicos, representação da instituição no Conselho Municipal do 

Bem-estar Social – COMBEM, e produção de material de divulgação e educativo. 

 Nestes últimos anos, conforme as minhas experiências em Educação Ambiental foram se tornando 

mais significativas no contexto da ONG, senti a necessidade de estabelecer um contato acadêmico com 

outras experiências e outros profissionais. Nesse sentido, procurei o Mestrado de Educação Ambiental da 

FURG e, em 2001, cursei, como aluna especial, a disciplina Metodologias de Pesquisa em Educação I, 

ministrada pelo Prof. Dr. José Vicente de Freitas. O contato com o Prof. Vicente foi estimulante e 

motivador, sendo decisivo para que eu percebesse a necessidade de ingressar, de fato, no Mestrado. Sob 

a sua coordenação, formou-se um grupo de estudos em Educação Ambiental com mais três colegas que 
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também tinham interesse em cursar o Mestrado. Foi assim que conheci Michele Sato, Isabel Carvalho, 

Fernando Noal, Mauro Guimarães e Valdo Barcellos. Em 2002, fomos selecionados e permanecemos sob 

a orientação do Prof. Dr. José Vicente de Freitas, na linha de pesquisa Fundamentos de Educação 

Ambiental. 

 Inicialmente minha pesquisa estava direcionada à formação de professores(as) que, naquele 

período, representava a principal atividade que vinha realizando no NEMA junto à SMEC. Representava 

também um desafio para mim, uma vez que abarcava um componente novo para o Projeto Ondas, ou 

seja, durante os anos anteriores, o Projeto vinha realizando cursos de formação para professores(as), mas 

foi somente no início do ano letivo de 2002, após dois cursos de 40h promovidos no final de 2001, que 

organizamos um grupo de formação continuada, com o objetivo de capacitar multiplicadores(as) da 

Educação Ambiental nas escolas e assessorar a elaboração e implementação de projetos escolares de 

Educação Ambiental. O grupo recebeu o nome de Grupo de Educadores Multiplicadores Ambientais – 

GEMA, e dedico uma abordagem mais detalhada a seu respeito no Capítulo IV. 

  Com a intenção de acompanhar de perto como se processam as mudanças nas percepções dos(as) 

professores(as) em relação ao contexto socioambiental em que estão inseridos(as), bem como as 

transformações pessoais que podem acontecer a partir do contato teórico-metodológico com a Educação 

Ambiental, sistematizei meu objeto de pesquisa na seguinte pergunta: por que, mesmo atribuindo à 

Educação Ambiental a possibilidade de promover a tão desejada transformação social e da 

escola/educação, os professores não conseguem torná-la ação, limitando-a aos seus discursos, a 

atividades pontuais, ou, ainda, a reclamações constantes sobre a impossibilidade de se fazer Educação 
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Ambiental na escola? Como havia lido Guattari, passei a fazer associações das suas reflexões com essa 

questão e pensar acerca do conhecimento produzido através das linguagens artísticas como possibilidade 

de promover a mudança de subjetividade da qual fala o autor.  

 Assim, dediquei o primeiro semestre do Mestrado a disciplinas que convergissem para essa questão, 

participando, inclusive, de um curso de extensão sobre as Três Ecologias de Guattari, com o Prof. Dr. 

Alfredo Martín. 

 Entretanto, o envolvimento com as atividades do NEMA e as responsabilidades que havia assumido 

enquanto coordenadora me absorveram de tal forma que, no segundo semestre daquele ano, desisti do 

Mestrado. Como me sentia dividida em relação à escolha que fiz, mantive o contato com o meu 

orientador e alguns colegas, o qual foi fundamental para que, um ano depois, retornasse ao Curso. 

 Ao voltar para o Mestrado, já não sabia mais que rumo daria à minha pesquisa, uma vez que ainda 

tinha que cursar a metade das disciplinas, dar conta de trabalhos que ficaram em aberto e dedicar tempo 

para coletar e sistematizar dados relacionados ao GEMA. Nesse sentido, meu orientador foi de uma 

paciência e sabedoria sublimes, pois me fez enxergar que havia um trabalho riquíssimo em minhas mãos, 

considerando o contexto das experiências na qual estava imersa, ou seja, o de ter participado das ações 

que impulsionaram a institucionalização da Educação Ambiental no município, em particular na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. Nos quadros dessa vivência, portanto, foi se delineando uma outra 

questão-chave para a investigação, assumindo o seguinte contorno: tomando como referência que a 

Educação Ambiental, em nível local, passou por um processo de institucionalização, no qual o Poder 

Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, vem promovendo investimentos 
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para que se torne um fazer nas escolas, traçando, em parceria com o NEMA, diretrizes para tal, podemos 

considerar que a Educação Ambiental se caracteriza como uma política pública no município do Rio 

Grande? 

 Conforme apresenta Triviños (2001, p. 39), 

 

o modo como se delimita o problema, depende de vários fatores, sendo o essencial deles, o 
apoio teórico que terá o investigador para realizar seu estudo. De todas formas, a delimitação 
deverá ser o mais preciso possível. Trata-se de problema de pesquisa sobre o qual deveremos prestar 
a máxima atenção. (...) O problema apresenta-se para o pesquisador dentro do campo de sua 
formação profissional.  

 

 Nesse sentido, o objeto de minha pesquisa não está diretamente ligado ao meu campo de 

formação acadêmica, todavia, possui estreita ligação com a minha atuação profissional. Assim, ao 

identificar tal questão deparei-me com o fato de que a pesquisa implicaria numa avaliação do trabalho 

que o NEMA vinha realizando há quase duas décadas, revolvendo concepções e ações realizadas, assim 

como deparando-me com as que não foram realizadas durante esse período. Implicaria uma avaliação da 

interação entre essa ONG e o Poder Público, num contexto sóciopolítico, brasileiro, em que o Estado e as 

Organizações do Terceiro Setor mantêm, não raramente, uma relação parasitária, ao invés de simbiótica. 

Implicaria a (re)definição das identidades de cada setor, uma vez que, numa parceria de longa data, 

tende-se a confundir as individualidades e a diluir as diferenças. Por outro lado, a pesquisa se apresentava 

como uma possibilidade de dar continuidade ao trabalho de Educação Ambiental no município de um 

modo mais abrangente e democrático. Da mesma forma, significava para mim, enquanto educadora 
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ambiental e coordenadora dessa área numa ONG, manter e, em alguns pontos, (re)construir a conexão 

entre discurso e prática, entre o que penso ser e fazer Educação Ambiental. 

 Considerando tais aspectos inerentes à questão-chave de investigação, para além de uma resposta 

para a mesma, proponho uma ação, entendendo-a como uma possibilidade de continuidade do trabalho 

que venho realizando no contexto explicitado. 

 Nesse sentido, ao referir-se à formulação dos objetivos de uma pesquisa, Triviños (2001, p. 59) 

coloca que 

 

uma pesquisa, por mais modesta que seja, é realizada por duas razões essenciais. Em 
primeiro lugar, para se ter uma idéia mais clara, para se conhecer uma situação problemática que nos 
preocupa. E, em seguida, para modificar o mundo em que vivemos, aprimorando-o, ou rejeitando 
aspectos considerados negativos. Porém, ao realizar uma pesquisa, podemos descobrir que a 
realidade, o fenômeno, que havia surgido como problema – e sobre o qual tínhamos dúvidas –, tem 
aspectos satisfatórios que não podem ser ignorados. De acordo com isto, a pesquisa teria dois 
objetivos gerais principais: um o de conhecer o fenômeno, e outro para elaborar à luz dos resultados, 
sugestões ou recomendações que visem aprimorar, conservar, e/ou transformar aspectos da realidade 
atual do fenômeno. 

 

 Com a questão-chave delineada, alcancei um outro momento da pesquisa, tendo que refletir e 

decidir, mais propriamente, sobre o encaminhamento da mesma, o que passou, necessariamente, pela 

construção dos referenciais metodológicos e teóricos. 
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 Conforme diz Ribeiro (1999, p. 191), na verdade, a questão do método só tem sentido ser escrita 

por último. O método é algo que nós vamos construindo à medida que pesquisamos. Só ao término do 

trabalho é que sabemos como ele funcionou. Assim, entendo por metodologia o conjunto de todas as 

reflexões, os caminhos percorridos e as opções técnicas presentes no encaminhamento da pesquisa. 

 Nesse sentido, esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e, neste contexto, pode 

ser entendida como um estudo de caso.  

 O uso das expressões em particular, particularmente, em especial e especialmente, das quais me 

vali até agora para definir o objeto de estudo, tem um sentido metodológico para esta investigação, pois, 

conforme mencionei anteriormente, o caracteriza como um estudo de caso. 

 Por se tratar de um recorte dentro de um universo maior de possibilidades (Triviños, 1997), ou seja, 

da total abrangência do estado de institucionalização alcançado pela Educação Ambiental nos últimos 

trinta anos, faço um recorte, focalizando uma situação específica, a do município do Rio Grande, no 

sentido de analisá-la, de forma detalhada, como uma unidade dentro de tal universo, considerando-a, 

inclusive, na sua inter-relação com o mesmo. 

 Assim, conforme Triviños (2001, p. 74) o Estudo de Caso é um tipo de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa profundamente. Esta definição do Estudo de Caso determina duas condições 

básicas dele: a abrangência da unidade e também sua complexidade.  

 A abrangência do estudo realizado está colocada na sua delimitação ao município do Rio Grande, 

no que tange, principalmente, ao âmbito da interação estabelecida entre uma ONG, o NEMA, e o Poder 
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Público local, representado pela SMEC. Sua complexidade se dá na medida em que o estudo de caso não 

foi encerrado em si mesmo, porque busquei abordá-lo a partir da sua contextualização no universo maior 

do qual faz parte – a institucionalização da Educação Ambiental e as políticas públicas existentes nos níveis 

mundial e nacional. 

 Para a coleta de dados, lancei mão da técnica de coleta documental, para a qual não encontrei 

dificuldades, uma vez que, conforme Cortes (1998, p. 24), os documentos não oferecem problemas 

quanto à coleta propriamente dita, uma vez que eles já existem e foram produzidos antes do momento no 

qual a investigação se realiza. 

 De fato, o corpus documental utilizado nesta pesquisa, composto por onze Minutas de Convênio 

entre a Prefeitura Municipal do Rio Grande e o NEMA, e dezesseis Relatórios Técnicos produzidos pela 

ONG, estava disponível para pronto uso.  

 Para fins de tipificação, as Minutas de Convênio são contratos firmados entre a Prefeitura Municipal 

do Rio Grande e o NEMA, caracterizando-se como  

 

Termo de Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal do Rio Grande e o Núcleo de 
Educação e Monitoramento Ambiental, para desenvolver atividades junto à Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura (2003, p.1). 
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 As minutas são compostas por um contrato que contém dez cláusulas, especificando o objetivo e as 

metas do convênio, aquilo que compete a cada uma das partes, os instrumentos de avaliação e prestação 

de contas, o valor, a forma de pagamento e a origem do recurso financeiro, e o período de vigência. 

Anexado a elas, encontra-se o Plano de Trabalho, com objetivos, metas, metodologia, instrumentos e 

indicadores de avaliação e cronograma de atividades. 

 Os Relatórios Técnicos são documentos através dos quais o NEMA expõe, aos órgãos financiadores 

de suas atividades, como essas foram desenvolvidas e quais foram os resultados alcançados. Da mesma 

forma, os relatórios têm um sentido de avaliação do processo empreendido, referindo-se também às metas 

traçadas, mas não realizadas, e os resultados que não foram alcançados.  

 No caso específico desta pesquisa, os relatórios utilizados foram todos aqueles que dizem respeito 

ao Projeto Ondas que te quero mar, independentemente de estarem ou não vinculados diretamente aos 

Convênios com a Prefeitura. Esse fato se deu em virtude dos Convênios firmados com outros órgãos 

financiadores, tais como a CIRM – Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a FAPERGS – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, o FNDE/MEC – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação/ Ministério da Educação e do Desporto e o FNMA/MMA – Fundo Nacional 

do Meio Ambiente /Ministério do Meio Ambiente, envolverem, sem exceção, ações do Projeto vinculadas à 

SMEC e às escolas da rede pública municipal. 

 A análise documental, segundo Cortes (1998, p. 25) apresenta algumas vantagens em relação às 

demais técnicas de coleta e análise de dados, uma vez que, os documentos têm grande vantagem de 
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terem sido elaborados sem a interferência do pesquisador sobre quem os produziu, ao contrário do que 

ocorre com a entrevista ou a observação.  

 Entretanto, cabe salientar que, no caso específico desta pesquisa, o corpus documental não se 

encontra, em sua totalidade, no status referido por Cortes. Das onze Minutas analisadas, seis contaram 

com a minha colaboração no que diz respeito aos objetivos e metas traçadas. Assim como, dentre os 

dezesseis relatórios, dez são de minha co-autoria. Nesse sentido, estou presente, na condição de 

participante na elaboração desses documentos, o que não foi considerado aqui como um aspecto 

negativo. Muito antes pelo contrário, já que, conforme citado anteriormente, Santos (1997, p. 53) afirma 

que o caráter autobiográfico e auto-referenciável da ciência é plenamente assumido. 

 Da mesma forma, está presente na análise documental a minha pessoa, na condição de 

observadora nesse processo, uma vez que estive imersa no contexto que está sendo analisado. 

 Sendo assim, a análise empreendida nesta pesquisa deu-se, após a reunião do corpus documental, 

por meio da leitura detalhada das Minutas e sua sistematização, através do critério de busca do que era 

recorrente e do que foi sendo modificado ao longo dos anos. Os relatórios serviram de suporte no sentido 

de verificar a forma como as metas traçadas nos Planos de Trabalho das Minutas haviam sido 

encaminhadas e os resultados que se tinham alcançado, bem como aqueles que não foram atingidos. 

 O resultado de tal análise compõe uma narrativa, apresentada como um relato de experiência, 

acerca do processo de institucionalização da Educação Ambiental no município do Rio Grande, através da 

parceria estabelecida entre o NEMA e a SMEC. 
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 No que tange à construção do referencial teórico, considerei a expressão usada por Ribeiro (1999, 

p. 193), quando diz que é preciso partir para o corpo-a-corpus. Para o autor, 

 

(...) nada é apenas objeto, porque sempre, de alguma forma, tem a ver intimamente com o 
sujeito que o está estudando. Daí, em vez de marcar essa exterioridade mecânica do sujeito ao 
objeto, mediados pela “bibliografia”, seja melhor mergulhar fundo, submeter-se ao que meu corpus 
(palavra melhor, esta, que aliás dá um tom físico ao que estaremos fazendo) me trouxe de sugestivo 
(RIBEIRO, ibidem). 

  

 Assim, entendendo o corpus teórico como um mergulho na busca de referencial analítico, dediquei-

me a construir, a partir da revisão da literatura especializada, três cernes conceituais fundamentais para a 

pesquisa. 

O primeiro deles refere-se a reflexões acerca de como a Educação Ambiental se constitui, enquanto 

tema, no mundo e no Brasil. Nesse sentido, entendo que para dar visibilidade ao processo de 

institucionalização da Educação Ambiental no município do Rio Grande, fazia-se necessário refletir sobre a 

sua institucionalização num contexto mundial, no contexto de sua emergência. Da mesma forma, havia 

que percorrer os caminhos da sua constituição, em especial como política pública, no Brasil. 

Além dos marcos referenciais oficiais, que compreendem a dimensão institucionalizada da 

Educação Ambiental, e que são apresentados neste trabalho através dos Documentos Oficiais resultantes 

dos diversos eventos internacionais de Educação Ambiental, tais como a Declaração de Estocolmo 

(UNESCO, 1972), a Carta de Belgrado (LEITE e MEDINA, 2001; DIAS, 1992), a Declaração de Tbilisi 
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(UNESCO, 1977) (UNESCO, 1980), a Agenda 21 (1995), o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992) e a Declaração de Tessalônica (1997), 

também são apresentadas outras vias de constituição da Educação Ambiental. Nesse sentido, foram 

trazidos para este trabalho autores(as) como Carvalho (2001), Gómez (2001), Noal (2001) e Reigota 

(1998), por meio dos quais aporto uma dimensão que considero bastante significativa no vir a ser da 

Educação Ambiental no Brasil e no mundo, a dimensão instituinte. 

A origem do conceito de instituinte está relacionada com o Movimento Instituinte, associado à 

Análise Institucional. Entretanto, não é proposto aqui abordar, discutir ou fazer uso da teoria e prática de 

tal Movimento. A apropriação desse termo se deve ao fato dele dizer respeito às forças que tendem a 

transformar as instituições ou também às forças que tendem a fundá-las (quando ainda não existem) 

(BAREMBLITT, 2002, p. 29), remetendo, assim, ao movimento empreendido no processo de 

institucionalização, para que não pare no tempo, não se cristalize. É no diálogo entre as dimensões 

instituinte e institucionalizada, ou seja, a institucionalização em si, que apresento a constituição da 

Educação Ambiental. 

Um aporte teórico que enriqueceu essa fundamentação foi a análise e as reflexões propostas por 

Gaudiano (2002), Orellana e Fautex (2002) e Reigota (1994), em torno dos eventos internacionais e seus 

marcos referenciais, enquanto política empreendida pelos países ditos desenvolvidos, representados 

particularmente pela Organização das Nações Unidas – ONU, e da sua repercussão nos países latino-

americanos. Através dos mesmos, foi possível a visualização da identidade latino-americana da Educação 

Ambiental e, a partir dela, refletir acerca da sua identidade brasileira. 
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Quanto a essa última, detive-me mais especificamente na construção das políticas públicas 

nacionais de Educação Ambiental, no âmbito do Poder Público Federal. Para isso, vali-me de relatos de 

educadores(as) ambientais (Carvalho,2001; Reigota,1998; ECOLOGIA,1995), de relatórios e 

levantamentos realizados pelo Ministério da Educação (BRASIL,1997a; 1998; 2004), das legislações da 

área, tais como a Constituição Federal (BRASIL,1988) e a Política Nacional de Educação Ambiental 

(BRASIL, 1999), da Declaração de Brasília (BRASIL,1997b) e do Programa Nacional de Educação 

Ambiental (BRASIL, 1997c; 2004). 

O segundo cerne teórico foi construído em torno do que vem a ser uma política pública. 

 Pesquisar e dissertar sobre tal tema apresentou-se como um desafio, uma vez que a compreensão 

que tinha sobre as políticas públicas estava diretamente ligada, e limitada, à minha vivência, como cidadã 

e educadora. 

A partir de abordagens teórico-analíticas sobre o tema e das concepções aportadas por autores(as) 

como Pastorini (2000), Faleiros (1987; 2001), Freitag (1989), Saviani (1998), Corrêa (2003), Azevedo 

(1997) e Pereira (1996), busquei uma compreensão ampla acerca do mesmo, a fim de confluir em um 

conceito de política pública que se configurasse como suporte para o conceito operacional de política 

pública de Educação Ambiental, sobre o qual faço referência mais adiante.  

Conforme esse processo foi sendo construído, outras questões foram emergindo, tais como as 

concepções de Estado e de sociedade civil e a interação entre ambos, que convergiram para a 

configuração do Estado brasileiro e a sua interação com a sociedade civil, particularmente o Terceiro 
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setor, e em especial as ONGs, na formulação e implementação de tais políticas. Autores como Bobbio 

(1995), Faleiros (1987; 2001), Steil (2001), Carvalho (2001), Nogueira (1999) e Tenório (1999) 

compõem o corpus teórico que deu suporte a tais questões.  

 O terceiro cerne foi construído a partir dos demais, contemplando a construção de um conceito 

operacional de política pública de Educação Ambiental. Nesse sentido, os construtos acerca da Educação 

Ambiental e das políticas públicas confluíram na formulação de um conceito de política pública de 

Educação Ambiental, que por se configurar como um instrumento de análise para esta pesquisa, ou seja, 

por ter sua aplicação no âmbito desta investigação, é considerado como um conceito operacional.  

 Com base na metodologia e nas concepções teóricas tecidas nesta introdução, a dissertação foi 

estruturada em quatro capítulos, sendo que alguns deles apresentam subdivisões, e em uma seção final.  

 Intitulado Ventos e eventos no vir a ser da Educação Ambiental, e apresentando três subdivisões, o 

Capítulo I traz uma abordagem da constituição da Educação Ambiental através da interação existente 

entre as dimensões instituinte e institucionalizada, entre os “ventos sociais” e os eventos mundiais. Na 

primeira subdivisão – De onde nos trazem, para onde nos levam os ventos sociais –, apresento como as 

visões e concepções de mundo, expressas na filosofia e em movimentos sociais, artísticos e culturais, 

contribuíram para a formação do que Carvalho (2001) chama de sujeito ecológico, impulsionando o vir a 

ser da Educação Ambiental e sua institucionalização no Brasil e no mundo, de forma geral. Na segunda – 

De onde vêm, para onde nos levam os eventos mundiais – abordo o processo de institucionalização da 

Educação Ambiental no mundo, através dos encontros e conferências internacionais. Na última seção – 

Por fim, ventos e eventos constituem idéias no vir a ser da Educação Ambiental – proponho um diálogo 
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entre tais abordagens e posiciono-me no sentido de apresentar uma concepção de Educação Ambiental 

que irá permear toda a dissertação.  

 No Capítulo II – Fazeres, políticas e muito a fazer no Brasil – foco o vir a ser da Educação 

Ambiental através da sua institucionalização no Brasil, em particular, na forma como o Poder Público 

Federal vem ao longo dos últimos 30 anos encaminhando e desencaminhando seus fazeres e políticas 

públicas de Educação Ambiental. Dessa forma, apresento como a Educação Ambiental se constitui 

atualmente no Brasil, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação, bem como quais são 

as políticas propostas por esses organismos governamentais e os direitos sociais referentes à mesma, que, 

para cidadãos e cidadãs brasileiros, nos são assegurados em lei. 

 A fim de confluir num conceito operacional de política pública de Educação Ambiental, no Capítulo 

III, intitulado Políticas públicas, uma breve contextualização para a confluência num conceito de política 

pública de Educação Ambiental, teço considerações acerca dos significados e direcionamentos atribuídos 

às políticas públicas e à maneira como são formuladas e implementadas na sociedade. As concepções 

apresentadas partem de reflexões de diversos autores(as), abordando a interação existente entre Estado e 

educação, por meio da diferenciação entre essa e as políticas educacionais, contextualizando tais políticas 

no âmbito das políticas sociais e como políticas públicas. Trago, também, discussões acerca da interação 

entre Estado e sociedade civil, bem como a sua inter-relação na formulação e implementação de políticas 

públicas. Fundamentada nessas concepções e reflexões, confluo na elaboração de um conceito de política 

pública e de um conceito operacional de política pública de Educação Ambiental. Assim, no final do 

capítulo, como ilustração do que possa ser uma política pública de Educação Ambiental, apresento a 
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experiência do município de Juazeiro do Norte – CE, que propõe a Educação Ambiental como política 

pública através da formulação e implementação de um Plano Municipal de Educação Ambiental, 

contextualizado na política do Estado do Ceará, que elaborou o primeiro Programa Estadual de Educação 

Ambiental do Brasil. Para fins comparativos, conforme mencionei anteriormente, submeti a experiência de 

política pública desse município ao conceito operacional, partindo assim para o quarto capítulo subsidiada 

pelos resultados observados. 

 No Capítulo IV – A Educação Ambiental como política pública em Rio Grande: utopia concreta? –,  

à idéia da Educação Ambiental como utopia concretizável proposta por Peralta (1997), associo a 

Educação Ambiental como política pública no município do Rio Grande. Assim, à luz das considerações 

tecidas no capítulo anterior, vou às vias de fato, realizando a análise do objeto de pesquisa proposto. 

Enquanto analiso a questão, teço considerações acerca do trabalho que venho realizando como 

educadora ambiental no NEMA, associado às escolas da rede pública municipal do Rio Grande, e do 

NEMA, enquanto ONG, e sua interação com o Poder Público. Assim, a primeira parte do capítulo – O 

fazer do NEMA, uma ONG educadora ambiental – contempla a construção da interação entre o NEMA e 

a SMEC, e, assim, o processo de institucionalização da Educação Ambiental no município, partindo da 

hipótese de que o NEMA configura-se como um educador ambiental. É nesse momento que apresento os 

dados coletados através da análise das Minutas de Convênio e, na forma de um relato de experiência, 

associado às informações coletadas nos Relatórios Técnicos, narro como foi se dando tal interação. Na 

segunda parte – Afinal, a Educação Ambiental como política pública em Rio Grande é uma utopia 

concreta? – avalio como o Poder Público Municipal se comporta enquanto mediador da demandas locais 
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de Educação Ambiental, identificando, inclusive, outras demandas além do NEMA, para, então, confluir na 

resposta à questão-chave desta pesquisa. 

 Finalmente, para além de uma conclusão, teço considerações finais através de uma proposta de 

ação relacionada à resposta que encontrei para a questão investigada. Nesse momento, o trabalho 

poderia ser encerrado, entretanto, coloco algumas questões que, durante a realização desta pesquisa, 

ficaram latentes em meu pensamento – e no meu coração. São questões que, de alguma forma, estão 

relacionadas com este estudo, apesar de não terem sido, em sua maioria, abordadas diretamente no seu 

decorrer. Ao mesmo tempo em que entendo que, no final de uma dissertação, não devem ser aportadas 

novas questões, na medida em que não é possível dar conta metodológica e teoricamente das mesmas, e 

porque significam, a rigor, novas investigações a serem empreendidas, senti-me impelida a fazê-lo, pois 

considero as questões aportadas de suma importância para a própria proposta de ação que faço como 

continuidade deste trabalho. Penso que, ao fazer isso, crio possibilidades que me permitirão continuar a 

navegar pelas águas da Educação Ambiental.  

É na inconclusão do ser, 
que se sabe como tal,  

que se funda a educação 
como processo permanente. 

(...) É também na 
inconclusão, que nos 

tornamos conscientes e que 
nos inserta no movimento 

permanente de procura,  
que se alicerça a esperança. 

 

Paulo Freire 
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Já faz mais de trinta anos que se fala em Educação Ambiental. Muitas iniciativas de mobilização 

em relação às questões socioambientais vêm conquistando espaços nas comunidades e no poder público, 

através de uma vasta diversidade de programas, projetos e metodologias. 

 Durante esses trinta anos, é possível acompanharmos uma trajetória instituída da Educação 

Ambiental, construída através de eventos internacionais que, desde 1968, têm se proposto a discutir 

temas relacionados ao meio ambiente. Mas se nos remetermos a um período anterior, é possível 

pensarmos a construção desta área do conhecimento e deste movimento organizado – como considero a 

Educação Ambiental – pela via instituinte, ou seja, por meio da trajetória de formação de um novo ser 

social, ou como se refere Carvalho (2001) do sujeito ecológico, e da própria afirmação do campo 

ambiental. Certamente que ambos – dimensão institucionalizada e instituinte – mantêm vasos 

comunicantes, e o vir a ser da Educação Ambiental transita de uma dimensão para a outra.  

A fim de refletir sobre esse vir a ser, inicio esta dissertação a respeito de como, onde, através de 

quem e por que emerge o repensar as relações sociedade-meio ambiente, fora do âmbito 

governamental – através dos “ventos sociais” – e nesse âmbito – através dos eventos mundiais. Por fim, 

ventos e eventos constituem idéias no vir a ser da Educação Ambiental, mantendo uma relação de 

diálogo constante, através da sua interação entre a institucionalização e o instituinte. 

 

 

Albert Schweitzer,  
Criador da bioética e Prêmio 

Nobel da Paz de 1952, 
conta que foi numa noite. 

 Ele e remadores navegavam 
pelo rio para chegar a uma 

outra aldeia. 
Seu pensamento  

não parava 
e ele se perguntava:  

qual é o princípio ético?  
De repente,  

como um relâmpago, 
apareceu na sua  

cabeça a expressão:  
reverência pela vida. 

 Tudo o que é vivo 
 deseja viver. 

 Tudo o que é vivo  
tem o direito de viver. 
 Nenhum sofrimento  

pode ser imposto 
 sobre as coisas vivas, 

para satisfazer 
 o desejo dos homens. 
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I. I De onde nos trazem, para onde nos levam os ventos sociais 

Num movimento do vento e numa viagem no tempo, Carvalho (2001, p. 40) afirma que 

 

(...) muitas das sensibilidades que constituem o ideário ambiental contemporâneo poderiam 
ser compreendidas como herdeiras das visões que passam pela compreensão iluminista de uma 
natureza controlada pela razão, pela visão pastoral idílica do naturalismo inglês do século XVII, pelas 
novas sensibilidades burguesas do século XVIII, pelo romantismo europeu dos séculos XVIII e XIX e 
pelo imaginário edênico sobre a América. 

 

Segundo a autora, nos séculos XVI e XVII, a natureza era sinônimo de desrazão e ignorância, 

contrapondo-se ao processo civilizatório, uma vez que a cidade representava o polimento, o 

aperfeiçoamento, o progresso e a razão. É nesse momento que se constrói historicamente a representação 

da natureza como lugar da rusticidade, do incultivado, do selvagem, do obscuro e do feio (CARVALHO, 

2001, p.41). 

Essa idéia, que a autora denomina como natureza domada, está na base do ethos moderno 

antropocêntrico, e vai encontrar sua afirmação total nos séculos XVIII e XIX, através da Revolução Industrial 

e do Iluminismo. Essa concepção de natureza – e de sociedade – vem alimentando há séculos a 

percepção da sociedade ocidental de uma natureza que deve ser transformada e adaptada às 

necessidades do ser humano, de uma natureza servil. 

bate o vento eu movo 
volta a bater de novo 
a me mover eu volto 

sempre em volta deste 
meu amor ao vento 

 

Leminski  
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As imagens ao lado, produzidas nesse período, nos mostram exatamente o controle sobre o meio 

natural, revelam o desejo de ordenar e de organizar simetricamente e racionalmente o ambiente. 

Em contraponto a isso, uma série de manifestações, que buscavam uma outra interação entre 

sociedade e natureza, se dá a partir do século XVII. Elas expressam uma retomada da relação com o 

ambiente natural.  

Conforme descreve Carvalho (2001), inicialmente no naturalismo arcádio do século XVII  buscava-

se uma harmonia com a natureza através do estudo da ecologia e da história natural. Depois, as novas 

sensibilidades estéticas do século XVIII, que, através da difusão dos valores da burguesia ascendente, a 

qual via na natureza um espaço de bem-estar, de prazer, de beleza, afirmaram a nostalgia da natureza 

intocada. 

 

Esse contexto [da difusão dos valores da burguesia ascendente] foi, sem dúvida, favorável 
para que as novas sensibilidades que valorizavam e idealizavam a natureza se constituíssem como 
uma transformação cultural importante, de longa duração, que chega até os dias de hoje como uma 
das raízes histórico-culturais do ambientalismo contemporâneo (CARVALHO, 2001, p.47). 

 

Segundo a autora, é a partir dessas sensibilidades que se faz surgir o sujeito ecológico. Mas é 

sobretudo a partir do final do século XVIII até metade do XIX, através do Romantismo – da sensibilidade 

romântica, que surge uma visão de mundo carregada de valores e atitudes, como a afirmação do 

 
Figura 1  

 
Os Jardins de Versalhes 

 (séc.XVII), no período de Luís 
XVI – estampa da época 

 
Figura 2  

 
Estrada por entre choupos 

 (séc.XVII), M. Hobbema  
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indivíduo, o desejo de unidade perdida, o sentimento capitalista e a celebração da natureza, que irá 

influenciar de forma significativa o campo ambiental contemporâneo.  

As imagens ao lado, produzidas por artistas desse período revelam essa percepção de mundo.   

Situado entre o Romantismo e o Iluminismo, Rousseau apresenta uma visão de natureza como ideal 

de perfeição que se degrada através da interferência humana. Para esse filósofo, a educação é a grande 

redentora do ser humano, devendo estar ligada à natureza. Segundo Gómez (2001, p. 327-328),  

 

algunos autores buscando antecedentes llegan a encontrar en J.J. Rousseau uno de los 
primeros precursores de la metodología naturalista, ya que abogaba por una escuela que trata de 
educar al niño marginándolo de la perniciosa influencia que se deriva de la sociedad. Tiene por 
tanto una concepción del medio radicalmente naturalista, no sólo con la idea de aprender con la 
naturaleza, sino más bien para adaptar la vida y evolución del niño a la propia vida y evolución 
natural: el hombre natural. 

  

Rousseau revela a existência de duas percepções de mundo que conviviam simultaneamente na 

Europa: o Ilumunismo, fundado na racionalidade científica, e o Romantismo, na busca de um ideal de 

mundo.  

Nesse percurso pela Modernidade, pude perceber que, através do projeto moderno, quando o ser 

humano passou a pensar a natureza e a querer estudá-la, passou também a percebê-la como algo externo 

a si, como um objeto de dominação. Estudar a natureza significava – e ainda significa, pois como diz 

Rolnik (1995), continuamos tomados pela subjetividade moderna – descobrir como utilizá-la melhor, como 

 
Figura 3 

 
O Precipício de Rugen 

 (1818-19), Caspar Friederich  
 

Essa pintura revela  
a relação intensa do homem 

romântico com os aspectos  
mais grandiosos 

do mundo natural. 
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explorar os seus recursos. E nesse movimento de afastamento da natureza, de busca de uma singularidade 

fora do mundo natural, o ser humano promoveu um afastamento de si mesmo. Assim, foi instaurada uma 

crise na relação do ser humano consigo mesmo e com o mundo – uma crise de identidade.  

Nas tentativas de reencontrar-se, através do reencontro com o mundo natural, como apresentou 

Carvalho por meio das sensibilidades, o ser humano recriou a natureza, através de uma visão poética e 

sacralizadora, que alimenta o nosso imaginário até hoje e que, de certa forma, também percebe a 

natureza como algo externo ao ser humano. 

Esse afastamento e a recriação, ou melhor, a artificialização da natureza, associados à visão de um 

mundo complexo e ambíguo, que insistia em ser explicado pela racionalidade científica, e ao avanço sem 

limites da sociedade capitalista de consumo, ditada pelas leis de mercado, são deflagrados no século XX 

por uma série de acontecimentos que desencadeiam manifestações de toda ordem – artísticas, científicas, 

filosóficas, políticas e econômicas. A crise de identidade estava instaurada nos paradigmas da arte, da 

história, das ciências, da política. 

Logo no início do século, os Movimentos de Arte Moderna, também chamados de Vanguardas do 

Século XX, denunciaram a desconstrução total de um ser humano e de uma sociedade, por meio da 

desconstrução da obra de arte. A mudança dos “estilos” pelos “movimentos” de arte, refletia a velocidade 

do tempo desse século. O fim da forma e da perspectiva clássica, o uso de materiais de toda ordem nos 

objetos artísticos deram um novo sentido à arte. Isso refletia, sem dúvida, uma mudança analógica na 

visão que o homem tinha do mundo como um todo (STANGOS, 1991, p. 7). 

 
Figura 4 

 
O “Téméraire”  

rebocado para o arsenal 
(séc.XIX), J.M. Turner 

 

 A pintura inglesa  
de paisagem, 

tão  favorecida pela visão 
fluida e pelas massas 

colorísticas e transparentes da 
aquarela, será a revelação 

deste movimento sincero de 
contemplar a natureza, como 
revelação lírica de um estado 

de alma íntimo [o Romantismo]  
(PISCHEL, 1966, p.132). 
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Movimentos como o Expressionismo, Fauvismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, entre outros, 

refletiram e denunciaram a fragmentação humana e da natureza, a velocidade da vida, as descobertas 

científicas e tecnológicas, os conflitos políticos e sociais.  

Picasso, Duchamp, Matisse, Van Gogh, Magritte, Dali, Munch, Klimt são alguns dos artistas que 

construíram as imagens que representavam o que o século XX estava vivenciando e tinha por vivenciar.  

Passado quase meio século, foi a imagem do cogumelo gigante que ficou registrada na mente das 

pessoas, mas como representação do fim dos tempos. As explosões de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, 

colocaram em xeque a concepção moderna de mundo: que tipo de racionalidade científica tão irracional 

é esta que pauta nossa visão de mundo, capaz de detonar, literalmente, toda a vida do Planeta?  

 

 Michel Serres, por sua vez, considera-se como um representante da geração para qual o 
cientificismo é posto em questão em função das guerras e das explosões atômicas. Ele argumenta 
que a epistemologia tradicional ainda não havia posto em questão, para si, a relação entre ciência e 
violência. (NOAL, 2001, p. 369). 

 

Após esta imagem e a associação da ciência à violência, e com a popularização da ética 

ambiental por Albert Schweitzer, foi dado início a um movimento de reverência às coisas vivas e de 

questionamento ao modelo de desenvolvimento e de ciência do ocidente. 

De fato, na década de 60 começaram a pipocar pelas ruas, nas praças, em universidades, os 

movimentos ambientalistas, pacifistas e anti-racistas. 

 
Figura 5 

 
 O Grito (1893), Munch 

 
Os expressionistas  

colocaram suas telas 
a serviço de uma ilustração 

sobre assuntos-tabus:  
miséria, prostituição, 

 exploração do trabalho,  
entre outros. 

Mas a mera denúncia  
da realidade externa  

não bastava para Munch,  
que também expressou 
 seus questionamentos  

sobre o destino do homem.  
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Em 1962, a bióloga Rachel Carson publicou o livro Primavera silenciosa, que se tornou um clássico 

na história do movimento ambientalista mundial. O livro apontava para a perda da qualidade de vida 

produzida pelo uso abusivo de defensivos químicos e para os seus reflexos no ambiente. 

Em maio de 68 a revolta estudantil explode em Paris, e traz à tona descontentamentos e 

insatisfações frente ao contexto sóciopolítico. 

Esses acontecimentos compõem o movimento de contracultura que, segundo Coelho (1997, p. 

100), (...) manifestava o desejo de oposição a uma sociedade cada vez mais dominada pela economia e 

pela tecnocracia e cujas duas aparentes alternativas – capitalismo e comunismo de origem marxista – eram 

vistas como as duas faces da mesma e inaceitável moeda. 

Manifestações dessa nova visão foram expressas em músicas, na literatura, nas artes visuais e 

modos de viver, como é o caso do movimento hippie. 

Segundo Carvalho (2001,p.61), 

 

o ecologismo das décadas contraculturais de 1960 e 1970 (...) contribuiu para levar a crítica 
ecológica aos valores do capitalismo industrial à esfera pública e promover um ideário 
emancipatório que poderia ser considerado como momento fundador da história política do campo 
ambiental. 
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Além disso, outras duas imagens marcaram fortemente o nosso imaginário com uma nova visão, e 

dimensão, do Planeta que habitamos: a Terra vista de longe, azul, pulsando na imensidão do cosmos – A 

Terra é azul!, como disse Iuri Gagarin –, e a pegada do homem na lua. 

O campo ambiental começou a se constituir e, nos anos 70, foram criadas duas organizações não-

governamentais – ONGs, que até hoje influenciam nossa percepção e concepções em relação ao 

movimento ecológico mundial: o Greenpeace e os Amigos da Terra. 

 Acontecimentos que se seguiram pelas próximas décadas, de ordem política, como a Guerra Fria, 

os golpes militares nos países da América Latina, bancados pelos países ditos desenvolvidos, e a queda do 

muro de Berlim; socioeconômica, evidenciados na dívida externa, no desemprego e na miséria dos países 

em desenvolvimento, e na globalização e hegemonia do poder econômico; etnocultural, exemplificados 

pelo apartheid, o terrorismo e os conflitos indígenas; ecológica, marcados principalmente pelos grandes 

acidentes1 de Bhopal e de Chernobyl, e também pelo anunciado colapso planetário, devido ao 

esgotamento dos recursos naturais; ainda que percebidos através da visão antropocêntrica de mundo – 

que em muitos momentos vejo como motivadora do movimento ambientalista e da própria Educação 

Ambiental – passaram a ilustrar o quanto o modelo de civilização que a sociedade ocidental vem 

construindo desde a modernidade revela-se aterrorizante, na medida em que põe em risco a própria 

sobrevivência da humanidade. 

Mas exercitando um olhar não antropocêntrico – e condizente com a minha motivação enquanto 

educadora ambiental –, esses acontecimentos revelam um modelo civilizatório em crise, não só por 

ameaçarem à vida humana, mas por indicarem a própria visão antropocêntrica como responsável por essa 

1Explosão, respectivamente, 
de uma indústria de 

pesticidas norte americana, 
na Índia, que causou a 

morte de milhares de 
pessoas e outras 

conseqüências por 14 
anos, e de uma usina 

nuclear na URSS,  
que provocou a morte de 
mais de 100 mil pessoas  

e enormes danos 
ambientais 

 (ORELLANA e SAUVÉ, 
2002). 

 

 
Figura 6  

 
A Terra vista do espaço   

(Foto- satélite) 
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ameaça – o que expressa um dos grandes paradoxos da modernidade, se não o maior. Por evidenciarem 

no autocentramento do ser humano, no seu afastamento do mundo e do outro, uma crise paradigmática, 

que tem na sua essência a crise de identidade humana. 

Penso que dessa(s) crise(s), brotam as tantas outras referidas por diversos pensadores 

contemporâneos, como a crise da percepção, de Capra; da subjetividade, de Guatarri; da hegemonia 

científica, de Boaventura Santos; da separatividade, de Pierre Weill; e a civilizacional, de Mauro 

Guimarães. E uma vez que, a partir de todas elas, esses autores abordam a crise ecológica, penso que o 

campo ambiental – e a Educação Ambiental – se afirma no mundo relacionado com o movimento e 

motivação do ser humano em construir uma nova sociedade, e assim, construir-se – e vice-versa. 

E, realmente, é neste nosso momento contemporâneo, final do século XX e início do XXI, que, 

permeado por todas essas crises, é criado o campo ambiental, como um espaço sóciopolítico, como 

utopia ou como outros tantos sentidos que lhe são atribuídos, o que caracteriza sua pluralidade de 

significados. 

E nós, brasileiros, onde nos situamos na construção desse campo? Ainda que estejamos inseridos 

nesse contexto mundial, que ventos sociais sopraram por aqui? Por que parti de uma visão eurocêntrica 

para depois aterrissar no Brasil?   

Meu olhar eurocêntrico serve como referência histórica para o entendimento do agora. Penso que 

a construção de nossa identidade – e também da nossa crise de identidade, não só a que me referi 

anteriormente, como crise de identidade do ser humano, mas também a crise como brasileiro em si – em 
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todos os campos, inclusive o ambiental, passa por essa visão.  Como dizem Barcellos e Noal (1998, p. 

100), ao voltar nosso olhar ao passado, estaremos oportunizando ver o mesmo como uma possibilidade 

de orientar nossas ações e idéias no sentido de uma ação desestabilizadora no presente. 

Assim, depois do olhar eurocêntrico para o passado, darei uma olhada geral para o mesmo com 

relação ao Brasil a partir da colonização portuguesa, na tentativa de construir uma noção acerca da 

formação da identidade brasileira no presente, em seus processos de estabilização – desestabilização e 

contextualizar a construção do sujeito ecológico através da visão edênica sobre a América. 

Como o foco desta dissertação é a Educação Ambiental, e, para pensá-la é necessário percorrer as 

questões sociopolíticas que convergem para a construção do campo ambiental, limitar-me-ei a falar sobre 

a construção da identidade brasileira no que tange a este último e ao meu foco de trabalho. Contudo, 

como a identidade de uma pessoa, grupo ou Nação é uma imensa rede, com conexões complexas na sua 

formação, ao buscar a construção de uma possível identidade brasileira no campo ambiental – e, em 

especial, na Educação Ambiental – transitei pela construção de nossa identidade enquanto Nação, através 

da diversidade de elementos que compõem o nosso imaginário, como brasileiros, e da origem dos 

mesmos.   

Moro, num país tropical abençoado por Deus, e bonito por natureza, mas que beleza..., canta 

Jorge Ben. E essa afirmação, em alguma medida, identifica o Brasil mundo afora – e adentro também, 

como sentimento de muitos brasileiros. 
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Mas não foi por conta do Jorge Ben que isso se deu. Esta imagem vem de longe. A Carta de 

Caminha já a revelava:  

 

esta terra Senhor, (...) tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas 
vermelhas, delas brancas; e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta 
a ponta, é toda praia Parma, muito chã e muito formosa. (...) a terra em si é de muitos bons ares, 
(...). Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á 
nela tudo (PEREIRA, 2002, p. 72 -73). 

 

Carvalho (2001) a relaciona ao imaginário sobre o paraíso cristão – o Éden, que teve forte 

influência no contexto do descobrimento e da colonização do Brasil e das Américas. 

Dessa forma, no Brasil, como em outros países colonizados, houve inicialmente a formação da 

identidade como uma cultura transplantada da Europa. Evidencia-se isso não só pelo olhar do europeu 

sobre o Novo Mundo, mas pela dizimação das culturas pré-existentes e também pela própria língua do 

colonizador que se tornou a língua-mãe nos países colonizados – ainda que com influência das línguas 

pré-existentes. 

Com a Independência do Brasil, fez-se necessário ser diferente de Portugal. Mas como, se a 

tradição cultural aqui plantada era portuguesa? A diferença estava na natureza tropical, no índio, no 

exótico – já amplamente divulgados na Europa, pela própria visão edênica do colonizador. Assim, essa 

idéia passou a ter lugar no discurso dos intelectuais e artistas brasileiros. Por exemplo, o índio revelado na 



Capítulo I – Ventos e eventos no vir a ser da Educação Ambiental 

 

47 

literatura, como nas obras de José de Alencar, O Guarani e Iracema, não existia na realidade. Era uma 

representação com valores europeus agregados. Era um índio branquificado.  

Na tentativa de intelectualizar o país, construíram-se imagens do que seria o Brasil, e estas estão 

presentes no imaginário contemporâneo brasileiro, ou seja, compõem nossa identidade. Conforme cita 

Carvalho (2001, p. 62), o historiador José Murilo Carvalho (1998) discutindo algumas pesquisas recentes 

de opinião pública, aponta a vitalidade do motivo edênico, que associa a natureza paradisíaca (Éden) 

como marca distintiva do País (...). 

Em função disso, ainda hoje, mesmo com a degradação ambiental avassaladora por conta do 

modelo econômico adotado, vivenciamos a idéia de um país de natureza exuberante, de recursos 

inesgotáveis.  

Carvalho (2001, p. 63), ao tentar constituir uma sensibilidade ecológica brasileira, afirma que, 
mesmo havendo um ambientalismo brasileiro original2, identificado através dos estudos de Pádua, 
historiador do campo ambiental,  

 

esse debate sobre as idéias ecológicas no Brasil dos séculos passados (...) não se impôs em 
termos de sua repercussão mais ampla. (...) as idéias acerca de uma ecologia política, a despeito da 
gravidade dos problemas ambientais, não conseguiram dar o tom à tradição das idéias ambientais 
no Brasil porque não se impuseram ao forte imaginário que recai sobre o País (...) Mesmo o campo 
ambiental permanece em alguma medida atravessado por esse imaginário. 

 

Se o país tropical abençoado por Deus nos dá identidade, e o natural é a marca que nos diferencia 

dos países ditos desenvolvidos e faz brotar o sentimento de nacionalidade brasileira, paradoxalmente, é a 

2Segundo Carvalho (2001, 
p.62), Pádua (1997) em 

sua tese de doutorado 
destaca o desenvolvimento 

das idéias ecológicas no 
Brasil. O autor aponta para 

o final do século XVIII e 
início do XIX, a presença de 

uma preocupação com a 
exploração dos recursos 

naturais, através de figuras 
que denomina 

ambientalismo brasileiro 
original, como José 

Bonifácio, Euclides da 
Cunha, João Manuel da 

Costa, entre outros.  

Medina e Nunes (1998), 
reconstruindo os marcos 

referenciais para a 
Educação Ambiental,  

citam que, em 1850, D. 
Pedro II criou a Lei nº 601, 

que proibia a exploração 
florestal nas terras 

descobertas e, em 1876, 
André Rebouças sugeriu a 

criação de parques 
nacionais na Ilha do 

Bananal e em Sete Quedas. 
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exploração dessa natureza que movimenta o sistema econômico no sentido do “desenvolvimento”, de nos 

igualar a tais países. E assim, prosseguimos na construção da identidade, em alguma medida, olhando-

nos no espelho dos países do hemisfério norte, importando valores e comportamentos. 

Só que a identidade brasileira não se tem feito somente pelo reconhecimento nesse espelho, mas 

também pelo estranhamento. E é desse estranhamento que sopram no Brasil, a partir do início do século 

XX, ventos com a intenção de (re)pensar a brasilidade.  

As primeiras décadas do século XX, por meio do Movimento Modernista, representaram para a arte 

brasileira uma total busca dessa identidade nacional, ainda que inserida no contexto dos movimentos 

europeus.  

Os Manifestos Pau-brasil e Antropofagia de Oswald de Andrade revelam seu esforço em revalorizar 

uma autêntica cultura brasileira. O Movimento Antropofágico vinha com intenção de “comer” toda cultura 

importada pelo país para produzir algo legitimamente brasileiro. 

A “realidade nacional” enquanto adesão à definição de uma tipologia brasileira na paisagem e nos 

personagens é o elemento central da produção artística e do debate crítico modernista (FABRIS, 1994, p. 

76).  

As representações dessa paisagem e dos personagens tipicamente brasileiros podem ser vistos nas 

obras de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Portinari, Anita Malfati, que enriqueceram o imaginário 

nacional – e internacional – com esse Brasil natural, mas também urbano, e sua diversidade étnica. 

Evidenciam-se também em outras linguagens artísticas, como a literatura e a música. 

Erro de português  
 

Quando o português 
 Chegou 

debaixo duma  
bruta chuva 

vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma  

manhã de sol 
o índio tinha despido 

o português 
 

Oswald de Andrade 
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Seguindo pelos ventos da produção artístico-cultural, e acrescentando elementos sóciopolíticos ao 

desejo modernista de criar uma identidade artística nacional, a partir da década de 30, a arte brasileira 

passa a ser “engajada”. Como diz Fabris ( 1994, p. 78),  

 

a crise econômica mundial, a revolução de 30 (...) o acirramento da oposição entre direita e 
esquerda criaram no país uma nova visão de arte e de cultura, que colocará em primeiro lugar a 
necessidade de definir a função do artista e do intelectual em termos de engajamento social, e não 
mais exclusivamente estético. 

 

Esse engajamento social cresceu fortemente nas décadas seguintes e trouxe um elemento 

importante para a formação do imaginário brasileiro acerca das interações sociais e políticas. Depois do 

discurso e do governo populista de Getúlio Vargas e da promessa de Jango, seguida de sua deposição 

pelo Golpe Militar (1964), o Brasil embarca num longo período de ditadura militar, de repressão cultural e 

política e de expansão econômica, sob os moldes hegemônicos, caracterizada pelo “milagre econômico”. 

Nas décadas de 60 e 70, o contraponto a toda repressão provocou o surgimento de movimentos 

sociais engajados na luta pela abertura política do país. 

Nesse cenário, as contestações se davam por meio do movimento estudantil, da luta armada e 

através da arte. A música popular brasileira, com Geraldo Vandré caminhando e cantando com a voz de 

uma juventude politizada. 

 
Figura 7  

 

 Abaporu (1928), 
Tarsila do Amaral 

 
O Abapuru deu origem ao 

Manifesto Antropofágico.  
Depois de pintá-lo, Tarsila, 

olhando aquela figura 
estranha achou que ela 

representava algo de 
excepcional. Pegou, então, o 
seu dicionário tupi-guarani e 

batizou o quadro como 
Abaporu,  

o homem que come. 
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Mesmo “mal visto” pela MPB, o Tropicalismo, com o tom anárquico e irreverente, reuniu Caetano e 

Gil e Os Mutantes, influenciados pelo que Helio Oiticica, Lígia Pape, Lígia Clark, Décio Pignatari, entre 

outros, que desde a década de 50, já vinham fazendo arte através dos Movimentos de Arte Concreta e 

Neo-Concreta. 

De uma esquina em Minas, o Clube da Esquina – Milton Nascimento, Fernando Brant, Lô Borges e 

Beto Guedes, lembravam que os sonhos não envelhecem. Tom Jobim, com sua impecável poesia e 

musicalidade, cantava o amor à natureza, em especial à Mata Atlântica. Villa-Lobos, Ary Barroso, e tantos 

outros que exaltaram as belezas e coisas vivas do Brasil. 

Frans Krajcberg, que, apesar de não ser brasileiro, vive no Brasil desde 1948, denunciando através 

de sua arte, a destruição da natureza.  

É em meio a esse contexto social e político e às produções culturais das décadas de 60 e 70 do 

Brasil – situado no contexto mundial que mencionei anteriormente – que começa a despontar o campo 

ambiental. 

Mas revirando baús, e como diria Mário Quintana nos Esconderijos do tempo – (...) quantas coisas 

perdidas e esquecidas no teu baú de espantos3 – já na década de 30, os ventos ambientais sopravam “às 

pampas” pelo Rio Grande do Sul. O porto-alegrense Henrique Luiz Roessler no final dos anos 30, 

começou seu trabalho em defesa do ambiente gaúcho. Como voluntário, ocupou o cargo de Delegado 

Florestal para o Rio Grande do Sul, desenvolvendo ações contra a caça e a pesca predatórias.  

Terra 
 

ra terra ter 
rat erra ter 
rate rra ter 
rater ra ter 
raterr a ter 
raterra terr 
araterra ter 
raraterra te 
rraraterra t 
erraraterra 
terraraterra  

 

Poesia concreta de   
Décio Pignatari 

 
 

3 Fragmento do poema 
Esconderijos do tempo, 

de Mário Quintana. 
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De 1953 a 1963, ano em que morreu, Roessler escreveu artigos para o jornal Correio do Povo, 

abordando temas relacionados à proteção ambiental. Em 1955, tornou-se fundador e principal ativista da 

União Protetora da Natureza – UPN, possivelmente a primeira entidade ambientalista do Brasil. Sua 

atuação deu origem à criação de ONGs como Agapan – Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente 

Natural, Upan –  União Protetora do Ambiente Natural e Movimento Roessler para Proteção Ambiental, 

existentes até os dias de hoje.   

Na década de 50, em São Paulo, foi criada a Associação de Defesa da Fauna e Flora (1956) por 

Paulo Nogueira Neto – que coordenou mais tarde a primeira agência governamental brasileira de meio 

ambiente, a Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA, e no Rio de Janeiro, a Fundação Brasileira 

para Conservação da Natureza – FBCN (1958), atuante até hoje. 

A partir da década de 70, o cenário se ampliou. Em 1971, foi fundada no Rio Grande do Sul a 

Agapan, por José Lutzenberger, conhecido por sua atuação tanto governamental como não-

governamental, e pela publicação de livros que causaram grande impacto, como o Fim do futuro? 

Manifesto Ecológico Brasileiro (1980).  

Ainda no Rio Grande do Sul, pode-se citar Magda Renner, que, em 1974, fundou o Amigos da 

Terra – Brasil.  

Reigota (1998) cita ainda outros representantes do pensamento ecológico contemporâneo, que 

surgiram nesse período: Fernando Gabeira, que passou de guerrilheiro a fundador do Partido Verde 

(1985), sendo atualmente deputado federal, responsável por projetos de lei nas áreas de meio ambiente e 

 
Figura 8  

 
Flor do mangue( 1973), 

Frans Krajcberg 
Escultura montada em 

uma praia 
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direitos civis; Augusto Rushi, lutador pela preservação da Mata Atlântica; Aziz Ab’Saber, defensor da 

Amazônia; Cacilda Lanuza, atriz, fundadora do Grupo Seiva; e Miguel Abellá, um dos fundadores do 

Movimento Arte e Pensamento Ecológico. 

Não poderia esquecer-me de Chico Mendes, que, em 1975, entrou para o movimento sindical e 

inaugurou um confronto pacífico contra a pressão latifundiária na Floresta Amazônica, chamado de 

embate. Propôs a criação de Reservas Extrativistas, como forma de preservar a Floresta e os territórios 

indígenas, e de assegurar a exploração do látex pelos seringueiros. Por conta disso, foi assassinado em 

1988. Chico ganhou visibilidade nacional e internacional e conseguiu traduzir o ideário ambiental num 

contexto de luta de classe (CARVALHO, 2001, p. 190).  

Há também a Teologia da Libertação, que representou uma aproximação da Igreja aos 

movimentos sociais, através das pastorais – da criança, da terra, da favela. Entre os seus representantes do 

Brasil, estão Frei Betto e Leonardo Boff, que se engajou ao movimento ambientalista.  

O intenso debate político-cultural desse período foi de suma importância para a Educação 

Ambiental no Brasil. Nos anos 80, ela começa a ganhar espaços de discussão e de fazeres. Conforme 

afirma Reigota (1998, p. 20) em um depoimento, 

 

no início dos anos 80, pude participar dos primeiros encontros de Educação Ambiental (...) 
Em todos eles, numa perspectiva otimista, e se não me falha a memória, nunca passávamos de cem 
pessoas, éramos sempre os mesmos que compunham uma animada “minoria ativa”. 
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Essa minoria ativa era mal vista em meio aos movimentos sociais do período, tão engajados em 

sua luta política. Carvalho (2001, p. 147) afirma que a temática ecológica provocou resistência da parte 

dos movimentos de base e sindicais, que tendiam a ver a preocupação ambiental como exógena, de 

classe média. Ainda assim, os movimentos sociais dos anos 60 e 70, marcados pela cultura política 

revolucionária, e a luta democrática dos anos 80, centrada na abertura política do país, contribuíram 

muito para a formação de um campo ambiental no Brasil. 

É a partir dos anos 90 que todos os movimentos se entrelaçam. É também nessa década que as 

articulações com o Estado começam a se estabelecer. 

A execução de políticas públicas passa a ser estimulada pela parceria entre Estado e sociedade civil 

– através da institucionalização dos movimentos sociais, que passam a se organizar em ONGs, e com isso, 

se fortalecem as iniciativas ligadas à Educação Ambiental.  

Como catalisadora desse processo, está a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também chamada de Rio-92 ou Eco-92, realizada no Rio de Janeiro – sobre a qual 

farei, adiante, uma abordagem mais extensa. 

Como ventos e eventos se entrelaçam, não teria como deixar de citar o quanto essa Conferência 

fez os ventos soprarem pelo Brasil, ao mesmo tempo em que depois dela tornou-se institucionalizado muito 

do que hoje conhecemos como movimento ecológico e/ou ambientalista e Educação Ambiental.  

Convocada em 1989, a Eco-92 representou uma forte mudança no contexto ambiental nacional – 

e internacional. A partir dela, foi criado o Fórum Brasileiro de Movimentos Sociais e ONGs para o Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento – Fórum das ONGs, que teve início em 1990 e organizou o Fórum Global 

de ONGs – evento paralelo à Conferência, tema que focalizarei em seguida. 

Como exemplo dessa interação entre ventos e eventos, entre movimento de institucionalização e 

movimento instituinte, estão a Conferência e o Fórum Global, e seus resultados no vir a ser da Educação 

Ambiental no Brasil.  

Esses eventos deram grande visibilidade a uma infinidade de ONGs. Da mesma forma, como 

salienta Carvalho (2001, p. 151)  

 

os processos vividos pelos educadores ambientais na Rio-92 foram reveladores de um 
momento histórico significativo não só para o campo ambiental, mas também para setores 
importantes da sociedade civil brasileira. Essa coalizão ajudou a constituir um horizonte mais amplo 
e deu abertura para a questão ambiental, facilitando o trânsito de profissionais e militantes que 
vinham de outros campos e experiências rumo ao ambiental. Por outro lado a afirmação de um 
ambientalismo ampliado tende a diluir o núcleo ecológico como construtivo de uma ética do campo.  

 

E de fato, essa ampliação do campo ambiental, em especial da Educação Ambiental, possibilitou 

que tudo e qualquer coisa viesse a ser movimento ecológico e Educação Ambiental. Como diz Reigota 

(1998, p. 22), no início da década de 90, a Educação Ambiental se parecia com uma jovem adolescente 

mimada, em evidência, simpática aos meios de comunicação de massa e às agências internacionais. Com 

isso, foi adulada por pessoas e correntes políticas, filosóficas e científicas que pouco sabiam dela e que em 

ocasiões anteriores lhes foram hostis.  
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Nesse sentido, muito do que foi produzido como Educação Ambiental nesse período, acabou por 

institucionalizar-se como tal. Talvez aqui caiba o questionamento proposto por Mauro Guimarães (2000): 

Educação Ambiental: no consenso um embate?  

Mas mesmo havendo essa dimensão instituída dos movimentos e organizações, os mesmos 

também provocam ações instituintes. Assim, conforme afirma Reigota, passada a crise de identidade de 

adolescente mimada da Educação Ambiental, apesar de ter deixado seus resquícios, os resultados de todo 

esse processo, demonstram maturidade nas concepções teóricas e metodológicas, bem como uma infinita 

diversidade.  

Do Fórum Global, resultaram o Tratado de Educação Ambiental para Sociedade Sustentáveis e 

Responsabilidade Global e a Rede Brasileira de Educação Ambiental – Rebea, que promoveu quatro 

Fóruns Nacionais de Educação Ambiental. O IV Fórum (1996) teve como objetivo a elaboração de 

subsídios para a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA. 

Assim como a PNEA, no período que se seguiu, o Brasil, através da interação Estado – sociedade 

civil, passou a construir políticas públicas em Educação Ambiental, para as quais reservei o segundo 

capítulo desta dissertação. 

É a partir dessa interação entre os movimentos instituinte e institucionalizante, não só no Brasil, mas 

em todo o mundo, que se configura o vir a ser da Educação Ambiental, sua possível identidade, 

emaranhada pela diversidade e pluralidade que lhe constitui. E seguindo esse rumo – de onde nos trazem, 
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para onde nos levam os ventos sociais – passo a apresentar a seguir como tem se dado a sua 

institucionalização, através dos eventos mundiais. 

 

 

 I. II De onde vêm, para onde nos levam os eventos mundiais 

No contexto dos acontecimentos da década de 60 citados anteriormente, em 1968, formou-se o 

Clube de Roma, a partir de um encontro de cientistas dos países ditos desenvolvidos, visando um debate 

sobre o consumo, os recursos naturais não-renováveis e o crescimento da população mundial. Deste 

encontro, foi publicado o livro Limites do crescimento, que, segundo Reigota (1994, p. 14), 

 

(...) foi durante muitos anos uma referência internacional às políticas ambientais e projetos a 
longo termo e foi também alvo de muitas críticas, principalmente de intelectuais latino-americanos, 
que liam nas entrelinhas a indicação de que para se conservar o padrão de consumo dos países 
industrializados era necessário controlar a população dos países pobres. 

 

Pode-se dizer que o Clube de Roma inaugurou uma série de eventos mundiais, os quais passarei a 

apresentar a seguir e, como já expressei anteriormente, configuram, a meu ver, a institucionalização da 

Educação Ambiental no mundo. 
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Proponho uma visão de como esses eventos foram se constituindo e, com eles, conceitos e 

concepções de Educação Ambiental. Proponho também uma discussão em relação aos seus encontros e 

desencontros entre os países ditos desenvolvidos e os da América Latina.  

Segundo Santos e Sato (2002, p. 7), A primeira definição internacional da Educação Ambiental foi 

adotada pela International Union for the Conservation of Nature (IUCN, 1971), que enfatizou os aspectos 

ecológicos da Conservação. Basicamente, a Educação Ambiental estava relacionada à conservação da 

biodiversidade e dos sistemas de vida.  

Tal conceito reflete uma concepção de educação existente até os dias de hoje, também chamada 

de conservacionista. Uma das críticas a ela diz respeito ao fato de dar prioridade às questões ecológicas 

do meio ambiente sobre as sociais, uma discussão que irá se estender, como mostrarei, por muito tempo. 

Já a I Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, em 

Estocolmo, pelo próprio título revela uma mudança – a princípio – em relação à concepção da IUCN. Essa 

Conferência buscou chamar a atenção das Nações para o fato de que a ação humana estava causando a 

degradação da natureza e criando graves riscos para a própria sobrevivência da humanidade. Foi 

marcada por uma visão antropocêntrica de mundo, na qual o ser humano era tido como o centro de toda 

a atividade realizada no Planeta, desconsiderando o fato da espécie humana ser parte da grande cadeia 

ecológica que rege a vida na Terra.  
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Ainda sem mencionar o termo Educação Ambiental, a Conferência de Estocolmo apontou para a 

relevância da educação e dos meios de comunicação de massa como forma de educar o cidadão para a 

resolução dos problemas ambientais (Reigota, 1994).  

Dela saiu a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, a qual, em seu princípio nº 

19, ressalta que: 

 

É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais [repare: educação em 
questões ambientais] dirigido tanto às gerações jovens como aos adultos, e que preste a devida 
atenção ao setor da população menos privilegiada, para ampliar as bases de uma opinião bem 
informada e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e da coletividade, inspirada no sentido 
de sua responsabilidade quanto à proteção e melhoramento do meio em toda sua dimensão 
humana (UNESCO, 1972). 

 

A partir de Estocolmo, o PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura ficaram 

responsáveis por estabelecer um Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA. Conforme a 

Recomendação nº 96 dessa Conferência, o PIEA deveria apresentar um enfoque interdisciplinar e com 

caráter escolar e extra-escolar que envolva todos os níveis de ensino e se dirija ao público em geral, jovem 

e adulto indistintivamente, com vistas a ensinar-lhes as medidas simples que, dentro de suas possibilidades, 

possam tomar para ordenar e controlar seu meio (LEITE e MEDINA, 2001, p. 20). 
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A visão antropocêntrica que mencionei anteriormente fica evidenciada aqui, pois a Declaração 

indica uma relação de dominação e controle do ser humano sobre o meio ambiente e a natureza, na 

medida em que propõe que a Educação Ambiental visa ensinar aos jovens e adultos medidas que lhes 

possibilitem ordenar e controlar seu meio.  

Apesar da sua aparência neutra, pois propõe uma educação com carácter socialmente 

trascendente, separándola de la necesidad de lograr cambios con otras esferas de la vida pública, por lo 

que pareciera que basta con educar a la población para modificar cualitativamente el estado de cosas 

imperante (Gaudiano, 2002, p. 25) – intencional, porque pretendia impulsionar os governos a tomarem as 

medidas estabelecidas na Conferência – essa Declaração não teve grandes repercussões nos países latino-

americanos. Uma das razões apontadas para tal foi a situação política da região, caracterizada pelas 

ditaduras militares.  

Desta forma, pela necessidade de definir melhor a posição da América Latina, em 1974, o PNUMA 

e a UNESCO realizaram no México o Seminário sobre Modelos de Utilização dos Recursos Naturais, Meio 

Ambiente e Estratégias de Desenvolvimento.  Segundo Gaudiano (2002, p. 26), 

 

 ahí se criticó abiertamente el modelo de desarrollo dominante y se avanzó en la búsqueda 
de modelos alternativos que combatieran las desigualdades sociales que induce dicho desarrollo. Se 
cuestionó al consumismo de las naciones desarrolladas y la necesidad de considerar las 
características culturales y ecológicas de cada región.  Aquí la problemática ambiental es vista más 
como una problemática socioeconómica, cultural y política que como problemática ecológica.  
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A distinção entre as concepções de Educação Ambiental – e de problemas ambientais – da América 

Latina e Caribe e dos países ditos desenvolvidos a partir daqui começaram a ser aprofundadas.  

Em 1975, foi fundado no Chile o PIEA. Para tal, entre 1973 e 1975, a Unesco e o PNUMA 

realizaram diversos seminários em diferentes países para um estudo dos diferentes projetos em andamento 

e das necessidades e prioridades, bem como para difundir a importância da Educação Ambiental. Esses 

seminários culminaram com o Seminário Internacional de Educação Ambiental, realizado em Belgrado, no 

mesmo ano – que teve como resultado a Carta de Belgrado.  

O PIEA passou por diversas fases, que visaram à elaboração das bases conceituais e 

metodológicas da Educação Ambiental, o desenvolvimento de conteúdos, métodos e materiais para as 

suas atividades práticas e a capacitação de pessoas. 

Além da sua pretensão equivocada de criar bases conceituais e metodológicas internacionais, o 

Programa foi responsável pela difusão de uma concepção de Educação Ambiental centrada na 

conservação, o que gerou, entre outras coisas, a sua associação ao ensino de ciências e à dimensão 

ecológica do meio ambiente. Em síntese, o PIEA se encontrava exatamente na contramão do que estava 

sendo discutido nos países latino-americanos. 

Já na Carta de Belgrado, estão presentes alguns avanços quanto a essas questões, já que aborda a 

importância que a reforma nos processos e sistemas educacionais têm em instaurar uma nova ética de 

desenvolvimento e uma nova ordem econômica mundial, mais harmônica com o meio ambiente e de 

acordo com as características de cada região. Nela, a Educação Ambiental deve garantir que a população 
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mundial tenha consciência do meio ambiente, se interesse por ele e por seus problemas conexos e que 

conte com os conhecimentos, atitudes, motivação e desejos necessários para trabalhar individual e 

coletivamente na busca de soluções dos problemas atuais e para prevenir os que possam aparecer 

(UNESCO, 1977). 

Mais uma vez, como salienta Gaudiano (2002, p. 26), a Educação Ambiental é apontada como a 

responsável pela resolução dos problemas socioambientais. Segundo o autor, a Carta de Belgrado, assim 

como a Declaração de Estocolmo, apresenta uma concepção de educação desvinculada de outras esferas 

públicas, una concepción teológica e voluntarista, de nuevo asumiendo que puede por si sola modificar el 

estado de cosas existente. Un estado de cosas sobresimplificado que falsea las posibilidades de pensar y 

actuar. 

Outra crítica à Carta diz respeito ao fato de não terem participado da sua elaboração educadores 

envolvidos com desenvolvimento comunitário e popular, o que acarretou uma abordagem mínima das 

culturas populares no discurso pedagógico do PIEA. 

Em contraposição a todo esse processo, em 1976, foi realizado em Chosica, no Peru, o Taller 

Subregional de Educación Ambiental para la Enseñanza Secundaria, envolvendo países da América Latina 

e Caribe. 

Nesse encontro, a origem dos problemas ambientais da América Latina foi identificada como 

contrária à dos problemas ambientais nos países ditos desenvolvidos. Nestes, está associada à opulência e 

ao desperdício, enquanto nos latino-americanos, à insatisfação das necessidades básicas da população. 



Capítulo I – Ventos e eventos no vir a ser da Educação Ambiental 

 

62 

Segundo Gaudiano (2002), a concepção de Educação Ambiental que emergiu desse encontro é a 

que melhor expressa a realidade latino-americana. Nela, há ausência do enfoque educacionista, já que 

reconhece as limitações dos processos educativos e de suas mediações com outras esferas sociais. É 

introduzido o conceito de comunidades de aprendizagem, sem restringir a educação ao âmbito escolar. A 

Educação Ambiental deve promover o conhecimento dos problemas ambientais, considerando seus 

aspectos naturais e sociais vinculados às suas causas e para a construção social de soluções. 

 No ano seguinte, 1977, a Unesco, novamente em cooperação com o PNUMA, promoveu a I 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, na cidade de Tbilisi, na República da 

Geórgia. 

A Conferência de Tbilisi tornou-se um marco da Educação Ambiental no mundo. Como síntese do 

evento, surgiu a Declaração de Tbilisi, na qual se recomenda que a Educação Ambiental seja considerada 

como a ação mais urgente dentro das estratégias de desenvolvimento. Veja: (...) a Conferência de Tbilisi 

conclama os Estados-Membros a incluírem em suas políticas de educação, conteúdos, orientações e 

atividades ambientais baseadas nos objetivos e características definidos para a Educação Ambiental (LEITE 

e MEDINA, 2001, p. 27). 

Um dos principais objetivos da Educação Ambiental definido nessa Conferência consiste em fazer 

com que o ser humano compreenda a natureza complexa do meio ambiente, resultante da interação de 

seus aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais. Por conseguinte, ela deve proporcionar ao indivíduo e 

à coletividade os meios para interpretar a interdependência desses diversos elementos no espaço e no 
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tempo, a fim de promover uma utilização mais prudente dos recursos do universo para a satisfação das 

necessidades da humanidade (UNESCO, 1980). 

É nesse momento que se define que a Educação Ambiental não deve se configurar em uma 

disciplina, mas sim como uma dimensão integrada ao currículo escolar. 

Percebo claramente uma ampliação nas concepções de Educação Ambiental, da interação 

sociedade-natureza e de meio ambiente dessa Conferência, as quais influenciaram bastante os encontros 

internacionais seguintes. 

Quando as considerações de Tbilisi chegaram aos países latino-americanos e do Caribe, 

encontraram um cenário em relação à Educação Ambiental bem diferente do dos países ditos 

desenvolvidos. Segundo Gaudiano (2002), o sistema educacional se caracterizava pelo autoritarismo; a 

falta de formação dos docentes; reivindicações salariais; carência de recursos; um currículo centrado no 

conteúdo, rígido, fragmentado e organizado em disciplinas, o que não favorecia articulações das áreas do 

conhecimento entre si, nem com a realidade local; resistência das autoridades educativas, toda vez que a 

Educação Ambiental se promovia por vetores institucionais de políticas ambientais e não-educativas; e 

ausência de legislação de Educação Ambiental. Fora do sistema educacional, a Educação Ambiental teve 

maior impacto nas classes médias urbanas e nas ONGs ambientalistas com enfoque conservacionista; 

havia também uma articulação, em menor escala, com projetos de desenvolvimento comunitário; e os 

meios de comunicação difundiam um certo ar catastrófico aos problemas ambientais.  
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Esse contexto latino-americano, certamente muito semelhante aos demais países classificados como 

em desenvolvimento, evidencia o quanto as determinações e os acordos estabelecidos nos eventos 

internacionais não são suficientes para garantir que a Educação Ambiental aconteça, de fato, em grande 

parte porque o projeto de sociedade prevalecente nestes eventos em quase nada transgredia o status quo 

do mundo – principalmente do binômio desenvolvimento – subdesenvolvimento. 

Mesmo sem ter como objetivo específico discutir a Educação Ambiental, e sim estabelecer uma 

estratégia mundial de conservação ambiental, a IUCN realizou em 1980 um encontro chamado Estratégia 

Mundial da Conservação. O que me chamou atenção nesse encontro foi o fato de que, depois de todas 

as discussões da década anterior, a Educação Ambiental continuava vinculada às ciências naturais e à 

ecologia e que, a partir desse momento, foi impulsionado como um conceito conservacionista, o conceito 

de desenvolvimento sustentável. 

Dez anos depois de Tbilisi, em 1987, aconteceu, em Moscou, URSS, o Congresso Internacional 

sobre Educação e Formação Relativas ao Meio Ambiente, que reafirmou os princípios da Educação 

Ambiental traçados em Tbilisi e assinalou a necessidade de capacitação de pessoas, pesquisa, informação 

e divulgação de experiências.  

Nesse Congresso, foi formulado outro documento significativo na definição do marco conceitual da 

Educação Ambiental, denominado Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação 

Ambiental para o Decênio de 90, merecendo destaque as ações traçadas com a finalidade de promover a 

Educação Ambiental através do currículo escolar e de materiais didáticos.  
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Anteriormente a Tbilisi e Moscou, a escola já vinha sendo indicada como um centro potencial para 

o desenvolvimento da Educação Ambiental, mas é a partir desses eventos que se passa a pensar questões 

referentes aos currículos escolares e à formação de docentes para tal. Discussões mais aprofundadas sobre 

o caráter interdisciplinar da Educação Ambiental e sobre a sua transversalidade no currículo emergiram 

desde então, e até poucos anos, na década de 90, ainda estavam na ordem do dia. 

Há um fato interessante nesse evento, que a partir dele passa ter suma importância na discussão do 

que vem a ser Educação Ambiental: segundo Ornella e Sauvé (2002), mesmo mantendo a tradição de 

Belgrado e Tbilisi, no Congresso de Moscou, a Educação Ambiental já estava sendo vinculada ao contexto 

do desenvolvimento sustentável. Dessa forma, os eventos seguintes passaram a propor recomendações 

nesse sentido. 

Para começar, o Relatório Brundtland, também chamado de Nosso Futuro Comum, elaborado pela 

Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento e publicado em 1988 como um balanço global 

da saúde do Planeta, estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável.  

Segundo o Relatório, desenvolvimento sustentável é definido como aquele que atende às 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de as futuras gerações terem suas 

próprias necessidades atendidas. 

No Relatório, não é mencionado o termo Educação Ambiental, mas há recomendações no sentido 

da educação desenvolver um sentimento de responsabilidade em relação ao meio ambiente. 
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É na década de 90 que o caldo das discussões é engrossado com outras questões também de 

suma importância para a Educação Ambiental. Ampliando de forma significativa os debates sobre 

sociedade, desenvolvimento, conservação ambiental e, sobretudo, políticas ambientais, foi realizada em 

1992, no Rio de Janeiro, Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, a Eco-92 ou Rio-92. 

A Rio-92 foi como um divisor de águas no curso das preocupações ambientais mundiais. De lá 

para cá, muitos países elaboraram Planos Nacionais de Ação Ambiental, criaram Ministérios de Meio 

Ambiente – entre eles o Brasil – propostas orçamentárias foram estabelecidas e legislações ambientais 

esboçadas. Mundo afora, as questões ambientais foram colocadas à condição de agenda política. A Rio-

92 propiciou que a gestão ambiental fosse assumida como dever dos governantes de todo o mundo. 

Gestão e Educação Ambiental passaram a navegar no mesmo barco, o das políticas públicas. 

Percebo a Eco-92 desta forma, não só pelo que li a seu respeito, mas também por ser sua 

contemporânea, por me sentir, temporal e espacialmente, mais próxima desse evento. Gaudiano (2002, p. 

30) diz que foi a partir da Rio-92 e do II Congresso Iberoamericano de Educação Ambiental, realizado em 

Guadalajara, México, no mesmo ano, que   

 

(...) se abrieran las compuertas regionales. (...) A partir de 1992 con la movilización 
despertada por Rio en cuanto al medio ambiente y el desarrollo y, para la región, lo ocurrido en 
Guadalajara catalizó un proceso en direcciones variadas: se fortalecieran las iniciativas para 
incorporar la dimensión ambiental en el currículo de la educación básica; se crearan numerosos 
programas académicos para formar especialistas en temas ambientales y afines; se inició el proceso 
de organización y comunicación de los educadores ambientales a través de redes; se promovió un 
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creciente número de reuniones nacionales y regionales sobre el tema; comenzaran a circular nuevos 
trabajos escritos por educadores latinoamericanos y españoles que reportaban experiencias exitosas, 
casos de estudio y desarrollos conceptuales distintos. 

 

Além disso, e aqui reside outra questão daquelas que mencionei considerar de suma importância 

para a Educação Ambiental, foi na Rio-92 que a sociedade civil organizada mostrou para o que veio e 

também pôde sistematizar suas concepções acerca da interação sociedade-meio ambiente e da Educação 

Ambiental. Pôde, de alguma forma, participar mais ativamente da institucionalização desta última. Ventos 

e eventos estiveram juntos, simultaneamente, no mesmo local, conforme comentei anteriormente. 

Chamada também de Cúpula da Terra, a Conferência foi composta por 181 representantes 

governamentais. Dela saíram novas formas de governança internacional, catalisadas pelas diversas 

convenções e documentos elaborados no evento, como a Agenda-21, a Carta do Rio, a Convenção 

Quadro sobre Mudança Climática e a Convenção sobre Diversidade Biológica.  

Desses documentos, falarei, em particular, sobre a Agenda 21, pois ela desencadeou uma série de 

discussões e ações sobre a Educação Ambiental.   

Composta por 40 capítulos, a Agenda 21 reúne propostas de ação e estratégias de 

implementação, com vistas a promover a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável no século XXI. 

Aborda ações relacionadas com os principais conflitos mundiais, contemplando as dimensões sociais e 

econômicas, a conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento, o fortalecimento do papel dos 

grupos sociais e os meios de implementação das mesmas. 
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Em seu capítulo 36 da Seção IV, intitulado Promovendo a Conscientização Ambiental, a Agenda 21 

trata da educação especificamente. Porém, conforme consta no próprio documento, O ensino, o aumento 

da consciência pública e o treinamento estão vinculados virtualmente a todas as áreas de programa da 

Agenda 21(...) (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 

1995, p. 429). 

Nesse capítulo, o termo Educação Ambiental não é mencionado. São usados os termos educação 

sobre meio ambiente e desenvolvimento e educação ecológica. O próprio título e os objetivos da 

Conferência contribuíram para o enfoque dado à educação, mas certamente esse fato não é por acaso, 

isolado ou pontual.  

As áreas de programa do Capítulo 36, traçadas para promover a conscientização ambiental, são: 

a reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável; o aumento da consciência pública; e 

a promoção do treinamento. 

Conforme já mencionei, desde Moscou (1987), vinha-se falando da Educação Ambiental 

relacionada com o desenvolvimento sustentável e desde a Estratégia Mundial para a Conservação, da 

IUCN, em 1980, do desenvolvimento sustentável para a conservação da biodiversidade. Assim, as 

propostas da Agenda 21 para a educação são o amadurecimento de idéias de longa data. De forma mais 

explícita, ela propõe a reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável, o que reflete 

uma concepção de Educação Ambiental conservacionista e voltada aos interesses dos países ditos 

desenvolvidos, em especial, ao desenvolvimento. Somado ao seu objetivo de promoção do treinamento, 

temos ainda uma concepção de educação comportamentalista, centrada na transmissão de 
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conhecimentos para mudança de atitudes frente ao meio ambiente e não na construção de saberes acerca 

do mesmo.  

Em contraste com a Conferência, o Fórum Global, que reuniu ONGs com representantes do 

mundo todo, mostrou ser o verdadeiro fermento de idéias e projetos ambientais. Caracterizou-se pela 

diversidade de movimentos sociais, reunindo ao movimento ambiental, os movimentos sindical, indígena e 

religiosos. 

Aqui sim se falava em Educação Ambiental e nos aspectos éticos da crise socioambiental, sobre os 

quais a Conferência foi pouco transparente. Talvez isso esteja relacionado ao fato apontado por 

Herculano em seu estudo acerca do Fórum de ONGs, no qual descreve o mesmo como constituído por 

baixa institucionalização das organizações (CARVALHO, 2002). 

Como resultado desse encontro de ONGs, foi elaborado o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992), cujos princípios destacam as questões do 

resgate, identificação, reconhecimento, respeito e reflexão da nossa intrínseca diversidade cultural, 

lingüística e ecológica, potencializando assim a viabilidade cultural e política das diversas populações 

quanto à retomada de seus próprios destinos. 

Mesmo discutindo temas comuns, há muitas diferenças nos encaminhamentos e rumos dados por 

cada evento. Analisando os documentos de Educação Ambiental, resultantes da Conferência, a Agenda 

21, e do Fórum de ONGs, o Tratado, podemos perceber a diferença através dos discursos, ou seja, 

enquanto a Agenda 21 trata do desenvolvimento sustentável, o Tratado, de sociedades sustentáveis.  
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Assim, na Agenda 21, a educação é um meio para se chegar ao desenvolvimento sustentável. E 

leia-se nas suas entrelinhas, que o desenvolvimento sustentável é sinônimo de sustentabilidade econômica, 

pautada pelo modelo hegemônico. Sua ética é antropocêntrica. Além disso, conforme crítica feita pela 

IUCN, a educação era prioridade esquecida no Rio (GAUDIANO, 2002, p. 32).  

O Fórum Global adota uma visão diferente do Capítulo 36 da Agenda 21. A Educação Ambiental 

é um fim em si mesma, capaz de promover a transformação social. A sustentabilidade buscada é social, 

cultural, política, econômica,... e não tem um modelo hegemônico. Cada sociedade deve construir sua 

própria sustentabilidade. O Tratado está fundado no respeito à diversidade e a todas as formas de vida. 

Sua ética é ecocêntrica.  

 Contudo, ambos os eventos entrelaçaram-se numa relação simbiótica, pois, como já mencionei, 

ventos e eventos se entrelaçaram. A conferência oficial da ONU não teria acontecido sem duas décadas 

de militância e de construção da consciência ambientalista internacional. Igualmente, o Fórum Global não 

teria se mobilizado sem a cúpula concomitante dos poderosos e proeminentes.  

Mas certamente, os ecos da Eco-92 não teriam repercutido mundo afora sem o trabalho da 

sociedade civil, que tratou de realizar debates públicos e campanhas, desenvolver redes de comunicação, 

montar centros de pesquisa e publicar materiais educativos e informativos.  Além disso, após a Rio-92, o 

número de ONGs explodiu no mundo inteiro. 

Quanto aos rumos dados à Educação Ambiental a partir da Rio-92, pode-se dizer que os 

encaminhamentos feitos pelos eventos governamentais que se seguiram foram no sentido de trocar o termo 
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Educação Ambiental para educação para o desenvolvimento sustentável ou educação para um futuro 

sustentável.  

Já o Tratado foi posto a rodar pelos quatro cantos do mundo a fim de que os educadores 

ambientais o enriquecessem com suas concepções teóricas e metodológicas. Enquanto eram inve$tido$ 

esforços numa educação para o desenvolvimento sustentável, a Educação Ambiental se fortalecia como 

movimento organizado.  

Como continuidade das ações estabelecidas na Eco-92, foi criada a Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável – CDS, a Unesco assumiu o papel de  coordenadora do programa de 

trabalho para o cumprimento do Capítulo 36 da Agenda 21 e também de responsável por dar início a um 

esclarecimento do conceito de educação para um futuro sustentável.  

Ainda em 1992, em Toronto, Canadá, aconteceu o Congresso ECO–ED. Com base em uma visão 

economicista de mundo, a Educação Ambiental nesse evento foi indicada como um instrumento do 

desenvolvimento sustentável. 

 Em 1994, no Seminario taller regional sobre educación e informacion en medio ambiente, 

población y desarrollo sustentable, realizado no Chile, a Unesco passou a promover o projeto Ambiente, 

População e Desenvolvimento e a propor a substituição do termo Educação Ambiental pela educação 

para o desenvolvimento sustentável. 

Segundo Gaudiano (2002, p. 32), essa proposta da Unesco está fundamentada no fato da 

Educação Ambiental ter adquirido características inconvenientes na Europa e nos EUA, por conta do 
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enfoque difundido pelo PIEA, que pretendió implantar uma EA isomórfica para todos los países, demasiado 

centrada na conservação da natureza, com forte vinculação com a população infantil e centrada nos 

processos escolares. 

 O mesmo aconteceu em Atenas, 1995. A Unesco tratou de investir novamente na troca de 

Educação Ambiental para educação para o desenvolvimento sustentável. O tom do discurso era o mesmo 

do ECO–ED. 

Até que em 1997, é acrescida uma novidade nessa discussão Educação Ambiental x educação 

para o desenvolvimento sustentável. Em Montreal, Quèbec, Canadá, foi realizado o Fórum Francófono 

Internacional Panet`ERE de Educação Ambiental. Ainda que situado nas mesmas orientações da Unesco, 

esse Fórum propôs a noção de futuro viável, como uma redefinição conceitual ao desenvolvimento 

sustentável, associando-o à viabilidade: seria agora a educação para um futuro viável? 

Além dessa questão, na Declaração de Montreal, a definição de Educação Ambiental é ampliada, 

pois a mesma passa a ser associada à educação para a paz, justiça e democracia. Nela, a educação é 

concebida como uma ferramenta para a mobilização e a transformação social, bem como para a 

promoção da cidadania numa perspectiva de desenvolvimento eqüitativo e sustentável. 

Seguindo o fluxo da discussão, como resultado de uma série de seminários regionais, em 1997, 

em Tessalônica, na Grécia, aconteceu a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: 

Educação e Conscientização Pública para Sustentabilidade. 
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Apoiada nos trabalhos da CDS e tendo como referencial um documento elaborado pela Unesco e 

o governo da Grécia, intitulado Educação para um futuro viável: uma visão transdisciplinar para uma ação 

compartilhada4, a Declaração de Tessalônica inclui a proposta do Planet`ERE – educação para um futuro 

viável, não menciona a Educação Ambiental, fundamenta-se na perspectiva da Unesco – educação para 

um futuro sustentável – e, na tentativa de conciliar antagonismos, sugeriu o termo educação para o 

ambiente e a sustentabilidade.  

A justificativa foi a mesma de 1994, a Educação Ambiental era vista como do domínio das ciências 

naturais e a educação para o desenvolvimento sustentável, como uma noção mais ampla. 

De forma diferente do Fórum Global, apesar de ter o Rio como referência, houve uma reunião de 

ONGs alguns dias antes da Conferência, que elaboraram um documento que vai ao encontro dos 

propósitos da Declaração de Tessalônica, o qual não dá seguimento ao Tratado de Educação Ambiental. 

Ao contrário do Rio, estariam as ONGs num processo  de institucionalização? 

 Como se esperavam nessa Conferência possíveis rupturas no campo da Educação Ambiental em 

função da discussão quanto aos termos e concepções, mesmo tentando conciliá-los, a Conferência 

assumiu o compromisso de manter as discussões, sobretudo no que diz respeito às objeções de promover 

uma educação para algo. 

Segundo Santos e Sato (2001, p. 1), ela [a Educação Ambiental] não é uma educação qualquer, 

muito menos uma educação para alguma coisa específica.  

4Este documento foi 
publicado no Brasil pela 

Unesco (1999) com o título 
Educação para um futuro 

sustentável: uma visão 
transdisciplinar para uma 

ação compartilhada. 
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 Igualmente, Gaudiano (2002) defende a idéia de não substituir a Educação Ambiental por nada, 

uma vez que o processo de construção da mesma na América Latina foi bastante complicado e há pouco 

começou a adquirir legitimidade e posicionamento social. Trocar o conceito de Educação Ambiental por 

outro implica renunciar a uma ação política com custo demasiado forte, porque significa desconsiderar o 

esforço de sujeitos que têm construído o discurso característico da América Latina. 

 Segundo o autor, muitos discursos latinoamericanos são irredutíveis às categorias 

conservacionistas dominantes na Educação Ambiental, porque foram construídos através da articulação do 

pedagógico com os processos sociais particulares da região. Assim, não têm nada a ver com o enfoque 

que o PIEA difundiu pela Europa e EUA.  

Para completar, Gaudiano diz que a pluralidade de significados da Educação Ambiental implicou o 

fracasso das intenções de fixá-la em uma essência única, característica esta bem conhecida na América 

Latina – e no Brasil. 

Passados 10 anos da Rio-92, em 2002 a ONU promoveu a Conferência Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, também chamada Rio+10, em Joanesburgo, África do Sul. 

Tratou-se da avaliação dos compromissos da Rio-92. Pretendia-se também que fossem abordadas 

questões que surgiram ao longo dessa década, como os organismos geneticamente modificados e o 

aprofundamento da riqueza e da pobreza. Considerada um fracasso pelos ambientalistas, pois deu mais 

ênfase ao desenvolvimento sustentável do que ao meio ambiente, a Rio+10 foi alvo de muitas críticas, 

como denunciou a ambientalista indiana Vandana Shiva: Seqüestraram a Cúpula da Terra. Isso porque a 
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Organização Mundial do Comércio – OMC, criada dois anos após a Rio-92 para derrubar todas as 

barreiras ao comércio mundial, inclusive as de ordem socioambiental, esteve bastante ativa na Rio+10.  

Em relação a isso, Boaventura de Souza Santos, num artigo para a Folha de São diz o seguinte:  

 

a mensagem é esta, e é perturbadora: o mercado é a única solução para os problemas do 
desenvolvimento sustentável; a única solidariedade possível é a que é voluntariamente promovida 
pelo mercado; não há incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e crescimento 
econômico, pelo contrário, são gêmeos. Prova disso: se os milhões de doentes de Aids não podem 
comprar medicamentos de marca, a solução está no financiamento internacional da sua venda, e 
não nos genéricos (SANTOS, 2002). 

 

Mediante esses acontecimentos recentes, pergunto-me: educação para o desenvolvimento 

sustentável? Minha resposta é não. Minha resposta é Educação Ambiental. Mas de qualquer forma, cabe 

novamente aqui a reflexão proposta por Mauro Guimarães (2000): Educação Ambiental: no consenso um 

embate? 

Certamente que sim, um embate. A apropriação discursiva feita pelo sistema econômico, que 

sabemos ser o grande responsável5 por toda crise socioambiental, cria consensos, muitas vezes sem senso. 

Certamente que o discurso da educação para o desenvolvimento sustentável tende a ser reduzido 

às categorias econômicas, que se encontram implícitas na maioria dos discursos de desenvolvimento 

sustentável, ou seja, de criar uma perspectiva de cambiar para que nada cambie na relação global 

desenvolvimento – subdesenvolvimento (GAUDIANO, 2002, p. 31). 

5 Aqui cabe salientar que 
entendo o sistema econômico 

em sua complexidade, 
considerando-o tanto como 
algo externo a nós, pois sua 

força hegemônica é 
gigantesca, como também algo 

interno, uma vez que somos 
responsáveis pela sua 

manutenção. 
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Mas a própria Educação Ambiental, por sua pluralidade e diversidade de concepções teóricas e 

metodológicas, também está sujeita a consensos sem senso. 

Em relação aos eventos mundiais, Santos (2002) indica que a criação de uma perspectiva de 

mudança, ou melhor, de um novo mundo possível, acontece no Fórum Social Mundial, definido pelo autor 

como a única reunião internacional sobre temas da globalização em que as empresas multinacionais não 

têm poder para estabelecer a agenda e definir critérios de ação. De fato, o Fórum Social, que teve sua 

primeira edição em 2001, em Porto Alegre, e de lá para cá acontece todos os anos, simultaneamente e 

em oposição ao Fórum de Davos, na Suíça – que reúne todos os representantes do sistema econômico 

neoliberal – é um grande encontro de intelectuais, militantes, apaixonados, curiosos do mundo todo 

dedicados a construir um novo mundo, uma nova ordem mundial, pautada por outros valores que não o 

econômico, por outras leis que não as de mercado, pela antiglobalização, pela valorização das 

singularidades da diversidade de países, culturas, etnias, movimentos sociais, enfim, que habitam o 

Planeta. 

Enfim, há 36 anos, governantes, ONGs e INGs – essa sigla é uma brincadeira para se referir aos 

cidadãos e cidadãs que não estão vinculados a nenhuma instituição/organização, e por isso, são 

chamados de indivíduos não-governamentais – promovem encontros internacionais para tratar da 

Educação Ambiental e de muitos temas que para ela convergem.  

Assim, os eventos mundiais, mediados por discussões pautadas pelas diferenças entre os países 

ditos desenvolvidos e os em desenvolvimento, e a hegemonia dos primeiros, pelos enfoques conceituais e 

metodológicos, pela descaracterização da Educação Ambiental através da mudança para educação para 
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o desenvolvimento sustentável e pelos próprios enfoques educacionais, são impulsionados pelos ventos 

sociais e nos levam à institucionalização da Educação Ambiental como uma área do conhecimento a ser 

construída. 

Nesse sentido, é do emaranhado de acontecimentos, mobilizações, movimentos contraculturais, 

visões de mundo, enfim, desses ventos sociais que sopraram – e ainda sopram – nos quatros cantos do 

mundo, associados aos eventos governamentais, com os seus tratados, diretrizes e leis, que percebo o vir a 

ser da Educação Ambiental, conforme finalizo a seguir. 

 

 

 I. III Por fim, ventos e eventos constituem idéias no vir a ser da Educação Ambiental 

Através de todo esse percurso que tracei desde o século XVII, vem sendo construído o que Carvalho 

(2001, p. 71) identifica como sujeito ecológico, definido pela autora como o tipo ideal que alude 

simultaneamente a um perfil identitário e a uma utopia societária. Diz respeito ao campo ambiental e, na 

medida em que esse ganha legitimidade, se oferece ao conjunto da sociedade como modelo ético para o 

estar no mundo. Desse sujeito, se constrói um conjunto social de valores e atitudes a respeito da interação 

sociedade-natureza, que, por sua vez, constituem o campo ambiental. 

Neste contexto, no emergir do sujeito ecológico e na afirmação do campo ambiental, é que se 

constitui a Educação Ambiental – como o fazer educativo desse sujeito ou nesse campo. 
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Para alguns, a Educação Ambiental é compreendida como uma adjetivação da educação, pois visa 

chamar atenção às questões ambientais tão proeminentes no mundo atual e, assim, promover mudanças 

de comportamento frente ao ambiente e à natureza – às vezes somente a essa última. Para outros, trata-se 

de uma educação integral, que nem precisaria ser chamada de Educação Ambiental, pois toda a 

educação por si já é ambiental, na medida em que acontece em um ambiente. Para outros ainda, nos 

quais me incluo, a Educação Ambiental traz em si a trajetória do próprio emergir do campo ambiental, 

carregada de uma dimensão instituinte, que visa mais do que mudanças comportamentais e sabe que não 

basta ser integral, tem que ser articulada com outras dimensões sociais, pois sozinha não pode dar conta 

da complexidade da interação sociedade - meio ambiente. Essa última tem em si a construção de um novo 

projeto social, de uma nova subjetividade. 

Certamente que aqui estão implícitas concepções de educação em si. Conforme Carvalho (2001, 

p.75) 

 

essa confluência do campo ambiental com o educativo gera diferentes ênfases teórico-
metodológicas encontradas nas diversas práticas de EA. As perspectivas de uma educação 
comportamental e de uma educação para a cidadania refletem, grosso modo, os dois pólos 
principais entre os quais se distribuem grande parte dessas práticas pedagógicas em termos de seus 
fundamentos educativos. 

 

Assim, vejo que, como instituinte, a Educação Ambiental e os educadores ambientais fazem uma 

educação para a cidadania, tendo como princípios filosóficos a autogestão e a autonomia. Pensam que 
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educar é discutir o que somos – ontológica, política, espiritual, ecologicamente,... – a partir de um projeto 

diferente do da modernidade. E para isso, compreendem a Educação Ambiental como uma ação para a 

transformação social e como um processo coletivo e contínuo.  

Como diz Reigota (1998, p. 23) 

 

precisamos ter claro que a Educação Ambiental representa ao mesmo tempo uma crítica e 
uma alternativa aos processos pedagógicos conservadores. Mas a sua crítica/alternativa não se 
limita ao espaço educativo. Elas se ampliam ao modelo econômico, social e cultural vigente, assim 
como às formas de se fazer política, ciência e arte, sem esquecer ainda que ela pretende influir no 
cotidiano, propondo relações sociais e afetivas baseadas na ética, na justiça e na sustentabilidade.  

 

Penso que para trazer para o campo de ação essa crítica/alternativa, a Educação Ambiental carece 

de um maior diálogo com as interfaces que compõem a complexa rede de interações sociais, econômicas, 

políticas e ecológicas. Como diz Santos e Sato (2001, p. 2) a Educação Ambiental sozinha não pode ser a 

única transformadora – é preciso o estabelecimento de uma rede de diálogos, embora sejamos 

conscientes das inúmeras tentativas já iniciadas. 

Carece também de uma maior ação instituinte dos sujeitos ecológicos. Isso porque se, num 

primeiro momento, essa ação provoca um contra-movimento no sistema, gerando resultados no sentido da 

transformação do mesmo – como na abordagem que fiz entre ventos sociais que impulsionam eventos 

mundiais – num segundo momento, por ser absorvida pelo sistema, a ação instituinte acaba por se 
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institucionalizar. Isso coloca a roda a girar, mas necessita que os educadores ambientais estejam atentos e 

conscientes de seu papel, para não serem também absorvidos. 

Estar consciente não significa ao educador ambiental assumir o papel de herói, motivado pela sua 

formação como sujeito ecológico, conforme definiu Carvalho. Significa, a meu ver, estar consciente dessa 

dinâmica complexa e do diálogo constante entre ação instituinte e institucionalizante. Pois, se por um lado, 

os sujeitos ecológicos, através da organização social, dos movimentos contestatórios e da produção 

intelectual e artística, abriram e abrem espaço no campo social para a criação do campo ambiental como 

agentes instituintes, por outro, a formação da Educação Ambiental como saber organizado/sistematizado e 

como política pública, só se deu via institucionalização. E, atualmente, como apresenta Carvalho (2001) 

ao entrevistar educadores ambientais, a própria formação desses educadores, assim como o ponto de 

partida de muitos nessa nova prática educativa, foi a leitura das grandes conferências. Seria essa uma 

relação simbiótica? Poderia ser se de fato estivéssemos promovendo a verdadeira resposta à crise 

ecológica – vista neste trabalho como crise de identidade. Para isso, como propõe Guattari (1991, p. 9) 

 

não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e com a 
condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural reorientando os 
objetivos da produção de bens materiais e imateriais.  Esta revolução deverá concernir, portanto, 
não só as relações de forças visíveis em grande escala, mas também aos domínios moleculares de 
sensibilidade, de inteligência e de desejo. 
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Como não tenho a resposta a essa pergunta, proponho a partir daqui continuar pensando o vir a 

ser da Educação Ambiental por uma via mais singular, através do seu percurso de institucionalização no 

Brasil, em particular as políticas públicas e os fazeres deste país. 
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Ventos e eventos são portadores da história que levou o Brasil à construção de seus fazeres e suas 

políticas públicas de Educação Ambiental. 

Assim, no presente capítulo, percorro os caminhos trilhados no Brasil no sentido da 

institucionalização da Educação Ambiental, apresentando os processos e acontecimentos referentes à 

formação dos organismos governamentais relacionados com o meio ambiente, a legislação existente na 

área e os programas e políticas públicas. 

Conforme apresentei no capítulo anterior, é na década de 70 que desponta, de forma significativa 

e com maior visibilidade, o campo ambiental no Brasil, ou seja, no mesmo período em que acontecem os 

primeiros encontros mundiais para tratar do tema. Assim, se os ventos sociais, motivados pelo contexto 

nacional e internacional, impulsionaram esse processo, os eventos mundiais também o fizeram. 

Carvalho (2002, p. 80) diz que 

 

tanto nos depoimentos de ativistas quanto na literatura, destaca-se a referência aos anos 70 
como a década em que começa a configurar-se de forma mais sistemática um conjunto de ações, 
entidades e movimentos que se nomeiam ecológicos ou ambientais e, no plano governamental, uma 
estrutura institucional voltada para a regulação, legislação e controle das questões de meio 
ambiente.  

 

A primeira agência governamental brasileira de meio ambiente, a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente – SEMA, foi criada em 1973, como resultado direto da Conferência de Estocolmo. Segundo 
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Carvalho (2002), mais respondia a pressões externas do que a uma demanda interna. Isso fica claro ao 

analisar a participação do Brasil na Conferência e os seus posicionamentos oficiais, que contradizem 

qualquer iniciativa que vise à preservação ambiental. Um dos temas de discussão em Estocolmo foi a 

poluição. O Brasil, que na época vivia o “milagre econômico”, representado por um embaixador 

nomeado como porta-voz para políticas ambientais pelo General E. Médici, apresentou a seguinte posição 

oficial: a poluição é o preço que se paga pelo progresso (REIGOTA, 1994, p. 14). 

Posições contraditórias como essa são explicadas pelo contexto econômico e político brasileiro. 

Durante as décadas de 60 e 70, a questão ambiental era juridicamente fragmentada e desenvolvimentista. 

O poder público se pautava no binômio desenvolvimento/progresso para preservar alguns segmentos dos 

recursos naturais sem a preocupação da conservação ambiental como um todo (BRASIL, 2002, p. 5). 

Mesmo assim, a criação da SEMA representou o ingresso do Brasil nas discussões mundiais do 

Ciclo Social da ONU, definido por Carvalho (2002) como as diferentes conferências internacionais sobre 

temas sociais e ambientais promovidas pelas Nações Unidas entre os anos 70 e 90, os quais apresentei 

como eventos mundiais no capítulo anterior . 

Outro aspecto interessante nesse período, quanto à maneira como o Poder Público concebia as 

questões ambientais, é o fato de que a SEMA foi coordenada até 1986 por Paulo Nogueira Neto, oriundo 

do movimento ecológico. Conforme depoimento dado numa entrevista à Revista Ecologia e 

Desenvolvimento (1995, p. 30), Paulo diz: 
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Fui escolhido porque era presidente da Associação de Defesa da Flora e da Fauna (...) 
Pensei que para fazer crescer essa estrutura o melhor era me manter politicamente neutro. Era uma 
época difícil os anos 70. (...) Mas para fazer crescer a preocupação ambiental, eu precisava levantar 
os problemas.(...) Minha estratégia foi levantar questões pela imprensa. Eu falava quais eram os 
problemas, os jornalistas publicavam e nos éramos chamados para resolvê-los. 

 

Para Carvalho (2002), esse depoimento revela uma lógica ativista presente na SEMA, o que é 

representativo da conduta de várias outras lideranças que atuaram como técnicos ou dirigentes nas 

agências ambientais num período que se caracterizava pelo clima de repressão política, pela frágil 

organização da sociedade civil e pela baixa percepção dos problemas ambientais. 

Isso contribuiu para que o campo ambiental passasse despercebido pela repressão militar, pois não 

era visto como político. Pela mesma razão, como já mencionei no capítulo anterior, o movimento 

ambiental foi alvo de muitas críticas e de rejeição pelos movimentos sociais da época. 

A lógica ativista dentro da agência governamental vai se repetir por um longo período na história 

das políticas públicas ambientais no Brasil. Pádua (1991, p. 151) fala de um ambientalismo de Estado, 

referindo-se à importância da atuação de técnicos dos órgãos ambientais na luta ambientalista. Carvalho 

(2002, p. 88) associa isso, também, à condição de marginalidade e menor importância dos organismos 

de meio ambiente no aparato governamental. Acrescento às análises destas autoras, o fato de que o 

Estado tende a absorver as pessoas que estão tendo visibilidade nacional e demonstrando conhecimento 

quanto às questões ambientais, por reconhecer e necessitar da sua “competência” e/ou como forma de 

neutralizá-las. Digo isso fundamentada na observação e no acompanhamento das trajetórias de 
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profissionais que emergiram no contexto do movimento ecológico, em ONGs, e passaram a trabalhar no 

âmbito governamental. Motivados por sua possível ação instituinte, esses profissionais, ao tornarem-se 

técnicos dos órgãos ambientais, acabaram sucumbindo às forças institucionalizantes ou retornando às 

ONGs. Penso que isso está relacionado com o que mencionou Carvalho (2002), ou seja, com a forma 

como a questão ambiental é tratada pelo aparato governamental brasileiro. Nesse sentido, cabe 

considerar que, mesmo não sendo mais fragmentada, a legislação ambiental é vulnerável às decisões 

políticas e orçamentárias. 

Quando digo que a legislação ambiental não é mais fragmentada, refiro-me ao fato de que, em 

1981, foi promulgada a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, regulamentada em 1985. Antes 

disso, o Brasil tinha leis específicas, como o Código Florestal (Lei nº 4.771/65), a Lei de Proteção à Fauna 

(Lei nº 5.197/67), o Código de Pesca (Decreto-Lei nº 221/67), Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/67) 

e Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64). 

Encontrei, inclusive, algumas referências de políticas públicas no século XIX, voltadas para a 

preservação dos recursos naturais, como é o caso da Lei nº 601, de D.Pedro II, que proibia a exploração 

florestal e o Decreto nº 8.843, de 1891, que criou uma reserva florestal no Acre (Rio Grande do Sul, 

1998). 

Até a PNMA, não havia na legislação nada específico quanto à Educação Ambiental. Havia 

somente artigos voltados à educação inseridos nas leis ambientais, como no Código Florestal e na Lei de 

Proteção à Fauna, que apresentam respectivamente: 
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Art. 42 Dois anos depois da promulgação desta lei, nenhuma autoridade poderá permitir a 
adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos de educação florestal, previamente 
aprovados pelo Conselho Federal de Educação, ouvido o órgão florestal competente (BRASIL, 1965). 

 

Art. 35 Dentro de dois anos, a partir da promulgação desta Lei, nenhuma autoridade poderá 
permitir a adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos sobre proteção da fauna, 
previamente aprovados pelo Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1967). 

 

Mesmo não mencionando a Educação Ambiental, esses artigos apresentam uma concepção 

conservacionista, certamente influenciada pelos enfoques dados à Educação Ambiental e ao movimento 

ecológico nesse período, tanto mundial como nacionalmente. Conforme diz Paulo Nogueira Neto (1995, 

p. 28): o  começo do movimento ambientalista no Brasil foi conservacionista. Para nós, meio ambiente era 

conservação da natureza e ponto final. E permaneceu mais ou menos assim até os anos 70. 

“Ensaios” sobre a Educação Ambiental em organismos públicos, começaram a aparecer em 1977, 

quando a SEMA constituiu um grupo de trabalho para a elaboração de um documento de Educação 

Ambiental no contexto brasileiro e aconteceram encontros e debates preparatórios para Tbilisi, promovidos 

pela Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente – FEEMA RJ. No mesmo ano, foi também 

implantado o Projeto de Educação Ambiental em Ceilândia, no Distrito Federal. 

Em 1978, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul desenvolveu o Projeto Natureza – até 

1985, e foram criados cursos voltados para as questões ambientais em várias universidades.  
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Foi na década de 80 que começaram a aparecer políticas públicas mais efetivas, tanto no campo 

ambiental de forma geral, como para a Educação Ambiental especificamente.  

Segundo o Ministério da Educação (Brasil, 1998, p.1), foi nos anos 80 que o Brasil conseguiu as 

bases legais para o casamento oficial entre a educação e a defesa do meio ambiente.   

Reiterando essa afirmação, Carvalho (2002, p.147) diz que 

 

na segunda metade dos anos 80, o debate ambiental ganha visibilidade e adentra o cenário 
político. A entrada das questões e atores ambientais na arena política se materializa em articulações 
como a Coordenadoria Interestadual Ecologista para a Constituinte e a fundação do Partido Verde 
no Brasil.   

 

Esse contexto foi reforçado com a regulamentação da PNMA, em 1985, e com a Constituição 

Federal de 1988. 

A PNMA instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA (Lei 6.938/81), criou o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA e instrumentos de gestão, e incluiu a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la 

para participação ativa do meio ambiente (BRASIL, 1981). O Decreto nº 88.351/85 que a regulamenta, 

diz que compete ao poder público orientar a educação em todos os níveis, para a participação efetiva do 

cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente (BRASIL, 1985). 
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  A Constituição Federal declara o meio ambiente como bem público e institui que para o 

cumprimento dos preceitos constitucionais, as leis federais, os decretos, as constituições estaduais e as leis 

municipais devem determinar a obrigatoriedade da Educação Ambiental. Com isso, institui-se um 

instrumento jurídico de ação popular, como recurso fundamentado no direito coletivo e contra atos lesivos 

ao patrimônio ambiental, histórico e cultural. A Constituinte assegura, ainda, novos direitos ambientais, 

como a informação ambiental diante dos órgãos públicos de meio ambiente. No Artigo 225, do Capítulo 

VI – Do Meio Ambiente, reconhece que  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).  

 

 Em seu inciso VI, indica a necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1988). 

 Ainda nessa década, em 1989, foram criados o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, a 

partir da fusão da SEMA com outros organismos governamentais, e nele, uma Divisão do Departamento 

de Divulgação Técnico-Científica e Educação Ambiental; e o Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA, 

que, desde de 1990, vem financiando diversas ações em Educação Ambiental desenvolvidas pela 

sociedade civil e por instituições públicas.  
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 Nesse mesmo ano, o MEC e a Unesco promoveram um seminário para debater um projeto-piloto de 

Educação Ambiental no ensino técnico-agrícola da América Latina, e o IBAMA e a Universidade Federal 

doe Pernambuco, o I Encontro Nacional sobre Educação Ambiental no Ensino Formal. 

Quanto às políticas oriundas do MEC, até o início da década de 90, o que se tinha eram dois 

pareceres e uma portaria. O Parecer nº 819/85 reforça a necessidade de inclusão de conteúdos 

ecológicos no 1º e 2º Graus de ensino, integrados a todas as áreas do conhecimento. Em 1987, pouco 

antes do Congresso de Moscou, o Conselho Federal de Educação aprovou o Parecer nº 226 em relação à 

necessidade de inclusão da Educação Ambiental nos currículos escolares de 1º e 2º Graus de Ensino. E, 

através da Portaria nº 678/91, o MEC, motivado pela proximidade da Rio-92, determinou que a 

educação escolar deveria contemplar a Educação Ambiental permeando todos os currículos dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2002, p. 7). 

Quais são os conteúdos ecológicos? Educação Ambiental deve ser feita pelo professor de ciências? 

Como incluí-la nos currículos? Será criada uma nova disciplina? Essas e muitas outras perguntas ficaram 

em aberto por um longo período. Apesar das diretrizes legais, o MEC não apresentava políticas para a sua 

operacionalização. Mesmo tendo sido definido o caráter transversal da Educação Ambiental através do 

Decreto de 1991, ele não se mostrou suficiente para efetivá-la no ensino formal.   

A partir da década de 90 é que essas perguntas começaram a ser respondidas e o MEC começou 

a implementar ações mais efetivas. Conforme coloquei no capítulo anterior, a execução de políticas 

públicas passa a ser estimulada pela parceria entre Estado e sociedade civil – através da institucionalização 

dos movimentos sociais, que passam a se organizar em ONGs. 
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  A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio-92 

e do Fórum Global de ONGs, além de revelar a articulação, que citei anteriormente, entre os movimentos 

sociais e o Estado, foi altamente significativa para o fortalecimento do campo ambiental brasileiro e, 

conseqüentemente, para as iniciativas ligadas à Educação Ambiental. 

Em 1990, em função da Conferência, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMAM, 

que inicialmente foi coordenada por José Lutzenberger. Essa Secretaria foi extinta em função da criação do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, em 1992. 

Em 1991, dentro do IBAMA, foi formada a Divisão de Educação Ambiental e, em 1992, instituídos 

os Núcleos de Educação Ambiental em todas as suas superintendências estaduais, com a finalidade de 

promover ações educativas vinculadas à gestão ambiental nos estados.  

É também a partir desse momento que se começa a ouvir falar mais efetivamente em Educação 

Ambiental no MEC. Em 1991, com o apoio da Unesco e da Embaixada do Canadá, o MEC e a SEMAM 

promoveram o Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para a Educação Ambiental. 

No mesmo ano, num processo preparatório para a Rio-92, foi criado um Grupo de Trabalho no 

MEC, de caráter permanente, com o objetivo de definir, junto às Secretarias de Educação, as metas e 

estratégias para implantação da Educação Ambiental no país, elaborar a proposta de atuação do MEC 

para o ensino formal e não-formal e preparar a participação na Conferência do Rio. 

Durante a Rio-92, esse Ministério participou de um encontro de Educação Ambiental em 

Jacarepaguá, que teve como produto a Carta Brasileira para a Educação Ambiental. Essa reconhece a 

No final, nosso sucesso 
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Educação Ambiental como um dos instrumentos mais importantes para viabilizar a sustentabilidade como 

estratégia de sobrevivência do planeta e, consequentemente, da melhoria da qualidade de vida humana. 

(BRASIL, 2002, p. 10). Ao mesmo tempo, a Carta admite que 

 

 a lentidão da produção de conhecimentos, a falta de comprometimento real do Poder 
Público no cumprimento da legislação em relação às políticas específicas de educação ambiental, 
em todos os níveis de ensino, consolidam um modelo educacional que não responde às reais 
necessidades do país (BRASIL, 2002, p. 10). 

 

Que modelo educacional é esse que não responde às reais necessidades do país? Quais eram, até 

então, as políticas específicas de Educação Ambiental para com as quais o Poder Público não 

demonstrava comprometimento?  

As políticas públicas para a Educação Ambiental criadas até então estavam assentadas em 

legislações ambientais, como a PNMA, amplas, como a Constituinte, ou nos tratados e acordos oriundos 

dos eventos internacionais, que, como diz Gaudiano (2002, p. 29) eran simples referencias documentales 

que se citaban sólo para enmarcar los proyectos en un conjunto de propósitos supuestamente valiosos, 

pero distantes y un tanto ajenos. Somente em 1993, é que se passou a falar numa legislação específica de 

Educação Ambiental, quando o Deputado Fábio Feldmann, propôs o Projeto de Lei nº 3.792/93, que 

instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA. A PNEA tramitou no Congresso Nacional até 

1999, quando foi aprovada, e teve sua regulamentação somente em 2002. Nesse intervalo de uma 

década, muitas ações foram realizadas em prol da PNEA. 
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Nesse sentido, e como decorrência da Carta Brasileira de Educação Ambiental, o MEC realizou o I 

Encontro Nacional dos Centros de Educação Ambiental – CEAs. Alguns desses centros já haviam se 

formado desde 1991, quando foram propostos oficialmente como um programa do MEC. Após o 

Encontro, o governo federal formalizou-os como espaços de referência, visando à formação integral do 

cidadão para interagir em diversos níveis e modalidades de ensino e introduzir práticas de educação 

ambiental junto às comunidades (BRASIL, 2002, p. 10). A partir de então, os CEAs se formam às dezenas 

pelo Brasil, criados por diferentes instituições governamentais e não-governamentais.  

Em 1993, o GT do MEC foi transformado na Coordenadoria de Educação Ambiental – COEA, 

diretamente ligada ao Gabinete do Ministro da Educação – Portaria nº 773 de 10/05/93. Essa 

Coordenadoria, por sua vez, passou por um longo período de estruturação e afirmação dentro do MEC e, 

hoje, é a responsável pela Educação Ambiental nesse Ministério. 

Em cumprimento à Constituição Federal e aos acordos realizados na Conferência do Rio, a 

COEA/MEC, em parceria com o Ibama, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cultura e Ministério 

da Ciência e Tecnologia, formulou o Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA, que se 

tornou uma das bases de discussão da Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA. 

O PRONEA propõe cinco princípios e foi estruturado em sete linhas de ação. O Princípio n º3 

salienta que o objetivo da Educação Ambiental deve estar concentrado no desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

físicos, biológicos, sociais, políticos, econômicos, culturais, científicos e éticos (BRASIL,1997c, p. 14-15). 
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Suas linhas de ação compreendem: 1. Educação Ambiental através do ensino formal; 2. Educação 

no processo de gestão ambiental; 3. Realização de campanhas específicas de Educação Ambiental para 

usuários de recursos naturais; 4. Cooperação com os que atuam nos meios de comunicação e com os 

comunicadores sociais; 5. Articulação e integração das comunidades em favor da educação ambiental; 6. 

Articulação infra e interinstitucional; 7. Criação de uma rede de centros especializados em educação 

ambiental, integrando universidades, escolas profissionais, centros de documentação, em todos estados da 

federação. 

Esse Programa apresentou um avanço no que diz respeito ao conceito de meio ambiente e à 

concepção de Educação Ambiental, que passou a ser compreendida como uma ação para além da 

conservação da natureza e articulada com vários segmentos sociais. Mas ainda se fazia necessária uma 

maior articulação entre o MEC e o MMA, e desses com as demais instituições governamentais e as não-

governamentais. 

Nesse sentido, enquanto estava se estruturando como coordenação no MEC, a COEA ocupou a 

cadeira do MEC no CONAMA, retomando sua relação com o Sisnama. Foi, então, criada uma Câmara 

Técnica Temporária de Educação Ambiental no Conselho – Resolução nº 11 do CONAMA, de 

11/12/1995 –, da qual a COEA/MEC ocupou a presidência por dois anos. Nesse período, foram 

encaminhadas discussões para a regulamentação da PNEA, que resultaram no documento Subsídios para 

a formulação de uma Política Nacional de Educação Ambiental. Os princípios orientadores para esse 

documento eram a participação, a descentralização, o reconhecimento da pluralidade e diversidade 

cultural, e a interdisciplinaridade (BRASIL, 2004, p. 18). 
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Em cumprimento às orientações do PRONEA, tendo como roteiro de implementação o capítulo 36 

da Agenda 21, as políticas surgidas especificamente no âmbito do MEC, no período de 1996 a 1998, 

compreenderam ações como: cursos de capacitação com 100 horas para formar multiplicadores, 

oferecidos para técnicos das Secretarias de Educação, das delegacias regionais do MEC, professores das 

escolas técnicas federais e dos cursos universitários de pedagogia; teleconferências; publicação do livro 

Implantação da Educação Ambiental no Brasil; e a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN. 

Da mesma forma, e a fim de garantir a implementação do PRONEA, o Plano Plurianual do 

Governo (1996/1999) definiu como um dos principais objetivos da área de Meio Ambiente a promoção 

da Educação Ambiental, através da divulgação e uso de conhecimentos sobre tecnologias de gestão 

sustentável dos recursos naturais. Para tal, o MMA montou um GT em Educação Ambiental – Portaria nº 

353/96 – e foi assinado um Protocolo de Intenções entre o MMA e o MEC, no final de 1996, objetivando 

a cooperação técnica e institucional na área de Educação Ambiental, com prazo de vigência de cinco 

anos. Esse Protocolo foi como um canal formal para que ambos os Ministérios desenvolvessem ações 

conjuntas e formulassem políticas de implantação da Educação Ambiental, cabendo a cada um a 

responsabilidade de implementar a mesma na sua área de abrangência. 

Segundo o MEC (BRASIL, 2002, p.11), 

 

este protocolo não garantiu a efetiva participação do MEC nas ações de EA em ensino 
formal, mantendo uma atuação coadjuvante das iniciativas do MMA nos trabalhos e projetos dentro 
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do espaço escolar. Em sua renovação, em 2001, os novos termos do protocolo registraram um 
avanço nas atribuições do MEC como órgão indutor de políticas da EA nos sistemas de ensino, 
contemplando o contexto da educação e não só do meio ambiente. 

 

A citação acima contribui para a referência que fiz anteriormente, quanto ao fato de que até a 

criação da PNEA, e verifica-se isso na verdade até a sua aprovação, há a vinculação da Educação 

Ambiental com as políticas ambientais e não com as educacionais. Por essa razão, o MEC levou mais 

tempo para estruturar e implantar suas políticas de Educação Ambiental, estando inicialmente como 

coadjuvante das ações propostas pelo MMA.  

Reforçando essa idéia, ao fazer um balanço da gestão de 1991 a 1998 o MEC conclui que  

 

a presença da EA no MEC teve um forte caráter de apoio às ações de Educação Ambiental 
que eram desenvolvidas no sistema do meio ambiente. Não havia uma definição nítida que indicasse 
a construção de uma identidade da EA nos diversos sistemas de ensino. A criação de Centros de EA, 
os cursos de capacitação para multiplicadores e a divulgação dos objetivos de princípios da EA, 
assim como os projetos de EA nas escolas mostrados nas teleconferências e vídeos, garantiram a 
sensibilização dos atores da área educacional, mas não penetraram no universo das políticas e ações 
educacionais das instituições como era de se esperar (BRASIL, 2002, p. 12). 

 

No final dos anos 90, as “falhas” admitidas na Carta Brasileira de Educação Ambiental ainda eram 

evidenciadas, apesar das inúmeras ações realizadas nessa década. Essas “falhas” não dizem respeito 

somente à falta de articulação no interior do MEC, e deste com o MMA. Em 1997, em virtude de diversos 
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eventos realizados no país e de uma pesquisa promovida pelo MMA, foi possível chegar a um diagnóstico 

da situação da Educação Ambiental, que revelou como estavam até aquele período os fazeres e as 

políticas públicas, bem como o muito que se tinha a fazer, resumidas na citação do MEC que fiz 

anteriormente. 

Ainda assim, a segunda metade da década de 90 foi considerada “animadora” para a Educação 

Ambiental. Conforme o próprio MEC e a Rede Brasileira de Educação Ambiental – Rebea, 

respectivamente, o ano de 1997 não poderia ser como os outros para quem atua na área ambiental e 

1997 é o ano da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo! (BRASIL, 1998, p.20). 

Esse foi o ano da avaliação dos 20 anos após Tbilisi e 5 anos após a Rio-92. No Brasil, 

aconteceram o IV Fórum de Educação Ambiental, juntamente com os pré-Fóruns, realizados nas cinco 

regiões brasileiras, o I Encontro da Rede Brasileira de Educação Ambiental e a 1ª Conferência de 

Educação Ambiental. Esses eventos geraram grandes expectativas, reuniram muitos fazeres, impulsionaram 

políticas e revelaram o universo diverso da Educação Ambiental no Brasil e a fragilidade das políticas 

públicas.  

O IV Fórum de Educação Ambiental e o I Encontro da Rede Brasileira de Educação Ambiental 

foram realizados em Guarapari, no Espírito Santo, quando se buscou articular educadores ambientais, 

divulgar experiências, avaliar aspectos teórico-metodológicos que fundamentavam as ações na área, 

debater políticas públicas e fazer um balanço dos cinco anos após a Rio-92 e os vinte anos de Tbilisi. Além 

da reativação da Rebea, nesses eventos foram eleitos os delegados para a Conferência Nacional e 

criaram-se bases para a discussão da PNEA.   
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A 1ª Conferência Nacional de Educação Ambiental, realizada em Brasília, reuniu órgãos 

governamentais das três instâncias e representantes da sociedade civil. O seu documento final, a 

Declaração de Brasília para a Educação Ambiental, foi apresentado como documento oficial do Brasil na 

Conferência de Tessalônica, na Grécia, no mesmo ano. 

A Declaração de Brasília para a Educação Ambiental apresenta quarenta e cinco problemáticas e 

cento e vinte e cinco recomendações, reunidas em cinco áreas temáticas, ou capítulos, sobre as quais 

apresento a seguir algumas considerações: 

1. Educação Ambiental e as vertentes do desenvolvimento sustentável 

 Destinado a discutir acerca da Agenda 21 e da educação não-formal, nesse capítulo concluiu-se 

que a Educação Ambiental ficou em segundo plano nas ações do governo, apontando como 

problemáticas os seguintes aspectos: - o uso do termo desenvolvimento sustentável, tendo sido 

recomendada a construção de um conceito que o defina melhor; - a falta de contribuição do setor 

universitário, que deveria desenvolver metodologias e materiais de apoio à Educação Ambiental; - o 

descumprimento pelo governo do compromisso assumido de divulgar a Agenda 21; - a falta de uma 

Política de Educação Ambiental e de articulação entre as esferas governamentais e não-

governamentais; - e a carência de pessoas capacitadas para o setor. 

 Para dar conta dessa situação, há vinte e sete recomendações, entre as quais, a promoção de 

debates em nível local e regional sobre o desenvolvimento sustentável, a discussão sobre as questões 

éticas nas áreas política, econômica e social e o incentivo técnico e financeiro para construir um 
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sistema integrado de Educação Ambiental em todos os níveis, de modo a permitir a construção de uma 

política de Educação Ambiental e o fortalecimento de redes interinstitucionais no setor, envolvendo 

inclusive instituições de nível superior (BRASIL, 1998, p.23). 

2. Educação Ambiental formal: papel, desafios, metodologias e capacitação 

Foram identificadas várias carências na Educação Ambiental formal, entre elas: - de capacitação 

dos(as) professores(as) em Educação Ambiental, e de estímulos salariais e profissionais para os 

mesmos; - de pesquisas para produzir metodologias pedagógicas de Educação Ambiental para o 

ensino formal; - de materiais didáticos adequados para o trabalho em sala de aula e, entre os que 

existem, a falta de adequação para a realidade local de quem ensina; - de uma política nacional; - de 

articulação entre as diversas instâncias do sistema de ensino e dessas com outras instituições; - e de 

entendimento pela classe política quanto à Educação Ambiental não se configurar como uma disciplina 

do currículo.  

As recomendações feitas para responder a esse diagnóstico envolveram desde a reestruturação dos 

currículos escolares nos três níveis de ensino, até a cobrança aos Ministérios responsáveis pelo 

PRONEA para que assumissem verdadeiramente a sua implementação e priorizassem o seu papel de 

incentivadores e financiadores de pesquisas, cursos de capacitação, produção de materiais educativos 

e a inserção dos temas ambientais nos currículos.   

3. Educação no processo de gestão ambiental: metodologia e capacitação 
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Mais uma vez foram apontados aspectos que faltam à Educação Ambiental no Brasil. Entre os 

principais, podem-se destacar: - propostas diferenciadas para as populações tradicionais para o seu 

desenvolvimento sustentável; - conhecimento dos instrumentos de gestão ambiental; - programas de 

Educação Ambiental comunitários; - capacitação de responsáveis pelo estabelecimento da gestão 

ambiental nos setores público e privado; - envolvimento das esferas municipais para o gerenciamento 

ambiental. 

  Segundo o MEC (BRASIL, 1998, p. 36), 

 

o capítulo trouxe, ainda, um recado duro para o setor empresarial: ‘a educação ambiental e 
a gestão ambiental são tratadas em grande parte pelo setor produtivo como despesa e não como 
investimento e pela falta de programas de educação ambiental nas empresas, o que leva a confundir 
educação ambiental com marketing ambiental’. 

   

Esse capítulo fez o maior número de recomendações, propondo estabelecer políticas públicas 

comprometidas com as novas posturas éticas, buscando a melhoria da qualidade de vida 

(BRASIL,1997 b, p. 30). Nele, recomenda-se a gestão participativa para implementar um modelo de 

desenvolvimento sustentável, a criação de conselhos paritários entre governo e sociedade civil para 

acompanhamento (...) e avaliação das políticas públicas de educação ambiental (BRASIL,1997b, p. 

33), que os grandes empreendimentos e financiamentos tenham, como contrapartida obrigatória, a 

exigência do empreendedor de implementar ações de Educação Ambiental, que as empresas relatem 

seus desempenhos ambientais corretos e ações de educação junto às comunidades vizinhas 
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(BRASIL,1997b, p. 40) e que sejam criadas linhas de crédito específicas para a Educação Ambiental. 

Recomendou-se também a participação da sociedade no processo de gestão das unidades de 

Conservação, inclusive como forma de aprendizado para o exercício da cidadania, e, nesse sentido, 

que as diretrizes do PRONEA fossem adequadas a essa proposta e que fossem instituídos os Fóruns de 

Educação Ambiental. 

4. Educação Ambiental e políticas públicas – PRONEA, políticas urbanas, de recursos hídricos, 

agricultura, ciência e tecnologia 

 Segundo Brasil (1998, p.25), foi o capítulo mais enxuto da Declaração de Brasília, mas menos 

crítico. Nele foi criticada a tendência por parte do governo de planejar as políticas públicas de forma 

setorizada, sem a integração entre o poder público e a sociedade e, ainda, a ausência de estratégias 

que garantem a continuidade dos programas iniciados. Da mesma forma, foi criticado o fato da 

Agenda 21não ser considerada na elaboração dos Planos Diretores. 

 Entre as recomendações feitas para solucionar os problemas criticados, destacam-se: a proposta de 

inserir o componente ambiental em todas as políticas públicas, valorizando o serviço público e o 

servidor público (BRASIL, 1998, p. 25), sensibilizando esse servidor quanto aos aspectos ambientais das 

instituições em que trabalham, e a implementação de uma política ambiental urbana que considere 

particularidades regionais e estaduais (BRASIL, 1998, p. 25), sendo a Educação Ambiental a 

mediadora desse processo. 
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5. Educação Ambiental, ética, formação da cidadania, educação, comunicação e informação da 

sociedade. 

 Detendo-se nas discussões acerca dos meios de comunicação e dos processos de informação e 

organização da sociedade, esse capítulo apontou algumas causas para a má divulgação dos 

problemas ambientais e, em muitos casos, a sua ausência, destacando a falta de uma política de 

comunicação para esse tipo de situação, o monopólio dos meios de comunicação, a falta de 

compromisso com a qualidade da informação veiculada e o despreparo dos profissionais para cobrir 

essa área. Com isso, o que acontece no Brasil é o incentivo ao consumismo e o estímulo à violência 

social, a impossibilidade de veiculação de informações e programas de Educação Ambiental, em 

função dos altos custos, e o sensacionalismo em relação às questões ambientais. 

 Vale destacar as seguintes recomendações: - democratização dos meios de comunicação de 

massa; - abertura de espaços para a divulgação de experiências de Educação Ambiental e dos 

conhecimentos das populações tradicionais; - motivação dos profissionais de comunicação para 

assumirem seu papel de formadores de opinião, veiculando informações corretas e dirigidas à 

formação do cidadão; - e fortalecimento de um sistema interestadual de Educação Ambiental. 

Como se pode perceber, a Carta de Brasília apresentou um diagnóstico da Educação Ambiental no 

Brasil carregado de deficiências, principalmente no que tange à ação do Poder Público, isto é, quase o 

mesmo quadro apresentado na Carta Brasileira para a Educação Ambiental, elaborada pelo MEC durante 

a Rio-92.   
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Ainda na 1ª Conferência Nacional de Educação Ambiental, foram apresentados os resultados do 

Levantamento Nacional de Projetos de Educação Ambiental promovido pelo MMA nesse mesmo ano, com 

o objetivo de conhecer o estado da arte da Educação Ambiental no Brasil (BRASIL, 1998, p.21). 

Participaram dessa pesquisa 470 organizações governamentais e não-governamentais de todo o país, 

sendo que 53,2% das respostas foram oriundos do setor governamental. Os resultados demonstraram que 

as Prefeituras são as maiores implementadoras de ações/projetos de Educação Ambiental (28,8%), 

seguidas dos governos federais e estaduais (13,7%) e das universidades (13%), sendo que as ONGs 

apresentaram um número significativo (9,79%), ou seja, muito próximo do segundo e terceiro colocados. A 

pesquisa também revelou que a maioria dos projetos voltados à educação formal diz respeito à produção 

de material didático e formação de professores, e na não-formal, à ações comunitárias. A principal 

abordagem dada à Educação Ambiental nos projetos ainda era a ecológico-preservacionista (26,5%). Em 

segundo lugar, apareceram as abordagens histórico-crítica e histórico-social (18,9%), em terceiro, a 

socioambiental (17,7%) e, no penúltimo lugar, com 4,4%, a interdisciplinar. Quanto aos motivos que 

levam à interrupção dos projetos, 50,9% dos casos indicaram a falta de recursos financeiros (BRASIL, 

1997a).  

Em comparação com o estudo proposto em 1993 por Silvia Pompéia (BRASIL, 1998), os resultados 

são praticamente iguais. A pesquisadora concluiu, inclusive, que passados cinco anos desde a Conferência 

da ONU, as tendências continuavam as mesmas em 1997. 

Na esfera do MEC, as ações também se multiplicaram a partir da segunda metade dos anos 90. 

No que tange à legislação especificamente ligada à educação, a nova Lei de Diretrizes e Bases para a 



Capítulo II – Políticas, fazeres e muito a fazer no Brasil 104 

Educação – LDB nº 9.495/96 –, apesar de não mencionar o termo Educação Ambiental, no Inciso II do 

Art. 32, afirma que o ensino fundamental tem como objetivo a formação básica do cidadão mediante a 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em 

que se fundamenta a sociedade (BRASIL,1996). 

Como desdobramento da LDB, e também resultado das reformas curriculares iniciadas na década 

de 80, em 1997, foram lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. No documento chamado 

Convívio Social e Ética – Meio Ambiente, propõem a dimensão ambiental como um tema transversal nos 

currículos de ensino fundamental. Esses ressaltam a importância da elaboração do projeto educativo da 

escola, inserindo procedimentos, atitudes e valores no convívio escolar e a necessidade de tratar alguns 

temas sociais urgentes, de abrangência nacional, denominados temas transversais (BRASIL, 2002, p.11). 

Os PCN não repercutiram nos sistemas escolares como era esperado, não sendo absorvidos nem como 

política educacional e nem como prática pedagógica. O próprio MEC admite que essa proposta exige 

mudanças profundas na concepção de currículo escolar, e de educação, o que necessitaria que o 

Ministério iniciasse um movimento de institucionalização e formulação de políticas para inserir a EA como 

tema transversal no Ensino Fundamental. 

Como medida para o fortalecimento da Educação Ambiental no MEC, no final de 1998, a COEA 

foi transferida da Secretaria Executiva do Gabinete do Ministro para a Diretoria de Políticas de Educação 

Fundamental da Secretaria do Ensino Fundamental – SEF, efetivando-se como uma coordenação oficial no 

MEC. Essa transferência foi de suma importância, pois a Educação Ambiental passou da mera concepção 

de execução para a de planejamento-execução como política do MEC. 
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Em 1999, foi criada a Diretoria do Programa Nacional de Educação Ambiental no âmbito do 

MMA. A partir dessa data, o Programa teve a sua sigla, PRONEA, substituída por ProNEA. Inicialmente 

essa Diretoria realizou as seguintes ações (Brasil, 2004, p. 20): 

 

• Implantação do Sistema Brasileiro de Informações em Educação Ambiental (SIBEA), 
objetivando atuar como um sistema integrador das informações de educação ambiental no país. 

• Implantação de Pólos de Educação Ambiental e Difusão de Práticas Sustentáveis nos 
Estados, objetivando irradiar as ações de educação ambiental. 

• Fomento à formação de Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental nos estados 
e auxilio na elaboração de programas estaduais de educação ambiental. 

• Implantação de curso de Educação Ambiental à Distância, objetivando capacitar gestores, 
professores e técnicos de meio ambiente de todos os municípios do país. 

• Implantação do projeto Protetores da Vida, objetivando sensibilizar e mobilizar jovens para 
as questões ambientais. 

 

Em abril do mesmo ano, o Inciso IV da Constituição Federal foi regulamentado e sancionada a Lei 

n.° 9795/99, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

e dá outras providências (BRASIL, 2004, p.34). Em seu artigo primeiro, a lei conceitua Educação 

Ambiental nos seguintes termos:  

 

entende-se por educação ambiental os processos pelo meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
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para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 2004, p.34). 

 

No seu Art 2º, consta que  

 

a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter forma e não-formal (BRASIL, 2004, p.34). 

 

Trata-se da primeira vez que uma lei responsabiliza os sistemas de ensino pela Educação Ambiental 

nas escolas e reserva um capítulo específico para a Educação Ambiental no Ensino Formal – Cap. II, seção 

II. Conforme o Art. 9º, entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito 

dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: I – a educação básica: a) 

educação infantil; b) ensino fundamental e c) ensino médio; II – educação superior; III – educação 

especial; IV – educação profissional; V – educação de jovens e adultos (BRASIL, 2004, p. 37). A PNEA 

caracteriza a Educação Ambiental como uma prática integrada, contínua e permanente; assegura que sua 

implantação não deve ser como uma disciplina, somente em casos específicos, como em cursos de pós-

graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da mesma; indica que a dimensão 

ambiental deve constar dos currículos de formação de professores e os professores em atividade devem 

receber formação complementar; e obriga o cumprimento da lei na autorização e supervisão do 

funcionamento de instituições de ensino (BRASIL, 2004). 
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Além disso, a PNEA, em seu Art 3º, diz que todos têm direito à Educação Ambiental, incumbindo 

ao Poder Público definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente (BRASIL, 2004, p.34). No mesmo sentido, apresenta incumbências às 

instituições educativas, aos órgãos integrantes do SISNAMA, aos meios de comunicação de massa, às 

empresas privadas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, e à sociedade como um todo.  

Ainda constam na lei os princípios e objetivos fundamentais da Educação Ambiental, as linhas de 

atuação, uma seção específica sobre a Educação Ambiental não-formal e um capítulo acerca da execução 

da PNEA. 

É interessante ressaltar que o único artigo vetado, o Art. 18, dizia respeito à origem de recursos 

financeiros para a implementação da Política, os quais seriam oriundos de um fundo criado a partir das 

multas ambientais. Somente depois de sua regulamentação, em junho de 2002, através do Decreto nº 

4.281/02, é que foi definida a origem dos recursos para sua implementação, ou seja, o MMA e o MEC 

deverão consignar, em seus orçamentos, recursos para a realização das atividades e para o cumprimento 

dos objetivos da PNEA, bem como cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à 

aplicação de recursos privados em projetos de Educação Ambiental (BRASIL, 2004, p. 43) e ao Órgão 

Gestor da PNEA, estimular os Fundos de Meio Ambiente e de Educação, nos níveis Federal, estadual e 

Municipal a alocarem recursos para o desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental (BRASIL, 2004, 

p. 43). 
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Com o objetivo de disseminar a PNEA e articular parcerias para a construção de uma política 

pública de Educação Ambiental para o MEC, em 2000, a COEA realizou diversas atividades, como a 

Oficina Panorama da Educação Ambiental no Ensino Fundamental, teleconferências, uma homepage e 

palestras.  

Segundo o MEC (BRASIL, 2002, p.16), 

 

Essas ações de divulgação ampliaram o espaço para que o tema meio ambiente fosse 
contemplado no âmbito da instituição, contribuindo para a construção da política de 
institucionalização da EA, para a implementação de suas propostas e para a construção de uma 
identidade da EA nos sistemas de ensino. 

 

Assim, no mesmo ano, como proposta concreta de política de implantação da Educação Ambiental 

no ensino formal o MEC realizou o I Encontro Nacional de Educação Ambiental para os técnicos das 

Secretarias de Educação – SEDUCs e  lançou a formação continuada de professores em serviço. 

Nesse encontro, foi possível fazer uma análise do estado da arte da EA no Brasil, confirmando a 

hipótese de que a EA funciona de forma marginal às políticas educacionais dos estados e ocupa um 

espaço muito frágil nestes sistemas (BRASIL, 2002, p. 16). 

Em compensação, no Censo Escolar da Educação Básica de 2001 (BRASIL, 2002), respondido por 

cerca de 177 mil escolas de todo país, foi estimado que, do total de estudantes do Ensino Fundamental, 
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71,20% estão em escolas que trabalham de alguma forma o tema ambiental. O que o censo não aponta 

é que forma seria essa, ou seja, a qualidade do trabalho realizado. 

Esses dados revelam que a construção das políticas públicas de Educação Ambiental no âmbito 

educacional e na esfera governamental se dá ao mesmo tempo, ou até de forma mais lenta, que a 

implementação de ações nas escolas. Penso que isso está relacionado a duas situações. A primeira, à qual 

já fiz referência, é o fato de que houve, inicialmente, vinculação da Educação Ambiental às políticas 

ambientais e não às educacionais. Quanto a isso, Carvalho (2002, p. 75) afirma que o que se verifica, 

por exemplo no âmbito das políticas públicas e legislações sobre EA (...) a presença de organismos e 

instituições governamentais de meio ambiente é maior e mais antiga do que as instâncias institucionais de 

educação. 

A segunda remete às colocações feitas no Capítulo I desta dissertação quanto aos ventos sociais 

impulsionarem os eventos. Nesse caso, as ONGs impulsionaram as ações de Educação Ambiental nos 

sistemas escolares. Numa pesquisa realizada pelo MEC com as SEDUCs, entre os anos de 2000 e 2001, 

foi levantado um dado bastante significativo quanto a isso:  

 

tanto nas Secretarias municipais quanto nas estaduais os projetos e ações em EA são, em sua 
grande maioria, ditados pela parceria com órgãos ambientais e ONGs ambientalistas. (...) a EA não 
está devidamente institucionalizada nas Secretarias de Educação (...) com freqüência, ela é inserida 
em projetos especiais desenvolvidos pela Secretaria em parceria com instituições externas (BRASIL, 
2002, p.19). 
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Neste sentido, Carvalho (2002, p. 78) diz que a tardia entrada do MEC no que tange às políticas 

educacionais de educação ambiental ocasionaram que a Educação Ambiental no sistema formal de ensino 

fosse impulsionada pelas ONGs. 

 Numa tentativa de reverter esse quadro e, recuperar o tempo perdido, o MEC investiu nos 

Parâmetros em Ação – Meio Ambiente na Escola/PAMA, que faziam parte do Programa Parâmetros em 

Ação, ou seja, da política de formação continuada da SEF para o desenvolvimento profissional em serviço 

dos(as) professores(as) de todos os segmentos e modalidades do Ensino Fundamental, proposta em 

cumprimento da PNEA . 

  O PAMA foi implantado através da distribuição para as SEDUCs e Secretarias Municipais de 

Educação de dois kits de materiais para serem utilizados nas escolas, no ensino de 5ª a 8ª séries, um para 

o coordenador e outro para o professor. Assim, prevê que as escolas ou as secretarias formem um grupo 

de trabalho para estudo e implementação de ações de Educação Ambiental subsidiadas pelo material 

distribuído – livros, vídeos, cd-rom, guia com atividades, entre outros. 

  Esse Programa teve como objetivos 

 

incentivar a prática de formação continuada no interior dos sistemas educacionais, fortalecer 
a continuidade das ações de formação, incentivando o estabelecimento de uma organização de 
trabalho e de uma equipe de formadores nas Secretarias de Educação, contribuir para o debate e 
a reflexão sobre o papel da escola e do professor na perspectiva da transformação da ação 
pedagógica, criar espaços de aprendizagem coletiva, incentivando a prática de encontros para 
estudar, trocar e realizar trabalho coletivo nas escolas; colocar à disposição dos sistemas de 
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ensino, de forma organizada, os conteúdos e as metodologias de formação (BRASIL, 2001, p.9-
10). 

 

Segundo dados da COEA, 371 municípios de 24 estados e mais o Distrito Federal solicitaram 

adesão ao programa até setembro de 2002. Desse total, a COEA atendeu 17 SEDUCs e 348 Secretarias 

Municipais de Educação e o Distrito Federal (BRASIL,2002, p.36). Assim, nem todos os estados brasileiros 

foram contemplados pelo Programa, como é o caso do Rio Grande do Sul. Além disso, o mesmo não teve 

continuidade após a mudança de gestão no Governo Federal, o que revela, mais uma vez, a fragilidade 

das políticas públicas em Educação Ambiental, que navegam no embalo das correntes, oscilando 

conforme os diferentes enfoques dados por cada gestão. 

Como forma de dar maior visibilidade à Educação Ambiental no MEC, em 2003, a COEA foi 

transferida da Secretaria do Ensino Fundamental – SEF, para a Secretaria Executiva. Essa transferência foi 

de suma importância, pois permitiu que a Educação Ambiental atuasse de forma integrada com as demais 

secretarias, que é uma das propostas institucionais do atual governo, no ProNEA, conforme falarei mais 

adiante. 

Ainda em 2003, foi realizada, através da parceria MMA e MEC, a Conferência Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente, que reuniu jovens estudantes de todo Brasil para discutir e propor ações para a melhoria 

da qualidade de vida em nosso país. 

Retornando ao âmbito do MMA, o Plano Plurianual do Governo (2000/2003) contemplou a 

Educação Ambiental, institucionalmente vinculada a esse Ministério, para o desenvolvimento de ações 
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realizadas pelo mesmo, Ibama, Banco do Brasil e Jardim Botânico do Rio de Janeiro; e em 2001, esse 

Ministério iniciou uma ação de fomento à estruturação e fortalecimento de redes de Educação Ambiental, 

com apoio do FNMA. 

Isso evidencia uma questão não levantada até agora, mas que, desde o início da implantação das 

políticas públicas de Educação Ambiental em nosso país, mostra-se latente, isto é, os recursos financeiros 

para o fortalecimento da Educação Ambiental, são destinados ao MMA, o que reforça a idéia dessa ter 

sido mais impulsionada no âmbito das políticas ambientais do que das educacionais.  

É possível que o fortalecimento da Educação Ambiental no MEC se dê na gestão atual. Um aspecto 

que vem ao encontro disso, é o fato de que, como mencionei anteriormente, mesmo tendo sido aprovada 

na Câmara dos Deputados em 1999, a PNEA só foi regulamentada em junho de 2002, quando foi 

definida a composição e as competências do seu Órgão Gestor.  Assim, em 2003, o MMA e o MEC 

compuseram o Órgão Gestor da PNEA, que se organizou através de seis grupos de trabalho, a fim de 

planejar a execução de ações em Educação Ambiental no Governo Federal. 

Essa parceria, juntamente com a Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente 

– DES/MMA e a COEA/MEC, em sintonia com o Tratado de Educação Ambiental do Fórum Global da 

Rio-92, traçou novas diretrizes para o ProNEA, sendo elas a transversalidade, o fortalecimento do 

SISNAMA e dos Sistemas de Ensino, a sustentabilidade, descentralização espacial e institucional e a 

participação e o controle social (BRASIL, 2004).  
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Nesse sentido, o ProNEA está, atualmente, em consulta nacional, tendo sido disponibilizado a 

diversas instituições governamentais e não-governamentais, bem como à sociedade em geral. Segundo o 

MMA, esse diálogo se dará até a realização do V Fórum de Educação Ambiental, em novembro de 2004, 

quando serão acordadas as contribuições coletivas à versão consolidada no ProNEA (BRASIL, 2004, p. 

11).   

Ambos Ministérios estão investindo na avaliação e viabilização para a implantação das políticas 

públicas, tendo realizado, neste ano, em Goiânia,  

 

o primeiro encontro governamental nacional sobre políticas públicas de educação ambiental, 
reunindo secretários e gestores públicos das três esferas de governo da área educacional e 
ambiental. Esse evento visou elaborar um diagnóstico dos principais desafios ao enraizamento da 
educação ambiental no país, estimulando a descentralização do planejamento e gestão da 
educação ambiental e a aproximação entre as secretarias de educação e meio ambiente (BRASIL, 
2004, p. 21). 

 

Há aspectos nas propostas do atual Governo Federal, explicitados em seu discurso e proposições, 

que considero bastante positivos, como a idéia de enraizamento da Educação Ambiental, a 

descentralização e o trabalho em parceria entre os organismos governamentais de educação e meio 

ambiente, também nas instâncias estadual e municipal. Ainda assim, a política do governo parte, 

novamente, da realização de um diagnóstico. Quanto a isso, entendo, como educadora ambiental, que 

qualquer trabalho deva começar pelo conhecimento da situação onde iremos atuar, mas, de forma geral, 
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já se tem uma idéia do estado da arte da Educação Ambiental no país. Precisamos hoje é de investimentos 

e de um maior espaço de institucionalização da Educação Ambiental no Poder Público.  

Outro fator positivo de que dispõe o atual governo é o ambientalismo de Estado, citado por Pádua, 

principalmente no MMA, que tem em seu quadro vários profissionais oriundos do movimento ecológico, o 

que já não se pode dizer do MEC. Fora a composição do Órgão Gestor da PNEA e suas intenções 

explicitadas no ProNEA, esse Ministério ainda não apresentou nenhuma proposta concreta no que diz 

respeito à forma como serão fortalecidos os Sistemas de Ensino e como será o processo de 

descentralização da Educação Ambiental. Será que, mais uma vez, as políticas públicas de Educação 

Ambiental no MEC continuarão incipientes e dispersas, e, assim, será mantida a tradição das políticas 

públicas de Educação Ambiental serem oriundas das políticas ambientais?  

Nesse sentido, conta-se com um reforço, ou seja, o das ONGs ambientalistas. Essas, ao 

impulsionarem as políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil, o fizeram com maior enfoque às 

políticas ambientais, e não às educacionais. Mesmo as ONGs que desenvolvem ações nas escolas,  

vinculadas ao ensino formal, são oriundas da tradição ambiental, e não educacional. 

Atualmente, há esforços governamentais e não-governamentais para a implementação dessas 

políticas públicas em nosso país, que mais uma vez destaca-se mundialmente pela sua diversidade. Isto 

quer dizer que não somos somente o país com a maior biodiversidade mundial, somos também autores de 

uma vasta diversidade de métodos e experiências em Educação Ambiental, que têm inspirado e subsidiado 

práticas e políticas por este mundo afora.  
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Segundo Reigota (1998, p.25) a especificidade da educação ambiental brasileira, além da sua 

diversidade, é ter muito claro o seu compromisso político, a sua pertinência filosófica, a sua qualidade 

pedagógica e uma constante renovação.   

Essa especificidade tem sido construída por meio dos fazeres de ONGs, movimentos sociais, 

escolas, universidades e pessoas que, por alimentarem essa riqueza teórico-metodológica da Educação 

Ambiental brasileira, criam a demanda social necessária para impulsionar a formulação das políticas 

públicas. Já essas, parece-me que carecem de impulso para sua implementação e continuidade, o que nos 

deixa na situação de que temos, ainda, muito a fazer. 
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Neste capítulo, proponho-me a construir um conceito acerca do quê vem a ser uma política pública 

de Educação Ambiental, com o propósito de analisar o objeto de estudo desta pesquisa à luz desse 

conceito construído. 

Para tal, num primeiro momento, abordo a interação existente entre Estado e educação, a partir da 

diferenciação entre esta e as políticas educacionais. Em seguida, apresento uma discussão em relação a 

essas políticas como dimensão da política social, para, então, refletir sobre o quê vem a ser uma política 

pública e os agentes envolvidos na sua formulação e implantação, confluindo na construção de um 

conceito de política pública de Educação Ambiental. 

Educação e política educacional são instâncias sociais que diferem entre si, apesar de manterem 

uma interação. A etimologia da palavra educação remete à ação de criar, nutrir, cuidar, educar, instruir, 

ensinar (HOUAISS, 2001). Segundo Martins educar origina-se do latim educare, derivado de educere, que 

significa conduzir, revelar valores e formar o ser humano para criá-los.  Assim, a educação pode existir 

livre entre todos, como uma das maneiras que as pessoas encontraram para tornar comum – comunicar – 

o saber, externado naturalmente nas suas crenças (MARTINS, 1993, p.89). 

Diferentemente disso, as políticas educacionais pressupõem uma sistematização, uma organização 

determinada pelas finalidades e interesses que se tem em relação aos envolvidos no processo educativo 

(MARTINS, 1993). 
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Enquanto a educação propicia pensar tipos de homens e de mulheres e discutir quem somos, a 

política educacional ajuda a fazer esses tipos, definindo a forma e o conteúdo que vai ser passado de 

pessoa a pessoa para construir e legitimar o seu mundo, e visando, com isso, assegurar a sobrevivência 

dos diversos tipos de sociedade (MARTINS, 1993, p. 9-10).  Isso se processa em todos os tipos de 

sociedade, tanto as tradicionais, que têm uma estrutura educacional diferente das sociedades modernas, 

assegurando, através da transmissão oral, os conhecimentos e valores culturais que a caracterizam como 

grupo; como também no tipo de sociedade em que vivemos, a sociedade moderna, industrializada, 

capitalista. 

É nesse momento que Estado e educação passam a interagir de forma bastante comprometida, no 

sentido de que, por meio das políticas educacionais, são reveladas as intenções do projeto de sociedade e 

de ser humano que se está querendo construir ou manter. 

Segundo Azevedo (1997, p. 59), 

sendo a política educacional parte de uma totalidade maior, deve-se pensá-la sempre em 
sua articulação com o planejamento mais global que a sociedade constrói como seu projeto e que 
se realiza por meio da ação do Estado. São, pois, as políticas públicas que dão visibilidade e 
materialidade ao Estado e, por isso, são definidas como “o Estado em ação”. 

No modelo de sociedade em que vivemos, pensar a interação entre Estado e educação inclui 

também pensar a articulação dessas com o modelo econômico adotado. 

Conforme Martins (1993, p.31), 
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(...) a política educacional, ao ajudar a formar tipos de seres humanos, visa assegurar a 
sobrevivência dos tipos de sociedade. É justamente nesse momento (da constituição da 
individualidade humana para a sustentação da esfera social), que a política educacional revela sua 
dupla face: política e econômica. 

 

Para a autora, esses dois aspectos da política educacional estão relacionados ao liberalismo 

burguês, ou seja, à afirmação da sociedade moderna, originalmente motivada por valores como a 

igualdade social, e construtora de um modelo social centrado na indústria e na economia. Tendo sido a 

igualdade associada a um direito social, a educação foi concebida como um direito de todos e como 

retificadora dos males sociais. Entretanto, o processo produtivo, por ser hierarquizado, dita parâmetros 

diferenciadores da cidadania e, por isso, nem todos os cidadãos e as cidadãs são iguais ou têm os 

mesmos direitos – esses só existem perante a lei.  Na realidade, o status de igualdade social passou a ser 

definido pelas relações de produção, que exercem influência fundamental sobre todas as demais esferas 

da vida humana (MARTINS, 1993, p.33). Com isso, a política educacional está orientada no sentido do 

desenvolvimento econômico, e esse é identificado como desenvolvimento da sociedade. A educação, 

então, se propõe, ilusoriamente, a contribuir para uma sociedade mais democrática, igualitária. Assim, 

pode-se dizer que a idéia recorrente de que através da educação serão resolvidos os problemas sociais 

origina-se no interior e como motivadora do próprio modelo socioeconômico que gera tais problemas. 

Acrescento, ainda, o fato de que foi nesse momento, através da sistematização da educação pela criação 

de escolas e das políticas educacionais, que os valores liberais foram difundidos no mundo, perpetuando-

se até os dias atuais. Gonçalves (2004, p.202) levanta essa questão ao propor que (...) devemos, também, 
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nos perguntar, se no início do novo milênio, sobre o significado de, ainda, estarmos levantando bandeiras 

do século XIX, como por exemplo: educação para todos; educar para a cidadania. O que, de fato, 

significam esses ideais presentes em nosso discurso? Nesse sentido, então, remeto-me à importância de 

resignificarmos o discurso educativo e de repensarmos a política educacional no contexto do modelo 

socioeconômico vigente, como política pública de cunho social, apontando para a Educação Ambiental 

como uma possibilidade para tal. 

Trago, então, para este trabalho, as reflexões de alguns(mas) autores(as) acerca da política 

educacional no contexto das políticas sociais, com a intenção de elucidar as diversas formas como essas 

podem ser abordadas. 

Em material publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, as 

políticas de educação são definidas como o conjunto das políticas públicas de corte social, entendidas 

como a expressão da ação (ou não-ação) social do Estado e que têm como principal referente a máquina 

governamental, no movimento de regulação do setor da educação (AZEVEDO e AGUIAR, 2001, p. 43).  

Freitag (1989, p. 32) considera a política educacional como um caso particular das políticas sociais 

e, da mesma forma, Saviani (1998, p. 120) identifica essa política como uma modalidade das primeiras. 

E o que vem a ser uma política social? Como questiona Saviani (1998, p.1), por que falamos em 

política social se a política é a arte de administrar o bem comum e, portanto, toda política deveria ser 

social? 
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Segundo o autor, as políticas sociais decorrem das características da sociedade capitalista, cuja 

forma econômica se centra na propriedade privada dos meios de produção, o que implica a apropriação 

privada dos bens produzidos coletivamente (SAVIANI, 1998, p. 1). Assim, o Estado, como regulador e 

também impulsionador de uma política econômica de ordem capitalista, favorece os interesses privados 

sobre os da coletividade. A política econômica passa, então, a ser anti-social, 

 

cujos efeitos, entretanto, contraditoriamente, atuam no sentido de desestabilizar, em lugar de 
consolidar a ordem capitalista. Para contrabalançar esses efeitos é que se produz, no âmbito do 
Estado, a “política social”, abrangendo ações nas áreas da saúde, previdência e assistência social, 
cultura, comunicação e educação (...) (SAVIANI, 1998 , p. 1-2).  

 

Nesse mesmo sentido, Faleiros (1986, p. 80 apud Pastorini, 2000, p. 220) define as políticas 

sociais como formas de manutención de la fuerza de trabajo, económica y políticamente articuladas para 

no afectar el proceso de exploración capitalista y dentro del proceso de hegemonía y contra-hegemonía de 

la lucha de clases. Esse autor diz que, com o objetivo de dinamizar a economia, as políticas sociais têm 

sido definidas como intervenções fora do sistema de mercado, sendo denominadas sociais porque 

escamoteiam a verdadeira intenção do Estado de reproduzir as relações de produção, dando-lhe a 

aparência de justiça e benefício à população. O Estado, conseqüentemente, coloca-se como um árbitro 

neutro-protetor entre as diferentes classes sociais, buscando beneficiar os mais desfavorecidos no mercado 

(FALEIROS, 1984, p. 34). 
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Para Pastorini (2000), a abordagem de Faleiros faz parte de uma das duas perspectivas que a 

autora apresenta para a análise das políticas socais. Uma delas, a tradicional, vê as políticas sociais como 

mecanismos de distribuição de renda, como concessão feita à classe dominada a fim de corrigir os efeitos 

negativos produzidos pela acumulação capitalista. Outra, a marxista, na qual Faleiros é incluída, propõe-

se como oposição e crítica à perspectiva tradicional e coloca a necessidade de pensar as políticas sociais 

tanto como concessões do Estado e do capital, como quanto conquistas das classes trabalhadoras, 

incorporando, assim, esses fatores – Estado, capital e classes trabalhadoras – que estão em constante 

processo de interação e conflito político, social e econômico. Ainda assim, em vista das críticas feitas a 

essa última perspectiva, a autora propõe que seja superado o binômio concessão-conquista na análise 

marxista das políticas sociais, substituindo-o pela categoria demanda-outorga e incluindo a perspectiva de 

lutas de classes, que indica uma relação entre sujeitos protagonistas e uma visão de totalidade, que 

implica em pensar as políticas sociais tanto sob a ótica política, como também pela social e econômica.  

Segundo a autora, 

 

para analizar todas e cada una de las políticas sociales concretas debemos tener en 
consideración el proceso de demanda, lucha, negociación y otorgamiento, ya que esos elementos 
están presentes en el proceso de elaboración, definición e implementación de las políticas sociales, y 
por lo tanto, cada uno de esos momentos debe estar presente en los estudios que refieren a dicha 
temática (PASTORINI, 2000, p. 230). 
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Com o intuito de analisar a política educacional como política social no Brasil, Freitag (1989, p.16) 

conceitua as políticas sociais como 

 

uma certa forma de intervenção do Estado em áreas específicas da sociedade civil que 
atingem (mesmo que diferencialmente) todas as classes. Para a autora, O Estado moderno, passa a 
organizar e reorganizar certas áreas da vida social (trabalho, saúde, educação, família etc.) até 
então não sujeitas ao controle estatal e que, em outros momentos históricos ou contextos socais, 
pertenciam à chamada esfera privada da sociedade.  

 

Fundamentada em Offe, reinterpretado por Habemas, considerado pela autora como perfeitamente 

dialetizável (FREITAG, 1989, p.26), Freitag irá buscar uma interpretação para a política educacional no 

Brasil, como política social, no capitalismo dependente, apesar desses autores terem proposto instrumentos 

para análise dessa questão no capitalismo avançado. De forma geral, podemos dizer que as políticas 

sociais no Brasil podem ser compreendidas, desde que devidamente contextualizadas, com o instrumental 

desenvolvido por Offe e Habermas e com o modelo teórico dialetizado. 

 Assim, Freitag tem como tese que a política educacional trata-se de um caso particular das 

políticas socais, assumindo, portanto, todas as características da política social global, ou seja, 
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(...) dirige-se a populações que abrangem todas as classes sociais e não somente aos 
carentes, é um instrumento político-econômico que visa disciplinar, ideologizar, instrumentar e 
profissionalizar a futura força de trabalho, voltando-se essencialmente para populações ainda não 
absorvidas pelo mercado de trabalho. Não consiste necessariamente em uma tentativa de atender e 
resolver as reivindicações das classes trabalhadoras, assalariadas ou não, e sim em uma ação 
governamental que tende a preservar o sistema global e a assegurar para o modo de produção nele 
hegemônico a força de trabalho necessária (FREITAG, 1989, p. 32). 

  

Contudo, ao partir de um modelo teórico dialetizante, a autora não poderia deixar de considerar 

que simultaneamente ao fato da educação se constituir como uma área de atuação do Estado, no sentido 

de formular e preservar as bases do sistema societário com suas hierarquias e privilégios, ela também se 

faz, involuntariamente, como um instrumento emancipatório, pois dela surgem dialéticas intrínsecas que 

podem levar à reformulação das próprias políticas governamentais (FREITAG, 1889). Poderia-se, então, 

pensar o vir a ser da Educação Ambiental como uma dessas dialéticas intrínsecas do processo de 

construção e implementação das políticas educacionais?  

 Em meio a todas essas abordagens, pode-se dizer que as políticas sociais surgem com o Estado 

capitalista, inserido numa conjuntura em que esse se vê pressionado pelas forças sociais e pela 

necessidade de manter e sustentar o sistema capitalista. E aqui, novamente, trago uma indagação de 

Saviani (1998, p.126): como, então, situar a nossa posição diante da “política social” no atual contexto? 

Cabe defendê-la ou trata-se de abandoná-la como algo que irá desaparecer à medida que o 

desenvolvimento das contradições da sociedade capitalista conduza à sua superação? 
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Diante disso, o autor sugere que, assim como o modelo de sociedade atual é obra dos seres 

humanos, sua superação dependerá também do empenho dos próprios seres humanos, através de uma 

luta que parta das condições atuais. Assim, Saviani coloca que a atual luta pela valorização das políticas 

sociais é uma luta para torná-las desnecessárias, na medida em que se luta pela ampliação dos recursos 

destinados à área social no sentido de equilibrá-los aos da área econômica e, com isso, propõe-se o 

Estado como instrumento de neutralização do processo de apropriação privada dos bens socialmente 

produzidos (SAVIANI, 1998, p.126). Essa luta aponta para a socialização da economia e, no seu limite, 

para a própria superação do modelo de produção capitalista. Sendo a Educação Ambiental oriunda dos 

ventos sociais que sopraram – e sopram – em contraposição a tal modelo, é possível incluí-la nessa luta 

que Saviani fala?   

Foi com esse sentido que, nas últimas décadas, ampliou-se o debate sobre as políticas sociais no 

Brasil, a partir das lutas pela democratização do Estado e da sociedade. Desde os anos 80, acontecem 

mudanças nesse contexto, decorrentes da atuação de novos interlocutores no campo das políticas sociais, 

e foi no cenário político da década de 90, que se inseriram inflexões importantes nesse movimento, 

relacionadas à participação de segmentos organizados da sociedade civil na formulação, gestão e 

controle social das políticas públicas, conforme venho apresentando desde o Capítulo I desta dissertação, 

e sobre o qual farei, adiante, uma abordagem mais detalhada. 

Em material produzido pela Universidade de Brasília, para o Programa de Capacitação Continuada 

para Assistentes Sociais, propõe-se que analisar a gestão das políticas sociais implica referir-se à gestão de 
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ações públicas como resposta a necessidades sociais que têm origem na sociedade e são incorporadas e 

processadas pelo Estado em suas diferentes esferas de poder (federal, estadual e municipal) (CENTRO DE 

EDUCAÇÃO ABERTA, CONTINUADA À DISTÂNCIA, 2000, p. 59). 

No que tange especificamente à política educacional, Azevedo (1997, p. 5) afirma que abordar a 

educação como política social, requer diluí-la na sua inserção mais ampla: o espaço teórico-analítico 

próprio das políticas públicas, que representam a materialidade da intervenção do Estado, ou o “Estado 

em ação”. 

Tendo como referência essas reflexões, passo, a partir de então, a abordar as políticas sociais, em 

especial a política educacional, no âmbito das políticas públicas.   

Pereira (1996 apud CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA, CONTINUADA À DISTÂNCIA, 2000, p. 

59) define as políticas públicas como a linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e 

garantidos em lei. Sendo assim, é por meio das políticas públicas que os bens e os serviços sociais são 

distribuídos ou redistribuídos mediante as demandas da sociedade, o que torna o direito que as 

fundamenta um direito coletivo, e não individual. Embora as políticas públicas sejam de competência do 

Estado, não representam decisões autoritárias do governo para a sociedade, mas envolvem relações de 

reciprocidade e antagonismo entre essas duas esferas (CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA, CONTINUADA 

À DISTÂNCIA, 2000, p. 59). 
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Com referência em Poulantzas, Corrêa (2003, p.58) afirma que as políticas públicas são a 

expressão da necessidade (e possibilidade) de interferência estatal na reprodução econômica e social. 

Segundo a autora, o conceito de políticas públicas remete de modo direto à ação do Estado enquanto 

coisa pública, em sua relação com as instâncias privadas da sociedade civil, enfatizando não só as 

demandas sociais como também as exigências da acumulação do capital (CORRÊA, 2003, p. 61). 

Azevedo (1997, p.5) busca uma caracterização das políticas públicas partindo do princípio de que  

o conceito de políticas públicas implica considerar os recursos de poder que operam na sua definição e 

que têm nas instituições do Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal referente. A 

autora considera também que as políticas públicas são definidas, reformuladas ou desativadas com base 

na memória da sociedade ou do Estado em que têm lugar e que por isso guardam estreita relação com as 

representações sociais que cada sociedade desenvolve sobre si. 

Da mesma forma, focando as políticas públicas como ação do Estado, e relativizando essa questão 

em função da interação Estado-sociedade civil, o material da Universidade de Brasília destaca o fato de 

que, na formulação e gestão das políticas sociais, deve ser considerada a primazia do Estado, a quem 

cabe a responsabilidade pela condução das políticas públicas. No entanto, essa primazia não diz respeito 

à responsabilidade exclusiva do Estado, inclui também a participação ativa da sociedade civil nos 

processos de formulação e controle social na execução das políticas (CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA, 

CONTINUADA À DISTÂNCIA, 2000, p. 59). 
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Essas abordagens acerca das políticas públicas trazem à tona a interação existente entre Estado e 

sociedade civil. Portanto, essas instâncias representam pontos importantes a ser aportados.  

Levando em consideração que o conceito de Estado não é unívoco, sendo esse uma organização 

política que recebeu diferentes caracterizações ao longo da história, tendo sido o seu papel na sociedade 

capitalista abordado por meio de reflexões complexas, que apontam para uma discussão que não se 

esgota nas concepções presentes neste trabalho; e que o mesmo acontece em relação à sociedade civil, 

tema que vem sendo exaustivamente debatido, principalmente no que diz respeito à sua definição a partir 

das articulações que estabelece com o Estado, minha intenção não é a de dar conta de tais discussões e 

da formulação de conceitos que definam tais instâncias. No âmbito desses debates, trago as concepções 

de Estado dos autores a que fiz referência anteriormente, na intenção de acrescer a esta discussão 

elementos que possibilitem reflexões acerca do Estado e da política educacional no âmbito das políticas 

públicas. Teço também, através de um diálogo com outros autores, algumas considerações sobre a 

sociedade civil, sobretudo o Terceiro Setor, representado em particular pelas ONGs, e como esse se inter-

relaciona com o Estado e articula-se em relação às políticas públicas de cunho social, confluindo, assim, 

na configuração do Estado brasileiro e na sua interação com as ONGs na formulação e implementação 

de tais políticas. 

Corrêa (2003, p.60), ao referenciar-se em Poulantzas, vê o Estado como a condensação das 

relações de classe, incluindo em seu conceito o par teórico hegemonia/contra-hegemonia, de Gramsci.  

Assim, segundo a autora o conceito de Estado é ampliado, definido, nos termos do autor como: 
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“sociedade política mais sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção” (Gramsci, 1978, p. 

149). 

Nesse mesmo sentido, para o Centro de Educação Aberta, Continuada à Distância (2000, p.59) as 

concepções de Estado e de sociedade civil adotadas baseiam-se em Gramsci, que enriquecem a teoria 

marxista clássica de Estado, considerado em sentido estrito como organismo de coerção e dominação pela 

classe dominante. 

Conforme aborda Faleiros (1987, p.47), o Estado pode ser considerado uma instância em relação 

social: 

 

O Estado resume, condensa, mediatiza relações sociais, segundo as correlações de força da 
sociedade civil. O aparelho estatal não está somente em função dos interesses da classe dominante. 
Ele pode integrar, dominar, aceitar, transformar, estimular certos interesses das classes dominantes. 
O Estado é hegemonia e dominação. A hegemonia representa sua capacidade de orientar o 
conjunto da sociedade, de arbitrar certa coesão social. Pela dominação, o Estado impõe repressão à 
força ou sua fraqueza, em face à força em relação à correlação das forças sociais. 

 

Ao apresentar uma proposta analítica para a política educacional no espaço de intersecção das 

diversas abordagens dadas às políticas públicas e, construindo desse modo, um inventário das concepções 

de Estado, Azevedo (1997) revela o quanto as discussões sobre o Estado são complexas, variantes e 
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determinantes nas concepções das políticas públicas. Faço, então, uso do percurso trilhado por Azevedo, 

trazendo, assim, outras concepções de Estado, além da de Gramsci, as quais auxiliarão na compreensão 

da configuração do Estado brasileiro e suas políticas públicas. 

Começando pela abordagem neoliberal, Azevedo remete-se ao Estado liberal burguês do século 

XVII, que, com o avanço do capitalismo, incorpora uma nova dimensão que o legitima, ou seja, o ideal de 

igualdade liberal corresponde à ampliação dos direitos políticos dos cidadãos e do individualismo como 

forma democrática. Com base na economia clássica, surge a concepção da “democracia utilitarista”, 

postulando a “neutralidade” do Estado (AZEVEDO, 1997, p.9). Nesse sentido, o Mercado, e não o 

Estado, configura-se como o regulador e distribuidor da riqueza, pois, na medida em que ganha forças 

para se desenvolver, produz o bem-estar social. Menos Estado e mais Mercado ou a concepção de Estado 

Mínimo, sintetizam as postulações neoliberais, que creditam ao mercado a capacidade de regulação do 

capital e do trabalho e consideram as políticas públicas as principais responsáveis pela crise que perpassa 

as sociedades (AZEVEDO, 1997, p.12). Da mesma forma, as políticas sociais são tidas como 

estimuladoras da acomodação e dependência dos trabalhadores ao Estado. Já no que diz respeito à 

política educacional, pode-se dizer que o vírus neoliberalizante não a contagia na mesma proporção em 

que atinge outras políticas sociais (AZEVEDO, 1997, p.15). A educação é um dos setores considerados 

como de responsabilidade do Estado e como instrumento da redução das desigualdades sociais. Contudo, 

a concepção de educação tem como orientação as leis que regem os mercados. Assim, a autora refere-se 

à crise atual dos sistemas educacionais como decorrente desse tipo de regulação assumida pelo Estado, 

que apesar de ter tido seu auge durante o século XIX e ter se fragilizado pela própria dinâmica do 
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capitalismo – a crescente organização do trabalho, o ideário socialista, a recessão de 1930, as duas 

guerras, etc – permanece em cena, encontrando espaço propício para se vigorar na crise econômica dos 

anos 70, quando assumiu a versão que tem sido denominada de neoliberal (AZEVEDO, 1997, p.10).  

 Em meio às contradições no interior do sistema capitalista e em contraposição à concepção 

neoliberal, surge a Teoria Liberal Moderna da Cidadania, construída a partir das lutas históricas e 

demandas dos trabalhadores por direitos trabalhistas, postulando que o bem-estar e a igualdade 

constituem-se em pré-requisitos indispensáveis ao exercício pleno da individualidade e da liberdade 

(AZEVEDO, 1997, p.19). 

 Partindo de uma concepção de Estado que postula a sua responsabilidade na promoção do bem 

comum, essa teoria desdobra-se em duas abordagens, a pluralista e a social-democrata, que se  

distinguem, sobretudo pela maneira como apreendem os processos pelos quais o bem comum toma forma 

e se viabiliza  (AZEVEDO, 1997, p.20). 

 Na abordagem pluralista, busca-se conhecer como os bens públicos surgem enquanto tal a partir 

das reivindicações e demandas sociais, consideradas como crescentes e ilimitadas, portanto, impossíveis 

de ser atendidas em sua totalidade. A forma de equacionar isso está associada ao fato de que, segundo os 

pluralistas, todos(as) os(as)cidadãos(as) têm chances iguais de participar do processo político, podendo 

influenciar na alocação dos recursos públicos e nas prioridades da ação estatal. Isso só é possível por 

meio de uma democracia representativa, ou seja, os eleitores podem delegar às elites o poder de tomar as 
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decisões, pois a estas se atribui a capacidade de agir com maior grau de racionalidade, posto que detêm 

um maior grau de conhecimento a respeito do social (AZEVEDO, 1997, p.25). 

 É nesse momento, então, que aparece o papel da política educacional. Ao atribuírem aos atores 

políticos, na sua condição de elite, um alto grau de racionalidade, os pluralistas acreditam que esses 

possuem legítima capacidade de decidir sobre os bens públicos a ser consumidos pela sociedade. Porém, 

existindo nessa, em oposição ao papel das elites, indivíduos com uma mentalidade tradicional, a 

abordagem pluralista vai destacar a importância da educação como um dos mais poderosos meios de 

transformação das mentalidades tradicionais, em direção à racionalidade (AZEVEDO, 1997, p.28). A 

escolarização tem a atribuição de educar os indivíduos dentro das normas, valores e atitudes que visem 

torná-los agentes sociais e políticos, conforme os marcos referenciais da modernidade, ou seja, o processo 

educativo é visto como responsável pela socialização política e também como fornecedor das bases do 

conteúdo do próprio poder, conteúdo que se traduz no acesso ao conhecimento e à informação, requisitos 

para o exercício de comportamentos e atitudes racionais (AZEVEDO,, 1997, p.29). No limite, só aqueles 

que detêm maior conhecimento, e que melhor apreendem a complexidade da tecnologia moderna, são 

considerados capazes de tomar as decisões sobre os bens públicos e sobre os rumos da sociedade 

(AZEVEDO, 1997, p.29). 

 Segundo a autora, tanto a abordagem pluralista, quanto a neoliberal, superestimam o papel da 

educação, em detrimento de outros problemas estruturais na produção das desigualdades, o que as limita 

como condutoras de processos analíticos que visem à apreensão da educação como política pública.  
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Referenciada em estudos da realidade dos países de capitalismo avançado da Europa, onde a 

afirmação da classe burguesa resultou de confrontos diretos com as classes trabalhadoras, produzindo 

formas mais democráticas de negociação e regulação dos conflitos sociais, a abordagem social 

democrata busca uma compreensão da atual crise por que passa o Estado do Bem-Estar Social. 

Esse, por sua vez, também conhecido internacionalmente como Welfare State, caracteriza-se, 

segundo Pereira (2000), pelo Estado capitalista do pós-guerra, que tem como funções, superposto à 

sociedade, produzir, instituir e distribuir bens e serviços sociais considerados como direitos de cidadania.  

Wilenski (1975, p.13 apud AZEVEDO, 1997, p.30) definiu o welfare como um padrão mínimo de 

renda, alimentação, saúde e instrução que o Estado garante e assegura a qualquer cidadão como um 

direito político e não como benefício. 

Assim, de forma singular, explícita ou implicitamente, a abordagem social-democrata concebe as 

políticas sociais em estreita relação com os direitos de cidadania (AZEVEDO, 1997).  

Por se colocar na contraposição da abordagem neoliberal e numa contraditória convivência entre o 

capitalismo e a democracia parlamentar, essa abordagem de Estado tem encontrado problemas que 

acompanham a gestão de suas políticas, como, por exemplo, os colocados a partir da crise econômica e 

financeira, que suscitam questionamentos sobre a expansão assumida pelo aparato estatal, a sua 

burocratização e centralização, a forte tendência de seus funcionários às práticas corporativistas, o 
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aumento do déficit público e da carga fiscal e a instabilidade no financiamento das políticas, que acabam 

por ter um pequeno alcance redistributivo.   

Em vista dessas questões e não desconhecendo os problemas citados, ainda assim, os social-

democratas não têm por suposto a total substituição do Estado pelo mercado, como os neoliberais. 

Apresentam, sim, variações teóricas, que, em alguns casos, situam-se em lugar de intersecção com a 

abordagem marxista, intersecção essa, que, segundo Azevedo (1997, p. 38), coloca-se,  

 

no presente, como um fértil caminho de busca teórica, na perspectiva de compreensão dos 
novos padrões societais que a globalização do planeta, aliada à débâcle do socialismo real e do 
avanço da perspectiva neoliberal na condução das políticas públicas estão a impor, tendo-se em 
vista o soerguimento de um maior padrão de justiça social. 

 

Por sua vez, a abordagem marxista, considerada pela autora como um paradigma que se 

multiplicou em inúmeras teorias e tendências, em particular, não tratou das questões diretamente ligadas 

às políticas sociais, quase inexistentes no período de Marx. É através das variantes que ganhou o marxismo 

que alguns autores, como Muller, Poulantzas, Offe e Oliveira, situados nos espaços de intersecções 

teóricas, numa tentativa de atualização das categorias marxistas, farão suas análises acerca das políticas 

públicas de cunho social. 
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Exatamente nesse espaço de intersecção teórica que Azevedo, situada entre as abordagens da 

teoria liberal moderna da cidadania e a marxista, e fundamentada principalmente em Muller e Jobert, irá 

propor um campo analítico para a análise e compreensão das políticas públicas, em especial a política 

educacional. 

Segundo a autora, para se ter uma aproximação dos determinantes que envolvem a política 

educacional, deve-se considerar que a mesma articula-se ao projeto de sociedade que se pretende 

implantar, ou que está em curso, em cada momento histórico, ou em cada conjuntura (AZEVEDO, 1997, 

p. 60), sendo esse projeto construído pelas forças sociais que têm poder de voz e de decisão, fazendo 

chegar seus interesses ao Estado e à máquina governamental e influenciando na formulação e 

implementação das políticas públicas. 

Inspirado em Durkheim, com o propósito de explicar como se dá o processo pelo qual as políticas 

públicas são criadas, Muller considera as sociedades modernas/industrializadas como sociedades 

setorizadas. Isso significa dizer que há um tipo de organização social que foi estabelecido a partir da 

divisão social do trabalho, das especializações das funções e das profissões, e dos diferentes tipos de 

atividades que caracterizam a vida moderna (AZEVEDO, 1997, p. 60). Assim, as sociedades modernas 

estão organizadas através de setores, como por exemplo, o setor educacional, o da saúde, o ambiental, o 

industrial, estando os indivíduos, por sua vez, ligados a tais setores, seja de forma mais direta, relacionado 

com a profissão que exercem, seja na forma de usuários. 
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As políticas públicas, então, são estabelecidas para cada setor, mas só se configuram como tal, no 

momento em que uma determinada questão, relacionada com um determinado setor, se torna socialmente 

problematizada, passando a ser amplamente discutida pela sociedade e exigindo a atuação do Estado. 

Desta forma, segundo Azevedo (1997), dependerá do grau de organização e articulação dos setores e dos 

grupos que predominam em cada um deles, o padrão assumido pelas políticas públicas, o que significa 

dizer que os grupos hegemônicos terão maior influência na solução escolhida ou não para a questão 

problematizada. Assim, cabe aqui incluir nas reflexões sobre o estudo das políticas públicas, a dimensão 

ideológica que elas contêm, proposta, conforme afirma Azevedo, por autores como Habermas, Poulantzas 

e Offe, e, no que tange à educação, enfocando o seu caráter reprodutivista enquanto prática social, 

Althusser e Bourdieu. 

Para Offe (1984 apud AZEVEDO, 1987), a ideologia funciona como um dos mecanismos pelos 

quais o Estado constrói suas políticas, sendo (...) o sistema de normas ideológicas e culturais um dos 

“filtros” que atuam na seleção do que merece ser alvo da ação estatal (...). Offe, entretanto, trata a 

dimensão ideológica e cultural tendo como referentes as estruturas internas do Estado stritu senso 

(AZEVEDO, 1987, p.64). 

Já Muller e Jobert ampliam essa dimensão, centrando-se nos sistemas de representações sociais 

que orientam a elaboração e implementação das políticas. Empregando o conceito de representação 

social, tal como é desenvolvido em estudos na área de psicologia social, Jobert parte da consideração de 



Capítulo III – Políticas públicas, uma breve contextualização para a confluência num conceito de política pública de Educação Ambiental 

 
137 

que as políticas públicas são fruto da ação humana e, portanto, como qualquer ação humana, todo o seu 

processo desenvolve-se através de um sistema de representações sociais. Com essa perspectiva, 

 

os fazedores da política, ao tomarem decisões que conduzem à sua definição e formulação, 
estão se apoiando em algum tipo de definição social da realidade, peculiar a determinados grupos 
que atuam no setor concernente. Tratam-se de formas de conhecimento e de interpretação do real 
próprias de alguns, que procuram manter ou conquistar a hegemonia de uma dada esfera de ação 
(AZEVEDO, 1987, p.65). 

 

Os grupos aos quais a autora se refere são os formados pelos sujeitos sociais, como os sindicatos, 

as associações dos dirigentes de grandes empresas e as ONGs, que, através do embate entre si, buscam 

dirigir a política de acordo com suas representações a respeito do problema identificado e das soluções a 

ser encaminhadas (AZEVEDO, 1987). 

Azevedo (1987) destaca que, ao se considerar essa sugestão analítica para as políticas públicas, 

deve-se ter presente que o processo pelo qual se define e se implementam as mesmas não se dispensa do 

universo simbólico e cultural próprio da sociedade em que tem curso, articulando-se também aos traços 

do seu sistema de dominação e, portanto, ao modo como se processa a articulação dos interesses sociais 

no contexto em questão.  
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A articulação dos interesses sociais é um processo complexo, o qual penso poder ser, em parte, 

desvelado pela análise da interação entre a sociedade civil e o Estado. 

A princípio, essa interação se coloca de forma dicotomizada, ou seja, ao pensarmos na sociedade 

civil, convergimos para a sua posição de contraponto ao Estado. 

Bobbio (1995, p.33), após uma digressão histórica, que evidencia a variedade de significados 

atribuídos à expressão sociedade civil, afirma que ainda não nasceu a contraposição entre sociedade e 

Estado e basta um único termo para designar um e outra, embora com uma distinção interna em espécies. 

Ainda assim, o autor afirma que no debate atual permanece a contraposição entre Estado-sociedade civil, 

por refletir uma situação real. 

 É exatamente na digressão da história que Bobbio vai apontar as justificativas para essa 

contraposição, atribuindo-a ao fortalecimento da sociedade burguesa, como conseqüência natural de uma 

diferenciação que ocorre nas coisas e, ao mesmo tempo, de uma consciente divisão de tarefas, cada vez 

mais necessária entre os que se ocupam da “riqueza das nações” e os que se ocupam das instituições 

políticas (...), entre a economia e a sociologia. (BOBBIO, 1995, p. 51). 

Segundo o autor, 
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é preciso fazer um grande esforço para se convencer de que, durante séculos, a mesma 
expressão foi usada para designar aquele conjunto de instituições e de normas que hoje constituem 
exatamente o que se chama de Estado, e que ninguém poderia mais chamar de sociedade civil sem 
correr o risco de um completo mal-entendido (BOBBIO, 1995, p.49). 

 

Esse mal-entendido entra em questão na medida em que, atualmente, é colocado como 

questionamento saber se a distinção Estado-sociedade civil ainda tem razão de ser, uma vez que no 

processo de emancipação da sociedade frente ao Estado, esse, inversamente, reapropriou-se da 

sociedade, assim como, o Estado de direito, transformado em Estado social, mal se distingue da 

sociedade, pois vai além do Estado que a permeia para um Estado permeado por ela, já que se criaram 

várias formas de participação nas opções políticas e houve o crescimento das organizações de massa que 

exercem direta ou indiretamente algum poder político (BOBBIO, 1995). 

Entretanto, mesmo apontando as condições acima, Bobbio afirma que a relação Estado e 

sociedade prescinde um processo contraditório, pois, a conclusão da sociedade implicaria num Estado 

totalitário, e a conclusão desse, numa sociedade sem Estado. Na verdade, o autor considera que ambos 

estão longe de se concluir, 

 

(...) e que por conviverem, não obstante a sua contraditoriedade, não são suscetíveis de 
conclusão. (...) Sob esse aspecto, sociedade e Estado atuam como dois momentos necessários, 
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separados mas contíguos, distintos mas interdependentes, do sistema social em sua complexidade e 
em sua articulação interna (BOBBIO, 1995, p.50-51). 

 

Focalizando a questão no Brasil, a condição para um Estado social só foi vislumbrada a partir da 

Constituição Federal de 1988 – e como política pública permanece como vislumbre. Antes disso, 

utilizando as palavras de Bobbio, tínhamos um Estado sem sociedade, afirmado pela ditadura militar e, 

por isso, a sua interação com a sociedade civil não poderia se dar de outra forma que não a do 

contraponto, da polarização. 

 Voltando-se para o contexto brasileiro, Steil (2001), ao analisar essa interação durante os anos 

1970 e 1980, quando os movimentos sociais ganharam visibilidade no país, afirma que os conceitos de 

sociedade civil e cidadania vão sendo definidos em sua oposição ao Estado. Os Movimentos Sociais se 

posicionam de costas para um Estado que estava marcado pelo autoritarismo do regime militar. O conflito 

fundante do social, que nas teorias macroeconômicas se situava na relação capital e trabalho, desloca-se 

em grande parte para a relação entre sociedade civil e Estado (STEIL, 2001, p.11).  

Esses movimentos visavam produzir os alicerces para a conquista democrática do Estado. Sua ação 

era norteada pela revolução, articulada à reforma, na medida em que essa permitiria democraticamente a 

conquista de um Estado de Bem-Estar Social. 
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É nesse momento também, precisamente nos anos 1970, que surgem as ONGs, como apoio e 

assessoria aos movimentos sociais, na forma de institutos e centros de educação e formação para 

lideranças populares, entretanto, sem identidade definida, sem um nome que as identificasse, 

caracterizadas pela ação militante e na semi-clandestinidade, uma vez que passaram a ocupar um espaço 

de vazio institucional no campo das esquerdas no país,  provocado pelo desmantelamento das instituições 

políticas clássicas pela ditadura militar (STEIL E CARVALHO, 2001, p.41). 

Nos anos 80, na conjuntura de abertura política e redemocratização do país, os movimentos sociais 

explodiram, emergindo no cenário político como principal força de contestação ao regime militar. 

Diferentemente dos anos anteriores, esses movimentos ganharam uma dimensão além das lutas 

trabalhistas de classe. A sociedade brasileira se torna mais plural, fazendo aparecer na agenda temas 

como feminismo, ambientalismo, questões étnicas (...) Os movimentos se especializam e impõem uma 

agenda altamente diversificada às ONGs, que surgem em grande parte, impulsionadas por esta mesma 

diversificação (STEIL E CARVALHO, 2001, p. 44). Esse último fato se deu porque os centros e institutos 

saíram da clandestinidade e se constituíram com a identidade de organizações não-governamentais. 

Redesenha-se, assim, o mapa das entidades que atuam na cena social e política, através do surgimento 

das ONGs, com o sentido que possuem atualmente (STEIL E CARVALHO, 2001, p.45). 

O cenário brasileiro era o da passagem do Estado Ditatorial para o Estado Democrático. E, de fato, 

em 1984 as pessoas foram às ruas exigindo a restauração das eleições diretas, que só aconteceu em 

1989. 
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Nesse clima de instabilidade, a Assembléia Nacional Constituinte, por dois anos, elaborou a Nova 

Carta Constitucional e, em 1988, o Brasil tinha sua Constituição Cidadã, que contou, de forma 

significativa, conforme apresenta Faleiros (2001, p.49), com o protagonismo da sociedade civil: 

 

(...) a sociedade emergiu com força inusitada dos porões da repressão com manifestações de 
rua, formação de comitês, articulação de organismos, estruturação de abaixo-assinados, 
organização de lobbies. Fizeram ouvir as vozes de mulheres, índios, negros, além de empresários de 
empresas, ruralistas, evangélicos (...) Houve mais de 383 grupos ou lobbies atuantes.  

 

Nogueira (1999, p.37) afirma que no início dos anos 80, queria-se em primeiro lugar que o Estado 

fosse democratizado, descentralizado e controlado pela sociedade civil. A Constituição de 88 

relativamente reflete isso. É quando conquistamos uma série de direitos, como o de poder participar da 

elaboração e do controle das políticas públicas e de seus orçamentos. 

A Nova Constituição, portanto, foi resultado do processo de correlação entre o Estado e as forças 

sociais que sobreviveram e as que foram construídas nesse período histórico marcado pelo avanço das 

forças populares. Por essa razão, a incorporação dos direitos sociais e a ampliação da cidadania na 

interação Estado-sociedade civil significaram largas conquistas no âmbito das políticas sociais. Entretanto, 

com o surgimento de um novo contexto conjuntural, a partir da década de 90, o Brasil passa a navegar 
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num ritmo de avanços e retrocessos na construção desse Estado social. Simultaneamente, enquanto se 

fortalece a participação da sociedade civil na definição dos rumos do país, 

 

O realismo político se impõe como uma “lei natural”, negando à população o direito de 
sonhar. As utopias são identificadas aos derrotados através do mecanismo ideológico que associa 
com o socialismo real todas e quaisquer propostas alternativas ao capitalismo dominante. Os 
próprios modelos social-democratas são responsabilizados pelas crises econômicas que afetam os 
países desenvolvidos nos anos 90. A inviabilidade do estado do bem-estar social se torna uma 
crença que não deixa esperança para milhões de excluídos (STEIL E CARVALHO, 2001, p.47). 

 

Tal conjuntura se estabelece no cenário mundial de globalização financeira e fortalecimento do  

neoliberalismo, que retiram dos Estados nacionais a função fundamental de proposição de um projeto de 

desenvolvimento baseado na autonomia. 

Steil (2001), fundamentado em Santos (1995), atribui à quebra do paradigma da revolução como  

momento fundador da impossibilidade que se instaura, a partir dos anos 90, de ser mantidas as reformas 

no Estado. O que de fato acontece, conforme apresenta o autor, é uma posição invertida de Estado, que 

passa de sujeito a objeto das reformas. Ao invés de  
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realizar as mudanças no âmbito da sociedade civil em resposta às demandas políticas e 
sociais da massa dos trabalhadores, o próprio Estado é submetido a um extenso processo de 
desregulamentação e de privatização, alternando profundamente as relações que tecem a vida social 
e política do país (STEIL, 2001, p.13). 

 

Sem as pressões sociais, no sentido de provocar as demandas a partir da perspectiva da revolução, 

como nas décadas anteriores, o Estado se desresponsabiliza pela condução do processo político e pela 

garantia da realização das expectativas coletivas e individuais dos cidadãos e cidadãs. Sua função de 

regulador das relações sociais e de provedor do bem-estar, passa a ser transferida para outras instâncias 

da sociedade. 

Nesse contexto, a polaridade Estado-sociedade civil dilui-se, uma vez que os movimentos sociais e, 

em especial, as ONGs, são convocados a se juntarem ao Estado para viabilizar as reformas sociais 

necessárias, e entra em cena um novo ator, o Mercado. Além disso, cria-se no Brasil a legislação que 

regulamenta o Terceiro Setor, entendido por Corrêa (2003, p.81) como um conceito que  

 

(...) tem sido utilizado para demarcar um espaço de ação entre o Estado (autoridade pública) 
e o Mercado (empresas – espaço das trocas privadas) e diz respeito ao desenvolvimento de formas 
de organização e atuação de atores privados com fins públicos. As ações que ocorrem nesse âmbito 
são promovidas por entidades bastante heterogêneas que têm, não obstante, uma característica em 
comum: pertencem à sociedade civil. São organizações sociais que, a despeito de serem privadas, 
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não têm fins lucrativos e, mesmo sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou coletivos, não 
são estatais. 

 

Para Corrêa, as instituições que compõem o Terceiro Setor, em princípio, tendem a apresentar os 

mesmos vícios que têm sido atribuídos ao Estado. Porém, a autora afirma que a articulação entre Estado e 

Terceiro Setor pode ser produtiva em alguns casos, como no papel crescente que têm desempenhado nas 

negociações internacionais, como catalisadoras de mudanças destinadas a incorporar a sociedade civil no 

processo de tomada de decisões, e como instrumento de uma emergente cidadania planetária enraizada 

em valores humanos universais (CORRÊA, 2003, p. 82). 

Segundo, Tenório (1999, p.40), historicamente, o Terceiro Setor tem como pano de fundo a 

solidariedade e a democratização das relações. Entretanto, estão tentando repassar uma tecnologia de 

gerenciamento do setor privado para o Terceiro Setor. 

 Comparada às colocações de Corrêa e Tenório, Steil e Carvalho (2001, p.54) apresentam uma 

percepção mais cética, considerando que  

 

o Terceiro Setor, como categoria englobante, inclui uma diversidade de instituições, de redes 
de movimentos sociais e de organizações informais que não se posicionam mais em relação a um 
projeto político, como acontecia com os movimentos sociais e as ONGs nos anos 70 a 90, mas se 
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colocam apenas como mediadores do público dentro de um contexto de relação do Estado de bem-
estar social. 

 

A posição desses últimos parte da análise da configuração de sociedade e Estado que tem se dado 

no Brasil a partir dos anos 90, conforme vinha sendo falado. Steil (2001, p.14) coloca que a realidade 

passa a ser pensada a partir de três pilares : Estado, Mercado e Terceiro Setor e, nesta nova configuração 

do olhar sobre a vida social, o conflito tende a se diluir num grande consenso. O Estado e o Mercado 

assumem a agenda política e social defendida pelos movimentos sociais, mas a esvaziam dos conflitos, o 

que significa dizer, no limite, que em nome da estabilidade econômica, busca-se o consenso. 

Cabe salientar que o fim da polarização não significa a superação do conflito, mas, conforme Steil 

(2001, p.15), apenas a sua redefinição dentro de um novo espaço, mais globalizado, e de uma 

reordenação dos agentes capitalistas dentro de uma nova ordem econômica geopolítica. Permanece o 

conflito de interesses entre o Mercado e o Estado, entre os interesses do capital – aos quais o Estado 

também se vê pressionado a responder, dando conta das políticas impostas pelos organismos 

internacionais – e as expectativas dos cidadãos, representados pelo Terceiro Setor, particularmente pelas 

ONGs. Assim, o que hoje está colocado não é mais o conflito entre Estado e sociedade civil, mas a busca 

de complementaridade entre esses atores.  

Essa noção, em princípio, parece positiva, resultado do processo de democratização na interação 

Estado-sociedade civil. Entretanto, é suscetível de questionamentos. O primeiro deles, diz respeito às novas 
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atribuições dadas às ONGs, que, assumindo um lugar de mediação do consenso entre Estado, Mercado e 

comunidade, têm as suas palavras-chaves, que, na década de 80, eram assessoria e militância, 

substituídas, hoje, por parceria, profissionalização e voluntariado (STEIL E CARVALHO, 2001). O segundo, 

decorrente do anterior, está associado à substituição dos movimentos sociais pelas ONGs, que passam a 

ser os atores centrais do Terceiro Setor, ganhando autonomia e tornando-se agentes sociais e políticos 

diretos no campo de intervenção e da representação dos interesses dos diversos grupos sociais. Em função 

disso, surge o terceiro questionamento, que diz respeito à mudança no sentido da representação social, 

 

que deixa de ser uma procuração passada a mediadores e porta-vozes, que retiram sua 
legitimidade da ligação orgânica que estabelecem e mantém com seus representantes [como 
acontece nos movimentos sociais], e passa a legitimar-se a partir da capacidade destes mediadores e 
porta-vozes de fazerem uma descrição e um retrato da realidade, no qual a sociedade como um 
todo se reconhece [que é o caso das ONGs] (STEIL, 2001, p.15). 

 

No que concerne à formulação e implementação das políticas públicas, esses questionamentos 

representam processos históricos que geram uma perigosa situação para as ONGs: a sua valorização em 

detrimento da valorização do Estado como ator regulador dos processos sociais. Isso vai levar a uma 

arriscada onda de demandas às Ongs para que essas ocupem o lugar de agentes da regulação social, 

substituindo o Estado. Conforme afirmam Steil e Carvalho (2001, p. 49), 
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mesmo entrando no jogo social e político como parcerias do Estado e dos demais atores que 
protagonizam o processo social neste momento, é importante frisar que as ONGs não são capazes 
de sustentar políticas públicas universais, assim como está fora de sua alçada saldar a enorme dívida 
social do país. 

 

Ressaltando essa questão, Tenório (1999) critica o discurso mercadológico que tem crescido no 

Terceiro Setor, pelo uso de termos que revelam concepções e práticas contraditórias ao propósito que, a 

princípio, deveriam ter as organizações da sociedade civil organizada, como por exemplo, gestão 

estratégica, ao invés de gestão social, alvo da ação na comunidade, no lugar de considerá-la sujeito da 

ação, e cliente. Segundo o autor, 

 

mais uma manifestação da idéia de gestão estratégica no terceiro Setor relaciona-se ao papel 
de substituição do Estado. Temos verificado um processo de competição entre ONGs pela 
sobrevivência no mercado. (...) Deveríamos tentar modificar um pouco essa leitura da gestão 
estratégica, determinada pelo mercado e feita a partir de uma racionalidade instrumental em que os 
meios são privilegiados em detrimento dos fins. (...) O contraponto da gestão estratégica – cujo 
objetivo é sempre ter um concorrente – seria a gestão social, uma proposta de gerenciamento que 
não se reduz aos determinantes de marcado (TENÓRIO, 1999, p. 40-41). 

 

A situação colocada aponta para um elemento novo na intermediação dessa nova configuração 

Estado-sociedade civil através da parceria: as políticas públicas no campo social passam a ser pensadas 
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como políticas a ser implantadas via “projetos sociais”, os quais se caracterizam por ter começo, meio e 

fim, recursos pré-estabelecidos e agentes eficientes na sua execução e aplicação desses recursos, em vista 

da maximização dos resultados (STEIL, 2001); e, em função disso, as ONGs ingressam no Mercado de 

serviços, mudando sua lógica de ação, que inicialmente estava associada à militância de esquerda, para 

ações que visam resultados que possam ser medidos e avaliados por parâmetros estabelecidos nos 

“projetos sociais”. Noutras palavras, enquanto mediadoras do público e parceiras do Estado, as ONGs 

não são meras executoras de ações sociais (STEIL e CARVALHO, 2001, p.52). 

Apesar de não poder ser generalizada, essa afirmação deixa uma reflexão bastante significativa 

sobre a sociedade civil organizada em nosso país e, de forma geral, sobre a maneira como estão sendo 

conduzidas as políticas públicas de cunho social.  

 Nesse sentido, enquanto educadora ambiental atuante no contexto de uma ONG parceira do 

Poder Público Municipal no que diz respeito à implantação da Educação Ambiental como política pública 

no município do Rio Grande, entendo que as ONGs não são substitutas, apêndices ou “vampiras” do 

Estado, e sim, suas parceiras. Entretanto, diante das colocações anteriores, cabe aqui discutir a noção de 

parceria, voltada em nosso país para o binômio órgão financiador-instituição executora. Isso significa dizer 

que o Poder Público detém os recursos para determinados projetos – os quais deveriam ser políticas 

públicas –, que, repassados às ONGs, acabam tendo custos menores e sendo executados com maior 

eficiência, pois essas, além de se caracterizarem pela baixa burocratização, o que lhes confere agilidade, 

possuem “motivação utópica”, como no caso do NEMA, ou estão no mercado competindo pela prestação 



Capítulo III – Políticas públicas, uma breve contextualização para a confluência num conceito de política pública de Educação Ambiental 

 
150 

de serviços. Ao se configurar como órgão financiador, o Poder Público, não raramente, se exime da 

responsabilidade pelo suposto projeto, o que faz com que as questões socioambientais e educativas – 

restrinjo-me a estas, pois se inter-relacionam com o foco desta pesquisa – fiquem à margem do projeto 

mais amplo de governo. Entendo, então, que, pela atual configuração na relação de parceria entre a 

sociedade civil e o Estado, as políticas públicas educacionais e ambientais, e, particularmente as de 

Educação Ambiental, tornam-se pontuais e desarticuladas dentro dos governos, nas suas várias instâncias, 

mesmo havendo legislação que assegure a sua efetivação pelo Estado e demanda social para que se 

configurem numa ação social. 

Mas como isso tem acontecido no município do Rio Grande? Como o NEMA se situa nessa 

interação? De que maneira a sociedade civil e o Poder Público Municipal têm se articulado na formulação 

e implementação da política pública de Educação Ambiental? Existe, de fato, uma política pública de 

Educação Ambiental no município?  

Motivada e inquietada por essas questões, em especial pela última delas, que se caracteriza como 

o objeto de estudo desta pesquisa, proponho-me a construir um conceito acerca do que vem a ser uma 

política pública de Educação Ambiental. Apresento também, a experiência de um outro estado e município 

brasileiros que têm a Educação Ambiental como política pública em seus projetos de governo. À luz desses 

suportes, um abstrato-teórico e outro concreto-prático, proponho-me a analisar o objeto de estudo desta 

pesquisa. 
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Com o aporte teórico desenvolvido até esse momento, pude abstrair no sentido de confluir num 

conceito do que penso ser uma política pública, em particular, uma política pública de Educação 

Ambiental.  

Da mesma forma, tornou-se possível situar o papel da ONG onde trabalho, o NEMA, enquanto 

organização do Terceiro Setor, articulada com o Poder Público local na formulação e implementação de 

uma política pública de Educação Ambiental para o município do Rio Grande. 

Ainda assim, entendo que há outras abordagens possíveis de serem feitas sobre o Estado, a 

sociedade civil e as políticas públicas, o que me inspira a dar continuidade às reflexões sobre a interação 

entre essas instituições sociais, na medida em que o meu fazer como educadora ambiental lida com essas 

questões. 

Portanto, no âmbito desta pesquisa, política pública significa um sistema de ação coletiva, de 

caráter continuado, direcionado a um fim específico, que concretiza direitos sociais declarados e 

garantidos em lei, sendo por seu intermédio que os bens e os serviços sociais são distribuídos ou 

redistribuídos mediante as demandas da sociedade, não como benefício, mas como direito que cabe aos 

cidadãos e cidadãs. Nesse sentido, as políticas públicas são de competência do Estado, devendo, contudo, 

contemplar a interação e o diálogo existentes entre esse e a sociedade. Isso significa dizer que há uma 

complexidade de fatores que se inter-relacionam quando da sua formulação e implementação, desde os 

econômicos e políticos, aos históricos e culturais, pois as políticas públicas, num Estado democrático, 

prevêem a gestão social. Da mesma forma, uma política pública está diretamente associada às 
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motivações, aos interesses e às concepções referentes a um determinado projeto de sociedade e de ser 

humano, que levam a fazer com que a mesma venha a existir, ou não. Esse último fato pode ser 

caracterizado como aquilo que costumamos denominar de vontade política. 

Com base nessa concepção e na concepção de Educação Ambiental que apresentei no Capítulo I, 

vamos considerar como política pública de Educação Ambiental aquele sistema de ação coletiva, de 

caráter continuado, que permeia os diversos setores da sociedade – como o da educação, o financeiro, o 

da saúde, do meio ambiente, da agricultura e da indústria –, que concretiza direitos declarados e 

garantidos em lei, atende à demanda social e está direcionado a provocar, na sociedade, a discussão 

acerca de quem somos a partir do projeto social em que vivemos. Com isso, deve contribuir para a 

mudança de valores e atitudes frente ao contexto socioambiental, a partir da compreensão do mesmo e do 

(re)conhecimento das potencialidades e conflitos locais e, por meio desses, promover a formação de 

pessoas capazes de identificar e problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas, no sentido 

da transformação social e da emancipação das comunidades, e para a construção de uma sociedade 

autônoma. 

Assim, uma política pública de Educação Ambiental deve convergir, primeiramente, na construção 

coletiva, através da interação Estado-sociedade civil, de um Sistema de Educação Ambiental, e, depois, na 

sua implementação. Proponho o uso do termo sistema, tanto pela sua definição enquanto vocábulo da 

língua portuguesa, que, segundo Houaiss (2001) significa um conjunto de idéias logicamente solidárias, 

consideradas nas suas relações, como também pela teoria do pensamento sistêmico, que remete à idéia 
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de inter-relação e interdependência entre as partes que compõem o todo, considerando-o para além da 

soma dessas, pois pressupõe propriedades emergentes, criatividade e auto-organização (CAPRA, 1996). 

Entretanto, as políticas públicas de Educação Ambiental já elaboradas, tanto em nível mundial, federal, 

estadual e municipal, têm usado os termos programa ou plano. 

O ProNEA, em suas Atribuições e Competências dos Colegiados, especificamente nas Atribuições 

das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental nos Estados e no Distrito Federal, visa construir e 

atualizar o Programa Estadual de Educação Ambiental, de forma participativa, democrática e 

descentralizada, envolvendo os parceiros de governo e da sociedade civil organizada, relacionados à 

educação ambiental (BRASIL, 2004, p.46). 

Um exemplo dessas atribuições colocadas em prática é a experiência do estado do Ceará e do 

município de Juazeiro do Norte – CE, que passo a apresentar a seguir. 

 

 

III. I Um exemplo de política pública de Educação Ambiental 

Passo, então, a apresentar a experiência do Estado do Ceará, que, em consonância com o ProNEA, 

foi o primeiro no país a construir o seu Programa de Educação Ambiental, de forma participativa, 
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denominado PEACE – Programa de Educação Ambiental do Ceará, que, estendido à esfera municipal, 

desencadeou o Plano de Educação Ambiental do município de Juazeiro do Norte – CE.  

Cabe salientar que meu maior foco de interesse, sobretudo, é a experiência desse município. No 

entanto, pelo fato do seu Plano Municipal de Educação Ambiental estar diretamente ligado ao PEACE, 

abordarei primeiramente esse Programa, uma vez que, conforme consta no seu documento final, abrange 

também a experiência de Juazeiro do Norte.      

A análise apresentada aqui tem como base o documento final do PEACE, não abrangendo uma 

avaliação no que diz respeito à sua implementação e os resultados atingidos. Limito-me a refletir acerca de 

sua elaboração e do Programa em si, uma vez que, acredito que o primeiro passo para se dispor de uma 

política pública de Educação Ambiental é a construção de um programa – sistema.   

O PEACE é tratado pelo Poder Público e a sociedade civil do Ceará como uma política pública de 

Educação Ambiental. Conforme consta no Programa, tornar o PEACE um guia de conduta dos cearenses e 

um compromisso entre o Governo e a Sociedade Civil, é o desafio do atual momento. Nesse sentido, o 

Ceará, com o pioneirismo que lhe é peculiar, consolida a Educação Ambiental como Política Pública, e 

marca a diferença! (CEARÁ, 2003a, p.13). 

Apontando a Educação Ambiental como uma dimensão institucional no Ceará, o Programa a 

concebe nos seguintes termos: 
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a Educação Ambiental, na perspectiva do PEACE, está concebida como um processo 
contínuo de educação, visando à construção de uma consciência crítica sobre o processo das 
relações históricas entre Sociedade e a Natureza, capaz de promover a transformação de hábitos, 
atitudes e valores necessários à reorganização dessas relações (CEARÁ, 2003a, p.53). 

 

Com base nesse conceito, o Programa aponta princípios, concepção metodológica, objetivos, 

diretrizes norteadoras para o seu desenvolvimento, estratégias de ação, direitos e deveres dos cidadãos e 

cidadãs como pilares da cidadania, fundamentados na Constituição Brasileira e do Ceará, e linhas de 

ação. 

 Tem como objetivo 

 

promover a internalização, o disciplinamento e o fortalecimento da dimensão ambiental no 
processo educativo, com vistas a prevenir e conter os impactos negativos no meio ambiente, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no Estado do Ceará e o aperfeiçoamento do 
processo de interdependência Sociedade-Natureza, necessário à manutenção da vida no Planeta 
Terra (CEARÁ, 2003 a, p. 63). 

 

Ao analisar suas diretrizes, estratégias e, principalmente, as linhas de ação, percebi o PEACE como 

um Programa integrado às diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, com um discurso que o 
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inclui numa concepção de Educação Ambiental que ultrapassa a educação conservacionista, 

comportamental e voltada ao desenvolvimento sustentável. As linhas de ação do Programa são claras 

quanto à sua potencialidade e às possíveis limitações na implantação, estando agrupadas nos seguintes 

sub-programas: Capacitação em Educação Ambiental; Educação Ambiental no Ensino Formal; Educação 

Ambiental e Mecanismos de Articulação e Mobilização da Comunidade; Educação Ambiental e 

Mecanismos Locais de Gestão dos Recursos Naturais; e Educação Ambiental, Comunicação e Arte e 

Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental, o que revela a abrangência do Programa e sua visão 

complexa em relação às questões socioambientais e ao processo educativo. Paralelamente, o PEACE 

pressupõe articulação com os demais programas de governo do Ceará, evidenciando uma concepção de 

Educação Ambiental que não pretende resolver sozinha os conflitos socioambientais.  

Sua construção participativa deu-se através da realização de Seminários Regionais, os quais não 

são descritos no Programa. Entretanto, consta que tiveram como objetivo 

 

oportunizar o encontro das diferenças, promover a reflexão das divergências, buscando 
definir um conjunto de ações que contemplasse o desejo de ter e desfrutar de um ambiente sadio, e 
como utopia, que alicerçou sua construção, assinalar para a idéia de que cada um, na sua função e 
no seu papel, tenha a mesma igualdade de direitos (CEARÁ, 2003a, p.153).  

Participação  
Significando 

 saber quem somos 
o que queremos 

e o que desejamos ser 
 

Maria José Araújo de Lima 
(CEARÁ, 2003a, p.153) 
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Por se propor como diretriz para a Educação Ambiental em todo o Estado do Ceará, o PEACE 

prevê que cada município construa o seu Plano Municipal de Educação Ambiental, elaborando propostas 

de ação locais – no nível da realidade local – a partir da concepção metodológica do Programa 

Nesse sentido, o município de Juazeiro do Norte construiu o seu Plano de Educação Ambiental, nos 

mesmos moldes do PEACE, mas apresentando uma proposta de ação direcionada à realidade do 

município. Não é relatado como foi elaborada essa proposta, mas consta no Plano que  

  

O planejamento estratégico elaborado a partir da reflexão sobre a realidade do Município de 
Juazeiro, definiu um conjunto de ações necessárias à instalação de processos que possam promover 
a melhoria do ambiente, e, em decorrência, uma melhor qualidade de vida. Essas ações vão 
contribuir para otimizar a interação sociedade-narureza, fundamentada nos princípios de 
sustentabilidade dos processos ecossociológicos (CEARÁ, 2003b, p.44). 

 

As ações estabelecidas estão agrupadas em quinze objetivos, sendo eles (CEARÁ, 2003b, p.44-48): 

 

• Instrumentalizar a população para torná-la co-responsável pela segurança e integridade 
cultural, sob a ótica do desenvolvimento sustentável, propiciando a compreensão das relações 
econômicas e políticas que estão em jogo na construção dessa alternativa de desenvolvimento; 
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• Valorizar a identidade cultural local, pelo incentivo à preservação de hábitos culturais, 
produções artísticas e estilos de comportamentos característicos da região, compatíveis com a 
preservação e/ou conservação ambiental; 

• Estimular a coletividade a exercer a cidadania em defesa do ambiente como patrimônio da 
sociedade global e, de modo particular, dos recursos naturais, das unidades de conservação, 
comunidades autóctones, espécies e ecossistemas ameaçados; 

• Promover a compreensão da cidade como um ecossistema construído, mostrando a 
necessidade de se compatibilizar vida urbana e qualidade ambiental; 

• Reverter as concepções ideológicas/fatalistas que consideram a semi-aridez e a seca, em 
particular, como fatores inibitórios do desenvolvimento sócio-econômico da região; 

• Estimular a participação da população no processo de elaboração, acompanhamento e 
avaliação de planos diretores de desenvolvimento urbano; 

• Viabilizar parcerias entre governos e outros segmentos organizados da sociedade, na 
implementação da Educação Ambiental; 

• Promover a capacitação das comunidades rurais, para exercer a gestão e monitoramento 
de recursos naturais essenciais ao processo produtivo; 

• Fomentar intercâmbios com outros estados e países, buscando integrar o Ceará numa 
perspectiva global de defesa e implementação da Agenda 21; 

• Defender um turismo sadio e ordenado que respeite as singularidade ecológicas e culturais 
do Ceará, como patrimônio social. 

• Estimular a participação da população nas decisões referentes à gestão dos recursos 
hídricos, fortalecendo os mecanismos democráticos locais de gestão; 

• Reconhecer a escola como fator de transformação, portanto, um espaço capaz de 
promover a conscientização necessária à construção de uma sociedade justa, para as presentes e 
futuras gerações; 

• Incentivar experiências locais de desenvolvimento sustentável, pautadas no combate à 
pobreza, na eqüidade e justiça social, na sustentabilidade ecológica, política, cultural das 
comunidades; 
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• Instrumentalizar a população para torná-la co-responsável pela segurança e integridade 
cultural, sob a ótica do desenvolvimento sustentável, propiciando a compreensão das relações 
econômicas e políticas, que estão em jogo, na construção dessa alternativa de desenvolvimento; e 

• Fomentar a implantação de programas sistemáticos de Educação Ambiental junto às 
indústrias, com vistas a estimular a adoção de processos, condutas e produtos mais condizentes com 
a preservação ambiental. 

  

 Apesar de extensa a citação anterior, considerei importante descrever os objetivos-ações do Plano, 

a fim de evidenciar a abrangência da sua concepção de Educação Ambiental, que envolve tanto as 

comunidades rurais como do meio urbano e, da mesma forma, fatores socioeconômicos, culturais e 

ecológicos. Além disso, propõe a Educação Ambiental como uma ação que deve acontecer tanto na 

escola como nas comunidades e nos setores produtivos em geral; pensa que tais ações são para o 

presente e não só para as gerações futuras; aborda o desenvolvimento sustentável a partir de um olhar 

crítico acerca das relações implícitas e explícitas nessa proposta de desenvolvimento; e implica a uma 

gestão participativa. 

Ao estabelecer uma relação entre o conceito de política pública de Educação Ambiental formulado 

como referencial para esta pesquisa e a experiência do PEACE, é possível ver que ambos se inter-

relacionam, ou seja, o PEACE abarca os critérios estabelecidos, o que implica considerá-lo como uma 

política pública de Educação Ambiental.  
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  Assim, à luz das considerações tecidas, passo para o quarto capítulo desta dissertação, com a 

proposta de buscar respostas às perguntas que deixei em aberto até este momento. 
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À idéia da Educação Ambiental como utopia concretizável proposta por Peralta1 (1997), associo a 

Educação Ambiental como política pública no município do Rio Grande. Assim, neste quarto e último 

capítulo, à luz das considerações tecidas no capítulo anterior, proponho-me a analisar o objeto de estudo 

desta pesquisa. 

Nesse sentido, aos questionamentos estabelecidos anteriormente, acrescento: a Educação 

Ambiental como política pública em Rio Grande é uma utopia concreta?  

Enquanto analiso essa questão, certamente estarei fazendo uma reflexão sobre o trabalho que 

venho realizando como educadora ambiental no NEMA, associado às escolas da rede pública municipal 

do Rio Grande, e sobre o próprio NEMA, enquanto ONG e sua interação com o Poder Público. 

 Há 17anos, o NEMA trabalha com as escolas da rede pública municipal, há dez, têm convênio com 

SMEC e, há cerca de quatro anos, a SMEC utiliza em seu discurso a Educação Ambiental como política 

pública. Como se deu essa parceria? O discurso da SMEC revela uma realidade? 

 Assim, num primeiro momento, apresento como esse processo foi sendo construído, na forma de 

um relato de experiência, apresentando os dados coletados por meio da análise das Minutas de Convênio 

associados às informações coletadas nos Relatórios Técnicos. Apresento como foi se dando tal interação, 

partindo da hipótese de que o NEMA configura-se como um educador ambiental. Num segundo, avalio 

como o Poder Público Municipal se comporta enquanto mediador das demandas locais de Educação 

Ambiental, para, então, confluir na resposta à questão central desta pesquisa. 

1 Peralta referencia-se no 
conceito de utopias 

concretas de Ernest Bloch, 
para apresentar a 

Educação Ambiental como 
utopia concretizável. 

Segundo a autora, a tônica 
de sua visão [de Bloch] de 

mundo é a crença na 
possibilidade de um mundo  

melhor, a partir do 
desenvolvimento das 

potencialidades humanas 
que, historicamente, ainda 
não atingiram o seu devir 
(PERALTA,1997, p. 3-4). 

Assim, para Peralta, a 
Educação Ambiental está 

relacionada com a 
construção dessa visão de 

mundo, como uma 
possibilidade concreta.   
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 IV. I O fazer do NEMA, uma ONG educadora ambiental 

No contexto dos acontecimentos mundiais e nacionais referentes ao campo ambiental, em 1985, 

foi criado o Núcleo de Educação Ambiental – NEA, na praia do Cassino, município do Rio Grande, Rio 

Grande do Sul, atualmente, Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA.  

O NEMA é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos e de utilidade pública 

municipal, formada, inicialmente, por estudantes do curso de Oceanologia da Fundação Universidade 

Federal do Rio Grande em parceria com a Secretaria Especial do Cassino – SEC, na época, Autarquia do 

Balneário Cassino – ABC.  

Na Declaração de Princípios do seu estatuto, o qual não sofreu nenhuma alteração nestes dezenove 

anos, apesar da evolução nas concepções da instituição, consta que a idéia principal do NEMA é a 

harmonização da relação homem-ambiente, através do reconhecimento do seu habitat e da 

conscientização dos seus valores e limitações, chegando-se a um equilíbrio que otimize os benefícios 

mútuos, melhorando a qualidade de vida (ESTATUTO, 1986, p.1). Tem como objetivos desenvolver uma 

consciência conservacionista nas comunidades da zona costeira, através de programas de Educação 

Ambiental; planejar e executar trabalhos que visem ao conhecimento e ao uso adequado dos ambientes 

costeiros e marinhos; fornecer informações para a comunidade através de várias formas de comunicação; 

promover o intercâmbio técnico-científico com instituições nacionais e internacionais e ainda firmar 

convênios2 e acordos visando à execução desses objetivos. 

 

 
Figura 9 

 
Sede do NEMA, na praia do 

Cassino (2004) 
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Pensada depois de um amadurecimento institucional, a função do NEMA é prestar serviços para 

que ocorra a gestão ambiental, catalisando interesses de instituições governamentais e sociedade. Nesse 

sentido, o NEMA coloca-se como agente investigador de informações e construtor de conhecimentos 

acerca do meio ambiente, através das atividades de pesquisa desenvolvida nos projetos, disponibilizando 

essas informações/conhecimentos para a comunidade em geral e a administração pública. 

 As ações executadas pelo NEMA se dão, principalmente, na região costeira do Rio Grande do Sul, 

através de projetos de educação, monitoramento, pesquisa e conservação, com vistas à gestão ambiental. 

Estes têm caráter continuado e apresentam-se em diferentes fases de execução, sendo os principais: Ondas 

que te quero mar: Educação Ambiental para comunidades costeiras – sobre o qual me debruçarei a seguir 

–; Dunas Costeiras; Mamíferos Marinhos do Litoral Sul; Educação Ambiental para o Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe; Viveiro Florestal do NEMA; Lagoa Verde; Praia Viva; Programa de Ecoturismo; Ações 

Prioritárias à Sustentabilidade nas Comunidades do Entorno da Estação Ecológica do Taim; e Manejo e 

Conservação das Tartarugas Marinhas no Litoral do Rio Grande do Sul. 

Além de seus próprios projetos, o NEMA trabalha em favor dos interesses comunitários através da 

participação ativa em diferentes Conselhos locais e regionais. São esses: COMDEMA – Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente, COMBEM – Conselho Municipal do Bem Estar Social, Fórum da 

Lagoa dos Patos, Conselho de Consumidores da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento e 

Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. Propõe-se também a realizar 

2 Dentre as principais instituições já 
conveniadas com o NEMA, 

destacam-se:  
FURG – Fundação Universidade 

Federal do Rio Grande; 
PADCT/CAPES – Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico; CNPq – 
Conselho Nacional de Pesquisa; 

FNDE/MEC – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação/ 

Ministério da Educação e do 
Desporto; FNMA/MMA – Fundo 

Nacional do Meio Ambiente 
/Ministério do Meio Ambiente; 

IBAMA/MMA – Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis; Probio/MMA 

– Projeto de Conservação e 
Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira; 
CIRM –Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar; FAPERGS  
– Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio Grande do Sul; 
SEC-RS – Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura; SEMA – 
Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente; Programa Pró Mar-de-
Dentro; FEPAM – Fundação 

Estadual de Proteção ao Meio 
Ambiente; Prefeituras Municipais do 

Rio Grande, São José do Norte, 
Mostardas, Tavares, Palmares do 

Sul e Torres; Órgão de Gestão de 
Mão-de-Obra do Trabalho 

Portuário Avulso do Porto 
Organizado do Rio Grande – 

OGMO; Fundação O Boticário de 
Proteção à Natureza; 

 AES Empreendimentos Ltda;  
WWF – World Wildlife Fund;  

FWS – Fish and Wild Life Service; e 
UNESCO. 
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consultorias nas áreas de Educação Ambiental, planejamento, monitoramento, gestão ambiental, criação 

de Unidades de Conservação e elaboração de materiais educativos. 

Nos seus 19 anos de atuação, o NEMA vem realizando a formação de profissionais, num processo 

dinâmico de interação, valorização e capacitação da sua equipe, visando aprofundar seu conhecimento e 

ampliar sua atuação para outras localidades. Hoje, vários profissionais que exercem atividades ligadas à 

conservação da zona costeira no Brasil e no exterior tiveram o NEMA como o grande inspirador de sua 

atividade profissional e como local de aprimoramento técnico. 

Atualmente, no NEMA, profissionais de diferentes áreas do conhecimento, como oceanólogos, 

geógrafos, biólogos, professores de educação física e arte-educadores, além de pessoas da comunidade 

que não possuem formação acadêmica e sim “experiência de vida”, constituem um grupo multidisciplinar 

que busca uma prática inter e transdisciplinar, tendo a Educação Ambiental como um componente de 

interação entre os projetos que desenvolvem. 

 Assim, a Educação Ambiental não só foi a motivadora para a formação do NEMA, como também 

seu primeiro projeto de trabalho e, ainda com a ampliação de seus projetos, a mesma continua 

permeando as ações a que se propõem. 

O primeiro projeto do NEMA foi a Proposta de Educação Ambiental para a zona costeira do Rio 

Grande do Sul: Projeto Mentalidade Marítima – 1987, que atualmente se chama Ondas que te quero mar: 

Educação Ambiental para comunidades costeiras. Conforme podemos observar no estatuto, pela 
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finalidade que esta instituição assumiu ao se compor e os objetivos a que se propôs, a Educação 

Ambiental possuía um enfoque conservacionista. 

O Projeto Mentalidade Marítima foi elaborado no contexto do movimento ecológico, como expus 

nos capítulos anteriores, bastante voltado para a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. 

Além disso, respondia à demanda de uma professora da rede municipal, que ao ver aquele grupo de 

estudantes organizando um Núcleo de Educação Ambiental, foi pedir auxílio e solicitar informações sobre 

o meio ambiente local – a praia – para contextualizar suas aulas ao ambiente onde a sua escola estava 

inserida. Motivados pela pergunta: "quais os conteúdos de ciências que não aprendemos na escola e que 

gostaríamos de ter aprendido?”, os fundadores do NEMA elaboraram o Projeto sob a perspectiva da sua 

área de estudo, a oceanologia, através de um estudo da realidade das comunidades envolvidas – em sua 

maioria pesqueiras – e do meio ambiente em que estão inseridas. Para tal, realizaram uma pesquisa de 

métodos, conteúdos e atividades para os anos iniciais do ensino fundamental, que foi aplicada durante os 

anos de 1987 a 1989, através de uma experiência-piloto, extra-classe, com quatro escolas de 1ª a 4ª 

séries do balneário Cassino. As crianças e os(as) professores(as) iam até o NEMA e participavam de saídas 

de campo, palestras e oficinas, em que eram abordados temas como a evolução do Universo e da vida, a 

biodiversidade e aspectos ambientais do litoral brasileiro, em especial da costa do Rio Grande do Sul e do 

estuário da Lagoa dos Patos. Essa experiência resultou na elaboração de um Programa de Educação 

Ambiental, envolvendo as ciências e a arte, sistematizado em 15 aulas com uma abordagem de macro 

para micro escala, ou seja, os conteúdos partiam do universo, passavam pelo planeta Terra até chegarem 

na zona costeira do Rio Grande do Sul e na praia do Cassino. A arte nesse momento era utilizada como 

 
 Figura 10 

 
Sessão de vídeo na antiga 
sede do NEMA, em 1987, 
em uma das 15 aulas do 

Programa de Educação 
Ambiental.   
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metodologia de sensibilização ou de avaliação, isto é, as crianças expressavam o que aprendiam através 

de desenhos e pinturas e da linguagem teatral. 

Concluída a experiência-piloto e definido o programa de aulas, o Projeto partiu para um trabalho 

específico com professores(as), tendo em vista a capacidade multiplicadora que os(as) mesmos(as) 

possuem. Durante os dois anos seguintes – 1990/1991, foram realizados cursos e oficinas de Educação 

Ambiental com diferentes grupos, o que resultou no amadurecimento e na evolução da pesquisa, 

organização e elaboração de textos e de atividades, e na sistematização de uma metodologia para 

formação em Educação Ambiental. Nesse período, o termo usado era a instrumentalização de 

professores(as), uma vez que a concepção de educação partia do princípio de que a Educação Ambiental 

poderia promover a mudança de comportamentos e atitudes frente ao ambiente.   

Em 1992, o Projeto recebeu o apoio financeiro3 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE/MEC. A partir daí, não era mais a escola que ia ao NEMA, mas sim o NEMA que 

passou a freqüentar a escola. Inaugurou-se uma nova etapa do Projeto, com o objetivo de aplicar e testar 

o Programa em sala de aula e discuti-lo com os(as) professores(as) de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental. Abriu-se, então, na escola, um espaço para a “aula do NEMA”, e esse foi mais um desafio, 

pois a proposta era que a Educação Ambiental não se configurasse como uma disciplina. As 

recomendações de Tbilisi e Moscou, bem como da Constituição Federal, já eram nesse sentido. Além 

disso, pela experiência que o Projeto já havia trilhado, já se sabia que a criação de uma disciplina de 

3 Ao longo dos anos, o Projeto 
tem recebido apoio das 
seguintes instituições e 

programas: CIRM, FAPERGS, 
FURG, FNMA/MMA, 

FNDE/MEC, PADCT/CAPES, 
SEC/RS, SMEC Rio Grande, 

SMEC São José do Norte,  
AES Empreendimentos Ltda e 

OGMO.  
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Educação Ambiental reforçaria a fragmentação do currículo escolar, característica que até hoje impede 

que a escola pense e compreenda o mundo de forma sistêmica e complexa. 

 Paralelamente, tornou-se indispensável envolver a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do 

Rio Grande – SMEC no caminho que a escola, a ONG NEMA e a comunidade estavam trilhando, 

reconhecendo a questão ambiental e comprometendo-se frente à mesma enquanto política pública. O 

NEMA já tinha uma relação com a SMEC, uma vez que trabalhava com as escolas da rede pública. 

Entretanto, somente em 1993, através de um convênio, é que foi formalizado o processo de implantação 

da Educação Ambiental no ensino fundamental. 

 Conforme consta na primeira Minuta de Convênio (TERMO DE CONVÊNIO, 1993), o contrato 

firmado entres tais organizações teve como objetivo implantar um Programa de Educação Ambiental que 

atendesse outra secretaria, além da SMEC, a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio – 

SMAIC, através dos projetos citados abaixo. Da mesma forma, fundamentada no Relatório Técnico de 

Atividades (NEMA/SMEC-RG/FURG/FNDE, 1993), descrevo, brevemente, o que cada projeto realizou. 

– Educação Ambiental para o Centro de Animação Escolar do Cassino, onde foram montados 
aquários pelo NEMA e realizadas atividades com crianças, como palestras e oficinas; 

– Projeto Mentalidade Marítima, que naquele ano deu continuidade às ações que realizou em 
1992;  

– Campanha de Educação Ambiental para as Áreas de Interesse Ambiental do Rio Grande, 
que propôs ações de Educação Ambiental dentro de outro projeto do NEMA, o qual realizou 
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um estudo para a identificação de áreas de interesse ambiental no município do Rio Grande; 

– Campanha de Educação Ambiental para a ESEC Taim e o Centro de Animação Escolar do 
Taim, que compreendeu a visitação orientada de grupos de estudantes e turistas; 

– Assessoria ao Programa de Educação Ambiental, ou seja, a SMEC destinou uma pessoa que 
faria a conexão do NEMA com as escolas. Essa “supervisora” era da área do ensino de 
ciências. 

Nos anos seguintes, de 1994 a 1997, o Convênio foi renovado objetivando dar continuidade ao 

Programa de Educação Ambiental, com a diferença de que se visava somente à implantação da Educação 

Ambiental no ensino fundamental municipal. Assim, os componentes do Programa envolviam ações do 

Projeto Mentalidade Marítima com as escolas, nos seguintes termos, de acordo com a ordem cronológica 

das Minutas assinadas (TERMO DE CONVÊNIO, 1994, 1995, 1996, 1997): 

• Ano: 1994 

Objetivo: Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental 

Componentes do Programa: 

– Projeto Mentalidade Marítima: implantação da Educação Ambiental nas escolas Wanda 
Rocha, Peixoto Primo, Ana Néri, Humberto de Campos e Dolores Garcia; 

– Levantamento preliminar do público-alvo às ações de Educação Ambiental na comunidade 
da Rua Henrique Pancada; 
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– Curso de instrumentalização para professores de 1ª a 4ª séries nas escolas do entorno do 
Saco da Mangueira. 

• Ano: 1995 

Objetivo: - Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental 

Componentes do Programa: 

– Projeto Mentalidade Marítima: continuidade de implantação nas escolas Wanda Rocha, 
Peixoto Primo, Ana Néri, Humberto de Campos e Dolores Garcia; 

– Curso de instrumentalização para professores de 1ª a 4ª séries; 

– Ampliação do Projeto Mentalidade Marítima para as escolas Cipriano Porto Alegre e Viriato 
Corrêa. 

 

• Ano: 1996 

Objetivo: - Dar continuidade ao processo de implantação da Educação Ambiental no ensino 
fundamental municipal 

Componentes do Programa: 

– Projeto Mentalidade Marítima: continuidade de implantação nas escolas Wanda Rocha, 
Peixoto Primo, Ana Néri, Humberto de Campos e Dolores Garcia; 
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– Capacitação de professores através de cursos, oficinas e assessoria técnica para o 
desenvolvimento de temas da Educação Ambiental sob a ótica interdisciplinar; 

– Ampliação do Projeto Mentalidade Marítima para outras escolas: Roque Aita, Admar 
Corrêa, D. Pedro II, Altamir de Lacerda, Navegantes e Rui Poester. 

 

• Ano: 1997 

Objetivo: - Dar continuidade ao processo de implantação da Educação Ambiental no ensino 
fundamental municipal 

Componentes do Programa: 

– Projeto Mentalidade Marítima: continuidade de implantação nas escolas (todas as citadas 
anteriormente); 

– Capacitação de professores dessas escolas através de cursos, oficinas e assessoria técnica 
para a inserção da Educação Ambiental no ensino de 1ª a 4ª série e do 1ª e 2ª ciclos; 

– Formação de um grupo interdisciplinar de estudos (professores, SMEC, NEMA e convidados). 

 

Nesse período, com apoio da SMEC, através dos convênios descritos, e do Fundo Nacional do 

Meio Ambiente – FNMA/MMA, foi possível formar no NEMA uma equipe com profissionais de diferentes 

áreas do conhecimento – um oceanólogo, duas geógrafas, um professor de educação física, uma arte-
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educadora e uma pedagoga – e buscar referenciais teóricos que fundamentassem o trabalho que havia 

começado pela via prática. A experiência extra-classe de 1992 proporcionou uma virada total no 

programa original de 15 aulas. Isso porque, para adaptá-lo à realidade escolar, foi necessário transformá-

lo em uma proposta interdisciplinar entre a arte, as ciências do ambiente e a educação psicofísica, 

estruturada numa metodologia composta por cinco temas geradores de conteúdos e atividades, os quais 

foram chamados, inicialmente, de Eixos, e depois de alguns anos, de Ondas4, já que eixo soava 

demasiadamente mecanicista.  

 A partir dessa proposta, as ciências do ambiente não se limitavam mais às ciências naturais, como 

no Programa de 15 aulas. Segundo Crivellaro, Martinez e Rache (2001, p. 17), 

 

a importante contribuição dessa área na Proposta é fornecer os elementos necessários para a 
leitura da realidade que se quer conhecer, a partir de uma abordagem multidisciplinar, ou seja, 
envolvendo tanto as ciências naturais – biologia, geologia, oceanografia – como as sociais – 
antropologia, sociologia, história e geografia. Com base no novo paradigma, buscamos desenvolver 
uma visão sistêmica do meio, não limitando nossa prática à transmissão de conhecimento sobre 
ecologia. 

  

 A arte adquiriu outro status, deixando de ser apêndice das ciências, e assumiu seu papel como 

construtora de conhecimento e como leitura de mundo, ou seja, na Metodologia Ondas, compreende-se 

que  

4 A metáfora ondas traz 
em si nossa concepção 

filosófica. Como o quebrar das 
ondas na praia e seu posterior 
retorno ao mar, a metodologia 

cria uma dinâmica em que a 
teoria e a vivência integram-se, 

instigando novas práticas em 
Educação Ambiental.  

(CRIVELLARO, MARTINEZ e  
RACHE, 2001, p. 26) 

 
Figura 11 

 
Atividade de ciências do 

ambiente – observação do 
ambiente – durante uma 

saída de praia no Cassino.  
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somente um ensino criador, que integre a razão, a intuição, a sensação e a emoção (...) 
permite um desenvolvimento holístico do ser humano. A arte como construção do conhecimento, 
inter-relacionada com outras áreas do saber através de uma prática interdisciplinar, amplia nossa 
sensibilidade, percepção, reflexão e imaginação, permitindo que vejamos o mundo com outros olhos 
(CRIVELLARO, MARTINEZ E RACHE, 2001, p. 20). 

 

Da mesma forma, com o objetivo de estimular a sensibilidade às questões prioritárias para a 

manutenção da vida em escala planetária e incentivar a socialização como forma de gerar ações de 

planejamento ambiental local, começou-se a desenvolver uma pesquisa sobre a utilização de atividades 

físicas que pudessem traduzir os principais conceitos filosóficos em Educação Ambiental, proporcionando 

uma percepção corporal e mental dos mesmos. Tais atividades receberam o nome de atividades 

psicofísicas e contemplam a abordagem corporal da metodologia. Assim, 

 

a educação psicofísica apresenta-se como uma proposta complementar à educação física, 
abrindo-se no sentido do ser integral. Aborda a dimensão humana através de práticas que levam à 
consciência psicofísica, ao estreitamento de laços afetivos, à ampliação da sensibilidade e 
criatividade e ao aflorar das potencialidades latentes. As técnicas empregadas permitem a 
associação de valores e conceitos e a conexão com conteúdos pedagógicos de diferentes áreas do 
conhecimento (CRIVELLARO , MARTINEZ E RACHE, 2001, p. 23). 

 

 Além disso, em todas as três áreas, o conhecimento não se restringe ao científico e acadêmico. A 

 
Figura 12 

 
Atividade de arte  

– criação de um painel coletivo 
sobre a biodiversidade 

marinha - após uma saída  
de praia no Cassino.  

 
Figura 13 

 
Atividade psicofísica – o vôo 
das gaivotas – durante uma 

saída de praia no Cassino.  
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esses, são integrados o saber popular, isto é, o conhecimento construído através das interações e do 

convívio da comunidade entre si e com o meio onde vive. 

  No sentido inverso do Programa original de 15 aulas, a metodologia parte da micro para a 

macropercepção – eu-outro-natureza-universo –, propondo uma reflexão sobre o ser humano enquanto 

indivíduo e ser social – Onda 1, passando pela visão da realidade local – Onda 2 e sua biodiversidade – 

Onda 3, até atingir uma compreensão regional e global das questões socioambientais – Onda 4, para 

então planejar-se ações em relação ao meio ambiente – Onda 5. Esse desencadeamento permite que a 

metodologia possa ser adaptada a diferentes realidades. 

 Cada onda contempla objetivos, conteúdos e atividades5 das três áreas do conhecimento 

envolvidas na metodologia, 

 

elaborados a partir da formação dos pesquisadores, da experimentação na sala de aula e da 
participação de educadores e crianças através de sua vivência, curiosidade e criatividade. (...) Nesse 
conjunto, busca-se o desenvolvimento espiritual, ético, intelectual, físico, perceptivo, social, estético e 
criador, favorecendo a compreensão e valorização de si mesmo, do outro e da natureza 
(CRIVELLARO, MARTINEZ e RACHE, 2001, p. 26). 

 

5 As atividades propostas 
constituem-se de saídas de 
campo; sessões de vídeo e 

slides; exposições; 
interpretação de textos, 

músicas e poesias; 
diálogos; leitura e criação 

de histórias; Ioga; 
exercícios de respiração, 
meditação, visualização 

criativa e relaxamento; Tai 
Chi Chuan; jogos 

cooperativos e dramáticos; 
expressão corporal; oficinas 
de reciclagem de papel, de 

desenho e de pintura; 
produção de painéis; 

construção em areia e 
modelagem. 
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Com a Metodologia Ondas, e no âmbito dos convênios com a SMEC citados anteriormente, visou-

se inserir a Educação Ambiental na escola sem que essa se tornasse uma disciplina. Através dos temas 

propostos, os(as) professores(as) poderiam organizar e adaptar os conteúdos das diversas disciplinas do 

currículo dos anos iniciais do ensino fundamental, sem precisar de um horário específico para tal e da 

presença do NEMA. Assim, foi dado um fim à aula do NEMA na escola. Em compensação, passou-se a 

ouvir dos(as) professores(as) a seguinte exclamação: “Mais uma coisa para fazermos!” 

Com a intenção de que os(as) professores(as) compreendessem o caráter transdisciplinar da 

Educação Ambiental, como uma ação intrínseca à sua prática pedagógica e não como algo a mais, o 

NEMA passou a realizar cursos de capacitação com 40h e 60 horas acerca da Metodologia, e assessoria 

nas escolas, através da realização de atividades com os estudantes e os(as) professores(as). É importante 

salientar que os(as) professores(as) não eram capacitados(as) para aplicar a Metodologia em sala aula, 

devendo ser adaptada e servi como referencial para que fossem criadas novas metodologias na escola. 

Nesse período, como se pode observar através das Minutas de Convênio, as ações do Projeto 

foram ampliadas para outras escolas da rede municipal de Rio Grande e, em 1996, para o município de 

São José do Norte, através de um acordo com a sua Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC. 

Foi nesse ano também que comecei a trabalhar no NEMA, conforme contei na Introdução desta 

dissertação. Por essa razão, minha fala a partir de agora será na primeira pessoa, mas do plural, pois todo 

trabalho realizado desde então foi feito a muitas mãos, mentes e corações.  
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Mesmo com uma metodologia interdisciplinar em mãos e tendo participado dos cursos, os(as) 

professores(as) diziam: “o curso foi ótimo para o meu enriquecimento pessoal. Mas de que jeito vou fazer 

isso se temos que vencer os conteúdos de todas as disciplinas? Como desenvolver a Educação Ambiental 

em sala de aula, considerando a estrutura curricular? Será mais uma coisa para se fazer?” Percebemos 

que ainda havia dificuldade em conectar a Metodologia Mentalidade Marítima ao conteúdo programático 

curricular adotado pelas SMECs. Essa integração só foi possível quando a nova Lei de Diretrizes e Bases 

para a Educação – LDB nº9394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, através dos seus 

temas transversais: meio ambiente, saúde, ética, orientação sexual e pluralidade cultural, deram amparo 

legal à inserção da Educação Ambiental no ensino. 

A partir daí, as Secretarias de Educação passaram a investir nos temas transversais, e como já 

tinham um caminho percorrido com o NEMA, optaram por trabalhar o tema meio ambiente. Pela primeira 

vez, em nove anos de trabalho, sendo quatro de convênio, a SMEC Rio Grande chamou-nos para discutir 

o que poderia ser feito dali para diante. Nos anos anteriores, as metas dos convênios eram decididas pelo 

NEMA, e a Secretaria não demonstrava nenhum interesse pelo trabalho que vinha sendo realizado. Os 

convênios eram assinados por meio da incansável insistência do NEMA à SMEC.   

A partir de 1999, com a regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental – Lei nº 

9.795/99, foi reforçado o cenário favorável à inserção da Educação Ambiental no currículo escolar, bem 

como à sua construção como política pública municipal, pois cobrávamos das Secretarias a 

implementação da Lei.  
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Nesse sentido, os convênios de 1997, com a SMEC do Rio Grande, e de 1998, com a de São José 

do Norte, contemplaram a formação de um Grupo de Trabalho – GT em Educação Ambiental entre a 

equipe do Projeto Mentalidade Marítima, educadores das escolas e assessores(as) pedagógicos(as) das 

SMECs, com o objetivo de construir os Projetos de Educação Ambiental das Redes Municipais de Ensino de 

Rio Grande e de São José do Norte.  

Tais Projetos visavam inserir a Educação Ambiental como tema transversal das disciplinas que 

compõem o currículo escolar, através de estudos curriculares e de cursos de sensibilização e capacitação, 

e estimular as escolas na elaboração de seus próprios projetos de Educação Ambiental. Sugerimos que a 

proposta dos temas transversais nas Secretarias fosse ampliada e, assim, a Educação Ambiental passou a 

contemplar, além do tema meio ambiente, os temas ética, saúde e pluralidade cultural.  

Os estudos curriculares foram realizados com a intenção de dar conta do questionamento dos(as) 

professores(as) citado anteriormente. Trata-se de uma releitura, através de um enfoque ético, conceitual e 

metodológico e com referência na Metodologia Mentalidade Marítima, da sugestão de programa de 

conteúdos para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. Seus resultados consistem 

em novas sugestões de programa para as escolas, compostas por objetivos, conteúdos, sugestões de 

atividades e uma apostila, com subsídios teóricos e práticos sobre a Educação Ambiental e as áreas de 

ciências do ambiente, arte e educação psicofísica. 

Os cursos de sensibilização e capacitação em Educação Ambiental ganharam, a partir de então, 

um outro enfoque. Mesmo tendo como base a Metodologia Mentalidade Marítima, não estavam mais 
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estruturados nas cinco Ondas geradoras de conteúdos e atividades. Neles, os conteúdos e atividades de 

Educação Ambiental partiam de uma abordagem interdisciplinar e estavam direcionados para a realidade 

socioambiental da região costeira, sendo desenvolvidos em aulas teórico-práticas.  

Mesmo seguindo um objetivo comum, os processos vivenciados, assim como os resultados 

atingidos, foram distintos em cada município.  

 O trabalho que começou em São José do Norte, em 1996, com os cursos de capacitação, foi 

ampliado em 1998 e finalizado em 2000. No ano de 1998, como mencionei anteriormente, formamos um 

GT em Educação Ambiental com professores(as) e assessores(as) pedagógicos(as) da SMEC para elaborar o 

Projeto da Rede Municipal de Ensino de São José do Norte, através do estudo curricular da Educação Infantil 

à 4ª série do Ensino Fundamental, que foi testado e avaliado em duas escolas-piloto, em 1999, às quais 

prestamos assessoria permanente durante todo o ano.  

 O produto final dos estudos curriculares, gerado após a sua elaboração e testagem, foi ampliado para 

as 39 escolas do município durante o ano de 2000. Nesse mesmo ano, foi realizada uma capacitação, 

através de cursos de 40h, para todos os educadores da rede municipal, a fim de que os mesmos 

desenvolvessem a nova proposta de conteúdos e atividades e elaborassem seus próprios projetos de 

Educação Ambiental.  

 Em 2001, propusemos um novo convênio que previa a criação de um Grupo de Educação Ambiental 

em São José do Norte – GEA, com a finalidade de ser um centro de referência para as atividades de 
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Educação Ambiental do município. Este seria dotado da infra-estrutura necessária para tal – equipamentos, 

bibliografia, banco de imagens – e composto pelo GT da SMEC, educadores das escolas que vinham, ao 

longo dos anos, participando de cursos e assessorias promovidas pelo NEMA/SMEC e outras pessoas da 

comunidade interessadas em contribuir para sua efetiva implantação. O convênio não foi aprovado, mas, 

mesmo assim, retornamos ao município para avaliar a aplicação do estudo curricular nas escolas. O 

resultado foi desalentador, mais da metade dos(as) professores(as) que haviam participado do trabalho nos 

anos anteriores não eram concursados(as), por isso, naquele ano já não estavam mais trabalhando. A rede 

estava formada com novos profissionais, que sequer tinham ouvido falar no Projeto de Educação Ambiental 

da SMEC. Dos que permaneceram em sala de aula, nenhum havia elaborado projetos e pouquíssimos 

utilizavam a proposta curricular. 

 Em Rio Grande, a partir de 1997, temos trabalhado diretamente com a SMEC. De lá para cá, além 

de ter sido conquistado o espaço para que a Secretaria contratasse uma assessora pedagógica de 

Educação Ambiental, foi elaborado o Projeto de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino do Rio 

Grande, que, em 2003, recebeu o nome de Projeto Quero-Quero: Educação Ambiental em Rio Grande6.  

 Com o objetivo de inserir a Educação Ambiental como tema transversal do currículo escolar, a 

cada ano, são traçadas metas para o Projeto, que lhe conferem continuidade e inovação metodológica.  

 Cabe observar aqui uma modificação ocorrida no enfoque dado às ações, a qual pode ser 

verificada pela mudança nos termos utilizados nas Minutas, que, por sua vez, revelam uma mudança nas 

6 Declaração de Porto Alegre pelo 
aquerenciamento planetário 

 

Temos na paisagem do Pampa 
riograndense um pássaro chamado 
quero-quero, que é considerado a 

sentinela do pampa.  
O quero-quero, diferentemente de 
outras aves, faz os seus ninhos no 

chão, vivendo a maior parte do 
tempo em contato com a terra e 

apegado ao lugar onde vive. A este 
lugar em que o quero-quero, outros 

bichos e o próprio ser humano 
costumam ficar,  

no linguajar gaúcho nós chamamos 
de "querência". Em português esta 

palavra se reporta ao verbo querer. 
A querência é um lugar que tem 

uma vontade, um querer originário, 
conforme a própria etimologia da 

palavra indica. Mas não é um querer 
isolado e separado do querer 

humano, dos animais e das plantas 
que ali vivem. O querer da 

querência requer o querer de tudo o 
que ali vive, de tudo o que pertence 
ao lugar, inclusive a paisagem. (...) 
 A querência é a intimidade com a 
natureza e com as coisas do local 

em que se vive. É ser parte das 
histórias das pessoas, dos animais e 

das plantas de um lugar. É ter a 
própria identidade pessoal, a própria 

história individual, inseparável de 
toda a teia destas histórias. É estar 

em casa no mundo. (...) 
 

Texto lido pelo ecologista e filósofo  
Celso Marques da AGAPAN,  

na abertura da Conferência Ciência para 
uma vida sustentável,  

realizada em Porto Alegre (2003). 
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concepções e nas ações. A partir desse ano, não foram mais utilizados os termos Programa, substituído 

por Projeto, e Componentes do Programa, que passaram a ser concebidos como metas. 

 As metas, por sua vez, compõem as Minutas de Convênio entre a SMEC e o NEMA, conforme 

descrito abaixo (TERMO DE CONVÊNIO, 1998, 1999, 2000, 2001/2002, 2003, 2004): 

•  Ano: 1998 

Objetivo: Dar continuidade ao processo de inserção da Educação Ambiental no ensino 
fundamental municipal. 

Metas do Projeto: 

–  Assessoria à SMEC para elaboração e desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental 
da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande; 

– Assessoria às escolas para elaboração de projetos escolares; 

– Capacitação de professores da rede; 

– Produção de material didático; 

– Avaliação e apresentação dos resultados. 
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•  Ano: 1999 

Objetivo: Dar continuidade ao processo de inserção da Educação Ambiental no ensino 
fundamental municipal. 

 Metas do Projeto: 

– Assessoria à SMEC para elaboração e desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental 
da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande – conclusão do estudo curricular para a 2ª 
etapa do 1º ciclo e 3ª e 4ª séries; 

– Assessoria aos professores na implantação da proposta curricular; 

– Produção de material didático de apoio – livro Mentalidade Marítima: relato de uma 
experiência; 

– Avaliação e apresentação dos resultados. 

 

•  Ano: 2000 

Objetivo: Dar continuidade ao processo de difusão da Educação Ambiental no ensino fundamental 
municipal, através do desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental da Rede Municipal 
Ensino do Rio Grande. 

Metas do Projeto: 
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– Publicação do livro Mentalidade Marítima, como um dos subsídios da Educação Ambiental 
na escola; 

– Assessoria aos professores da Educação Infantil à 4ª série onde será apresentado e 
distribuído o livro; 

– Avaliação e apresentação dos resultados. 

 

• Ano: 2001/2002 

Objetivo: Dar continuidade ao processo de difusão da Educação Ambiental no ensino fundamental 
municipal, através do desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental da Rede Municipal 
Ensino do Rio Grande. 

Metas do Projeto: 

– Assessoria à SMEC para o desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental da Rede 
Municipal de Ensino do Rio Grande; 

– Ampliação do Grupo de Trabalho em Educação Ambiental (NEMA/UTOSE), agregando 
educadores representantes de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino; 

– Capacitação do Grupo de Trabalho em Educação Ambiental, através de cursos e da 
participação do NEMA periodicamente nas escolas municipais; 

– Conclusão do estudo curricular, visando à inserção da Educação Ambiental como tema 
transversal na sugestão de programa curricular da 3ª e 4ª séries e do 2º Ciclo; 
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– Estudo e análise do Livro Ondas que te quero mar, como um dos subsídios para a Educação 
Ambiental no ensino; 

– Avaliação e apresentação dos resultados. 

 

•  Ano: 2003 

Objetivo: Dar continuidade ao processo de inserção da Educação Ambiental no ensino 
fundamental municipal, através do desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental da Rede 
Municipal Ensino do Rio Grande. 

Metas do Projeto: 

– Assessoria à SMEC no desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental da Rede 
Municipal de Ensino do Rio Grande; 

– Elaboração de uma Agenda Ambiental para o ano letivo de 2003; 

– Acompanhamento dos projetos escolares de Educação Ambiental elaborados pelas escolas 
representadas no GEMA; 

– Planejamento e execução das atividades relativas às comemorações do Dia Mundial do 
Meio Ambiente; 

– Capacitação e assessoria aos professores e supervisores das escolas e aos assessores 
pedagógicos da SMEC, na elaboração e aplicação da sugestão de programa dos anos 
iniciais, visando à inserção da Educação Ambiental como tema transversal; 
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– Avaliação dos estudos curriculares de 1998 e 1999; 

– Elaboração e execução de uma campanha de sensibilização e informação sobre as questões 
referentes ao lixo, visando à coleta eletiva nas escolas e na SMEC; 

– Avaliação e apresentação dos resultados. 

 

•  Ano: 2004 

Objetivo: Dar continuidade ao processo de inserção da Educação Ambiental no ensino 
fundamental municipal, através do desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental da Rede 
Municipal Ensino do Rio Grande. 

Metas do Projeto: 

– Assessoria à SMEC no desenvolvimento do Projeto de Projeto Quero-Quero: Educação 
Ambiental em Rio Grande – RS; 

– Elaboração de uma Agenda Ambiental para o ano letivo de 2004; 

– Assessoria às escolas na implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos; 

– Formação continuada de educadores/professores em Educação Ambiental; 

– Planejamento e execução das atividades relativas às comemorações do Dia Mundial do 
Meio Ambiente; 
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– Planejamento e execução das atividades relativas às comemorações do Dia Municipal de 
Limpeza de Praias; 

– Assessoria às escolas em suas atividades de Educação Ambiental; 

– Avaliação e apresentação dos resultados. 

 

Nota-se que, a partir de 1998, a primeira meta de todos os convênios passa a ser assessoria do 

NEMA à SMEC na elaboração/desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental da Rede Municipal de 

Ensino do Rio Grande. Percebemos, a partir desse momento, que a Secretaria passava a se interessar mais 

pelo seu fazer Educação Ambiental, na medida em que estava propondo um Projeto comum para toda a 

rede. A Educação Ambiental passou a ser encarada como uma atividade permanente e contínua, não mais 

pontual.  

Nesse sentido, surgiu um novo desafio no trabalho, ou seja, como o Projeto da SMEC seria 

concebido. Sabíamos que não poderia ser proposto um modelo metodológico de Educação Ambiental a 

ser replicado em todas as escolas. Da mesma forma, questionávamos-nos de que maneira faríamos essa 

construção ser democrática. Assim, criamos uma imagem para o Projeto: um grande polvo. Propusemos, 

então, que o Projeto fosse a “cabeça”, que orientasse teórica e metodologicamente as escolas para que 

essas elaborassem os seus próprios projetos – os tentáculos –, de acordo com a realidade em que estão 

inseridas. Assim, o Projeto de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande é um 

grande projeto, formado pelos projetos escolares. 
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Para que isso tivesse andamento, em 1998, realizamos cursos de capacitação, os quais acabamos 

por chamar de cursos de sensibilização em Educação Ambiental, para todos(as) os(as) diretores(as), vice-

diretores(as), supervisores(as) e orientadores(as) das escolas. A estratégia era fazer com que o corpo 

diretivo das escolas passasse a pensar e propor a Educação Ambiental como prática pedagógica. Isso 

porque, até os anos anteriores, vínhamos trabalhando somente com professores(as), e esses(as) apontavam 

como obstáculo ao seu trabalho o descaso de seus “superiores” em relação à Educação Ambiental, que 

não conheciam as ações que estavam sendo realizadas nas escolas e não valorizavam o trabalho dos(as) 

professores(as), o que acarretava na falta de envolvimento de toda a escola para com as questões 

ambientais, tornando-as ações pontuais, normalmente ligadas a datas comemorativas. 

Paralelamente, através de uma enquete, buscamos informações acerca do que as escolas vinham 

realizando em Educação Ambiental. De fato, na grande maioria, as ações eram feitas por professores(as), 

isoladamente, em sala de aula, ou através das comemorações da Semana do Meio Ambiente, do Dia da 

Árvore, do Índio. Outro dado interessante era que as atividades de Educação Ambiental ficavam a cargo 

dos(as) professores(as) de ciências. Somente três escolas trabalhavam na forma de projetos, com um 

enfoque interdisciplinar. Partimos, então, para um trabalho de formiguinha, num inventário de como 

poderíamos colaborar com as escolas para que construíssem seus projetos, o que resultou em inúmeros 

pedidos para a realização de cursos. Cursos? Já vínhamos realizando cursos desde 1992, e, efetivamente, 

o resultado deixava a desejar. 

A SMEC solicitou, então, que investíssemos nos estudos curriculares. Entre os anos de 1998 e 
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1999, realizamos o estudo curricular com a Educação Infantil e o 1º Ciclo e cursos para os(as) 

professores(as) desses níveis de ensino. Pretendia-se finalizar esse estudo em 1999, realizando-o para o 2º 

Ciclo e para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, mas não foi possível. Como forma de retomar essa meta, no 

convênio firmado para os anos de 2001/2002, fez-se uma avaliação desse processo com os(as) 

assessores(as) pedagógicos(as) da SMEC e os(as) professores(as) das escolas, que resultou na escolha de 

não lhe dar continuidade, uma vez que a grande maioria dos(as) professores(as) não utilizava a sugestão 

de programa e, da mesma forma, a nossa concepção de Educação Ambiental havia amadurecido, no 

sentido de conceber que, no lugar dos estudos curriculares, os projetos escolares de Educação Ambiental 

possibilitam um fazer mais democrático e rico, condizente com as características específicas de cada escola 

e com o desejo dos professores, estudantes e comunidade. 

O ano de 2000 foi o ano do “recolhimento”. Nesse período, a equipe de Educação Ambiental do 

NEMA reduziu-se a três pessoas. Nosso trabalho na SMEC merecia uma pausa, pois tínhamos que avaliar 

tudo o que já havia sido feito e as nossas concepções teórico-metodológicas. Recolhemo-nos para 

escrever um livro com o relato de nossa experiência e buscar novos referenciais teóricos para o trabalho. 

O livro já havia sido começado no ano anterior, quando aprovamos o Projeto Proposta de Educação 

Ambiental para a zona costeira do Rio Grande do Sul: Mentalidade Marítima – Relato de uma experiência 

no FNMA/MMA7, mas foi só em 2000 que, de fato, nos afastamos da SMEC, tendo o convênio com a 

mesma se restringido à produção e distribuição desse material. Como o livro ficou pronto somente em 

2001, a sua distribuição foi realizada através do convênio desse ano.  

7 Falarei sobre o mesmo  
mais adiante.  

Entretanto, é importante  
ressaltar que, conforme 

comentei, a partir da sua 
publicação, o nome do 

Projeto Mentalidade 
Marítima mudou para 

Ondas que te quero mar: 
Educação Ambiental para  

comunidades costeiras,  
nome que foi dado ao livro. 
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Até o ano de 2001, as metas dos convênios com a SMEC eram basicamente definidas pelo NEMA. 

A partir desse ano, a SMEC, através da Secretária Municipal de Educação, da diretora da Unidade 

Pedagógica e da assessora de Educação Ambiental, passou a discutir juntamente com o NEMA os 

caminhos que o Projeto tomaria. Havia fortemente no ar um desejo de autonomia da SMEC quanto à 

Educação Ambiental, e, mesmo que isso representasse o fim dos convênios com o NEMA – e da 

destinação de recursos para o nosso trabalho –, encaramos como uma grande conquista: a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura assumindo a Educação Ambiental como um fazer, como política pública.  

Permanecemos trabalhando com a SMEC até o ano corrente, mas num forte processo de 

desligamento. O fato da SMEC ter dado nome ao seu projeto provocou um resultado significativo nas 

escolas, ou seja, até então, as mesmas associavam o fazer Educação Ambiental ao NEMA. Depois do 

Projeto Quero-Quero, a SMEC ocupou esse espaço. 

 As metas firmadas para os convênios de 2003 e 2004, têm o intuito de fortalecer o Projeto Quero-

Quero. Nesse sentido, visam ações permanentes, como é o caso da formação continuada de 

professores(as), através da criação de um Grupo de Educadores Multiplicadores Ambientais – GEMA, de 

assessorias na elaboração e implantação de projetos escolares, da elaboração de uma Agenda Ambiental 

Municipal e da implantação da coleta seletiva de resíduos nas escolas. 

O Grupo de Educadores Multiplicadores Ambientais – GEMA foi formado a partir de cursos 

realizados em 2001 e 2002, e é composto por representantes das escolas municipais. Tem como objetivos 

a formação de multiplicadores da Educação Ambiental e a elaboração e execução de projetos escolares. 

 
Figura 14 

 
Saída de campo com o 

GEMA à mata de restinga.  
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Durante o ano de 2000, reuniu-se mensalmente e, em 2003 e 2004, bimensalmente, para planejamento 

e avaliação dos projetos e capacitação de seus componentes, através de oficinas pedagógicas, leituras 

orientadas, palestras, saídas de campo, participação em eventos ligados às questões ambientais, como 

congressos e seminários locais e regionais, e organização e execução de atividades nas escolas. 

Os projetos escolares das escolas com representantes no GEMA são, em sua maioria, elaborados 

através da aplicação de uma metodologia desenvolvida pelo NEMA para a elaboração de projetos de 

Educação Ambiental. Tal metodologia, que chamamos de A espiral do fazer (CRIVELLARO, MARTINEZ E 

RACHE, 2001), parte da idéia de que a imagem que a Educação Ambiental deve ter na escola é a de uma 

grande espiral, ou seja, circular, pois deve representar a coletividade, mas em movimento, pois é um 

processo dinâmico e contínuo. Nesse sentido, os(as) professores(as) componentes do GEMA são 

orientados(as) a discutir na escola com os seus(suas) colegas o que vem a ser a Educação Ambiental e a 

convidá-los(as) para elaborar um projeto. Para tal, partem da espiral do fazer, seguindo os seguintes 

passos: 1. Composição de um grupo de trabalho em Educação Ambiental; 2. Fundamentação teórica: 

conceito de meio ambiente, referenciais, princípios e concepções da Educação Ambiental e da educação; 

3. Diagnóstico do contexto socioambiental da localidade: potencialidades e situações-conflito; 4. 

Definição do público-alvo; 5. Definição de ações de Educação Ambiental integradas à proposta político-

pedagógica da escola; 6. Busca de parcerias e apoio institucional; 7. Avaliação; 8. Recomeço. 

Apesar de haver uma estrutura comum, não existe um modelo de projeto, pois cada escola está 

contextualizada numa realidade única que lhe confere identidade. Por essa razão, é proposta aos(às) 

 
Figura 15 
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na sede do NEMA.  
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Oficina de valores humanos 

com o GEMA,  
na sede do NEMA.  
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professores(as) uma imersão na comunidade, buscando a identificação das suas potencialidades e 

situações-conflito, ou seja,  um diagnóstico do contexto socioambiental da localidade onde irão atuar.  

Essa consiste  

 

em um levantamento bibliográfico sobre a localidade, em entrevistas com as pessoas, na 
participação em eventos populares e manifestações artísticas, em saídas de campo para observação 
de fenômenos naturais e impactos ambientais e no registro das impressões, depoimentos e histórias 
captadas. Um exercício que pode ajudar a organizar as idéias colhidas e definir as prioridades é 
perguntar: Onde estamos? Onde queremos chegar? O que precisamos mudar? Como mudar?  
(CRIVELLARO, MARTINEZ e RACHE, 2001, p.10 ). 

 

Para sistematizar as informações colhidas, sugerimos que os(as) professores(as) apliquem, com o 

grupo de trabalho da escola, uma metodologia, também desenvolvida pelo NEMA, chamada de 

Metodologia das Árvores. Para tal, num primeiro momento, o grupo deve listar as potencialidades – o que 

percebemos como bom – e as situações-conflito – o que está nos incomodando – da escola e/ou da 

comunidade onde essa está inserida. Em seguida, eleger uma situação-conflito como prioritária ou 

agrupar várias situações em uma mais ampla. Então, desenham-se duas grandes árvores: árvore-solução e 

árvore-conflito. No tronco da árvore-conflito é colocada a situação identificada pelo grupo, na raiz, as 

causas dessa situação – o que está nutrindo o conflito –, e, em seus galhos, as conseqüências – o que 

estamos colhendo com o conflito. Assim, têm-se um diagnóstico preliminar e um fluxo de prioridades a ser 

executadas. 
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No tronco da árvore-solução, coloca-se a situação-problema já resolvida, nas raízes os meios pelos 

quais isso se dará – com o que teremos que nutrir essa árvore –, e, nos galhos, os fins – quais frutos, 

então, serão colhidos. Com isso, além da definição do objetivo geral do projeto – tronco – e das metas – 

raízes –, constrói-se uma visão de futuro desejável. 

Como já mencionei, nem todas as escolas partiram dessa proposta para a elaboração do projeto. 

Há escolas onde os(as) representantes do GEMA não conseguiram fazer a articulação para um trabalho 

coletivo, assim, a Educação Ambiental ainda está centralizada nas mãos de poucos(as) professores(as). 

Outras, ainda, desistiram do trabalho, pois encontraram dificuldades e sentiram-se impotentes para 

resolvê-las.  

Essa questão da desistência quando são encontradas dificuldades é bastante recorrente nas escolas 

e foi amplamente discutida por Barcelos et al. (1998), que a relaciona ao medo que temos de assumir 

nossas limitações e fracassos, sendo esse medo associado à visão de mundo fundamentada no 

pensamento científico moderno, ou seja, na idéia de que somos capazes de dar conta do todo, de resolver 

todos os problemas que se apresentam a nós. Quisera que fosse o medo sobre o qual fala Paulo Freire, 

aquele que nos desafia e nos coloca em movimento. Em função da sua recorrência, dedicamos vários 

encontros do GEMA para estudo e discussão do assunto, fundamentados nos autores já citados e nas 

experiências das escolas. Entretanto, muitos(as) professores(as) abandonaram o GEMA e os seus projetos 

escolares. 

PROJETOS ESCOLARES DO 
GEMA  

 
E.M.E.F. Assis Brasil 

Projeto CUIDANDO A ESCOLA  
 

E.M.E.F. Dolores Garcia 
Projeto CONSCIÊNCIA AMBIENTAL  

 
E.M.E.F. Luiza Schimidt 

Projeto FORMANDO 
CONSUMIDORES CONSCIENTES  

 
E.M.E.F. Manoel Mano 

Projeto INTERDISCIPLINAR DE EA : 
RENOVANDO ATITUDES  

 
E.M.E.F. Mate Amargo 

Projeto LIXO SEPARADO, MEIO 
AMBIENTE RESPEITADO  

 
E.M.E.F. Navegantes 

Projeto OS CAMINHOS DA ARTE 
NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 

OLHAR PARA O MUNDO 
 

E.M.E.F. Olavo Bilac 
Projeto RECICLANDO LIXO, 

RECICLANDO ATITUDES 
 

E.M.E.F. Peixoto Primo 
Projeto CUIDANDO DO MUNDO, 

CUIDANDO DA QUERÊNCIA 
 

E.M.E.F. São João 
Projeto CONSTRUINDO A PAZ  
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 O GEMA começou com 36 professores(as), representantes de 21 escolas e 2 funcionárias da 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente – SMAPMA. No segundo ano, permaneceram 

apenas 21 professores(as), de 16 escolas, sendo que as funcionárias da SMAPMA não puderam mais 

participar do Grupo porque a Secretaria passou por um processo de reestruturação, tendo sido criada a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA. Neste ano, ou seja, terceiro ano do Grupo, têm 19 

professores(as), de 12 escolas. Muitos dos que evadiram justificam que trocaram de escola ou que estão 

sem tempo. Entretanto, escolas novas se integraram ao Grupo e estão elaborando seus projetos. Das 

escolas que permaneceram, algumas deram continuidade ao projeto original, outras estão executando 

projetos novos, e outras, ainda, estão conquistando espaço para trabalhar. 

Um aspecto bastante interessante que surgiu no GEMA foi o fato de que, logo no início, quando os 

componentes do Grupo começaram a discutir a elaboração dos projetos, pensaram em trabalhar as 

questões referentes aos resíduos sólidos – “o lixo”. No final de um ano, os projetos tomaram outro rumo e, 

mesmo os que se propuseram a trabalhar esse tema, sentiram a necessidade de agregar um trabalho com 

valores humanos ao mesmo, o que reflete o amadurecimento das escolas em sua concepção de Educação 

Ambiental.  

Com a finalidade de avaliar o andamento do GEMA e abrir espaço para que outras escolas 

mostrassem seus trabalhos, integrando-se ao Grupo, em comemoração ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente, foi realizado o I Encontro Municipal de Educação Ambiental, com o objetivo de promover um 

diálogo entre as escolas acerca dos seus projetos escolares. Depois de ouvir a palestra do Prof. Dr. Valdo 

PROJETOS ESCOLARES  
DO GEMA  

 
 

PEM Lyons 
Projeto CONHECENDO NOSSO 

BAIRRO 
 

PEM Parque Marinha 
Projeto VIVA EM HARMONIA 

 
PEM Tia Luizinha 

Projeto SEMEANDO O RESPEITO 
 
 

PROJETOS ESCOLARES  
 

PEM Maria da Graça Reyes 
Projeto PINTANDO UM MUNDO 

MELHOR 
 

PEM Oscar de Moraes 
Projetos EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO BERÇÁRIO e LIXO LIMPO: O 

QUE SE PODE APROVEITAR 
 

E.M.E.F. Cidade do Rio Grande 
Projeto Planeta Festa – Pré IIA 

 
E.M.E.F. Clemente Pinto 

Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
RECICLAGEM E COLETA SELETIVA 

DO LIXO – DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 
E.M.E.F. Wanda Rocha 
Projeto RECICLANDO E 

BRINCANDO 
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Barcelos, que falou sobre Educação Ambiental e formação de professores(as) – Construindo Metodologias 

em Educação Ambiental, as escolas participaram através do relato de suas experiências em Educação 

Ambiental. 

Das 16 escolas que fizeram o relato, a metade não participa do GEMA. Muitos trabalhos 

apresentados são pontuais e carecem de uma melhor fundamentação teórico-metodológica. Outros, em 

especial os realizados na Educação Infantil, estão bem fundamentados teórica e metodologicamente. 

 Como continuidade, ficou determinado que, no final deste, ano haverá um outro encontro para 

que se discuta melhor o andamento dos projetos e sejam traçadas metas para o Projeto Quero-Quero 

para 2005, de acordo com a necessidade dos projetos escolares.   

Quanto à Agenda Ambiental Municipal, seu objetivo é agregar todas as atividades pontuais ligadas a 

eventos e datas comemorativas que acontecem nas escolas, ao Projeto de Educação Ambiental da Rede 

Municipal de Ensino do Rio Grande. Essa experiência foi positiva, uma vez que tem possibilitado o 

planejamento de ações a curto, médio e longo prazo, inserindo as atividades do Projeto no cronograma geral 

da SMEC.  

 Entre as principais atividades presentes na Agenda, estão o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia 

Municipal de Limpeza de Praias. Em função disso, o Dia Mundial do Meio Ambiente deixou de ser 

comemorado pelo NEMA nas escolas. Em 2003, foram realizadas, durante os meses de junho e julho, as 

Feiras de Identidades Locais, que se realizaram de maneira a promover a integração entre as escolas e a 
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comunidade, com o objetivo de caracterizar as singularidades culturais de cada escola, assim como suas 

produções informativo-educativas sobre o meio ambiente. Em 2004, propôs-se como comemoração a essa 

data, como já mencionei, o I Encontro Municipal de Educação Ambiental. 

  Já o Dia Municipal de Limpeza de Praias surgiu como uma demanda da SMEC para dar início à 

coleta seletiva de resíduos nas escolas, em cumprimento da Lei Municipal 5.660/02, que torna obrigatória 

a coleta seletiva de resíduos nas escolas da rede pública municipal. Nesse sentido, em 2003, foi realizada 

uma Campanha de sensibilização e informação sobre as questões referentes aos resíduos sólidos, visando à 

coleta seletiva nas escolas e na SMEC, através da peça teatral Tudo isso é lixo que não é lixo, com texto 

adaptado da crônica Lixo, de Luís Fernando Veríssimo, e encenada pela Trupe do NEMA nas escolas. Houve 

também a produção, pelos estudantes, de painéis artístico-educativos e de poesias, que foram impressas em 

velas de vagonetas e em latões de coleta seletiva. A Campanha culminou no Dia Municipal de Limpeza de 

Praias, em novembro, com um grande mutirão realizado na praia do Cassino. 

  Em 2004, a coleta seletiva de resíduos está sendo implantada em todas as escolas da rede, que 

têm sido dotadas de infra-estrutura para tal – cestos de lixo nas salas e na cozinha, e contentores no pátio 

–, e têm recebido assessoria técnica e pedagógica, com o intuito de contextualizar essa atividade nas 

ações educativas da escola. 

Como principais resultados do Projeto Quero-Quero, destacam-se: os projetos escolares, que 

contemplam a realidade socioambiental das escolas e comunidades; o Grupo de Educadores 

Multiplicadores Ambientais – GEMA; o Encontro Municipal de Educação Ambiental, que terá edições a 

A Trupe do NEMA, na peça 
Tudo isso é lixo que não é lixo, 

no Teatro Municipal do Rio 
Grande, em 2003 

 
 

 
Figura 17 
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cada ano; a construção de uma perspectiva de pesquisa e de produção de conhecimento no fazer 

pedagógico em Educação Ambiental; e a elaboração da Agenda Ambiental Municipal, que agrega as 

atividades de Educação Ambiental das escolas, do GEMA, da SMEC e do NEMA. De alguma forma todas 

as escolas da rede municipal já foram envolvidas no Projeto, o que representa cerca de 15 mil estudantes 

e mil professores. 

 Frente a tudo o que relatei, caso hoje me perguntassem se a Educação Ambiental é um referencial e 

uma prática pedagógica das escolas da rede municipal, eu diria que em parte sim, mas que ainda há muito a 

ser feito nesse sentido. A Secretaria tem a Educação Ambiental como uma diretriz de ação, mas nem todas as 

escolas a executam, ficando à mercê da afinidade que os(as) professores(as) têm ou não com o tema, pois a 

maioria que faz, o faz porque gosta. Outros executam de forma pontual as propostas oriundas da Secretaria, 

como “cumprimento de ordens superiores”. Há, ainda, os que não participam do Projeto Quero-Quero. A 

justifica desses dois últimos reside na falta de tempo, o que é legítimo, uma vez que a grande parte dos(as) 

professores(as) trabalha 60 horas semanais. Quem consegue ser criativo, sonhar com um mundo melhor, 

estar disposto a transformar o contexto socioambiental em que vive e a si mesmo, quando não tem tempo 

para pensar em si, olhar com outro olhar o seu entorno e as pessoas com as quais convive e, assim, poetizar 

o cotidiano?  

Nesse sentido, novamente, remeto-me à importância de resignificarmos o discurso educativo e de 

repensarmos a política educacional no contexto do modelo socioeconômico vigente, apontando para a 

Educação Ambiental, enquanto política pública, como uma possibilidade para tal. 

Painéis produzidos pelos 
estudantes para o Dia 

Municipal de Limpeza de 
Praias, na Praia do Cassino, 

em 2003 
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A interação entre o NEMA e a SMEC que descrevi até este momento configura o fazer Educação 

Ambiental formal dessa ONG e do próprio Poder Público local. Podemos, então, perguntar como se situa 

a Educação Ambiental não-formal no executivo municipal. 

Carvalho (2004, p.157) chama a Educação Ambiental não-formal de comunitária ou popular, 

definindo-a como aquela que 

 

abarca um amplo conjunto de práticas socais e educativas que ocorrem fora da escola e 
incluem não só crianças e jovens, mas também adultos, agentes locais, moradores e líderes 
comunitários. (...) diz respeito a uma intervenção que, de modo geral, está ligada à identificação de 
problemas e conflitos dessas populações com seu entorno ambiental, seja ele rural ou urbano.  

 

A autora também coloca que muitos trabalhos nessa área passam-se justamente na fronteira do 

formal e do não-formal, integrando a escola e as comunidades do entorno. 

Mesmo considerando que a dicotomia entre Educação Ambiental formal e informal tende a se 

configurar como um diálogo, e não mais como campos isolados, uma vez que as fronteiras entre a escola 

– onde acontece a educação formal – e a comunidade – a priori, espaço da não-formal – se dissolveram, 

pois essas interagem constantemente, seria equivocado pensar que, por promover a Educação Ambiental 

no nível formal, o poder público local também o faz no não-formal. Na realidade, não há, por parte do 

Vela de vagoneta com poesias 
produzidas pelos estudantes 

para o Dia Municipal de 
Limpeza de Praias, na Praia 

do Cassino, em 2003 
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A barra do Rio Grande,  
onde a Laguna dos Patos se 

encontra com o Oceano 
Atlântico, é fixada por dois 

braços de pedras, 
denominados de molhes. 

No molhe oeste há trilhos de 
trem, onde carrinhos à vela, 

as vagonetas – atividade 
típica da região, desenvolvida 

pela comunidade local, 
os vagoneteiros – se 

caracterizam como o meio de 
locomoção para pescadores 
e turistas chegarem à ponta 

do molhe.  
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executivo municipal, diretrizes e ações voltadas especificamente à Educação Ambiental comunitária ou 

popular. 

Já o NEMA, além das ações vinculadas aos convênios com a SMEC, desenvolve atividades que se 

caracterizam por ser comunitárias, como por exemplo, oficinas permanentes de educação ambiental para 

crianças e adolescentes e formação de uma associação de mulheres junto ao OGMO, ações de Educação 

Ambiental vinculadas a projetos em Unidades de Conservação e em comunidades do litoral do Rio 

Grande do Sul, como os municípios de Santa Vitória do Palmar, Tavares, Mostardas e Torres, e 

consultorias prestadas a outras instituições, como para o Projeto Baleia Jubarte/BA e a Conservation 

International do Brasil. 

Ao longo destes anos, podemos perceber a carência de referenciais metodológicos interdisciplinares 

em Educação Ambiental e de recursos didáticos específicos sobre a zona costeira em seus aspectos 

históricos, socioculturais e naturais. Para suprir essa carência, vimos produzindo material de apoio, como 

textos e sugestões de conteúdos e atividades, que são entregues aos educadores durante cursos e oficinas 

de sensibilização, servindo de suporte para a inserção da Educação Ambiental no currículo escolar. A fim 

de aprimorar o material já elaborado, facilitando o seu manuseio e melhorando a sua forma de 

apresentação, com apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA/MMA, da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura do Rio Grande, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do 

Norte e da UNESCO, durante os anos de 1999 e 2000, produzimos o livro Ondas que te quero mar: 

Educação Ambiental para comunidades costeiras – Mentalidade Marítima – Relato de uma experiência. O 
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livro reúne informações e conhecimentos acerca do fazer Educação Ambiental do Projeto Mentalidade 

Marítima do período da sua criação – 1987 – até o ano de 2000.  

 Esse material foi distribuído, gratuitamente e de forma orientada, para todas as escolas dos 

municípios do Rio Grande e São José do Norte, para as demais Secretarias de Educação dos municípios 

da zona costeira do Rio Grande do Sul, projetos desenvolvidos ao longo da costa brasileira8, que têm 

como referencial a Proposta Mentalidade Marítima, outras instituições ligadas às questões ambientais e 

para bibliotecas públicas e de Universidades. 

 Em toda a caminhada do NEMA, mas em especial a partir da publicação do livro Ondas, percebo 

um amadurecimento nas suas – nossas – concepções de Educação Ambiental e de meio ambiente, bem 

como na compreensão da interação sociedade-natureza. Aos referenciais conservacionistas, tão presentes 

quando da sua criação, foram integrados aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. O termo 

socioambiental passou a compor o discurso da instituição e a sua prática a se caracterizar por uma ação 

política mediada pelo diálogo entre os universos ambiental e cultural. 

 Essas transformações emergiram do próprio fazer do NEMA, mas sofreram também influência do 

contexto sociopolítico brasileiro e das transformações no âmbito do movimento ecológico. Segundo 

Carvalho (2002, p.148), a partir da Rio-92, começa-se a falar em conflitos socioambientais no Brasil. A 

autora diz que  

 

8 Projeto Peixe-Boi 
Marinho (Paraíba, Piauí e 
Alagoas), Instituto Baleia 

Jubarte (Bahia), 
Educação Ambiental na 
Reserva do Arvoredo e  
ONG Macaco-prego 

(Santa Catarina), Projeto 
Recifes Costeiros 

(Alagoas e Pernambuco). 
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 essas lutas evidenciam a dimensão do conflito de interesses em torno dos bens ambientais e, 
ao mesmo tempo, a diversidade cultural através da qual o universo popular tem construído suas 
próprias vias de produção de sentidos sobre o ambiental. E, na medida em que o que está sendo 
reivindicado é o caráter público e o reconhecimento de formas culturais locais de acesso aos bens 
ambientais e ao seu uso, contribuem para a demarcação da questão ambiental como uma luta por 
reconhecimento cultural e por direitos de cidadania. 

 

O NEMA começou, então, a incorporar em todos os seus projetos, através da Educação Ambiental 

e, em especial, no Projeto Ondas que te quero mar, uma nova visão de educação. Passou-se a pensar em 

Educação Ambiental não somente como um tema transversal, mas também como um conhecimento 

transdisciplinar. Não se faz mais instrumentalização, nem capacitação de profissionais, e sim, formação 

continuada. Educa-se através da visão de uma Educação Ambiental crítica, com a intenção de contribuir 

para a mudança de valores e atitudes frente ao contexto socioambiental em que vivemos, buscando, 

através do (re)conhecimento da realidade local, a construção de ações que visem a sua transformação no 

sentido da emancipação das comunidades. Entendemos que a Educação Ambiental possibilita a 

reinvenção, em cada um de nós, das utopias para a construção de um novo projeto de sociedade e de ser 

humano, de uma nova interação com o outro, o ambiente e a natureza, e de uma sociedade autônoma. 

 Nesse sentido, não se suprem as deficiências ou se substitui a ação dos governos e órgãos públicos, 

pelo contrário, investe-se na cobrança ao Poder Público para que faça a gestão ambiental, que lhe compete, 

de forma participativa e democrática, impulsionando, assim, a formulação e implementação de políticas 

públicas. 
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 O Poder Público, enquanto parceiro do NEMA, no caso específico da SMEC, tem sido 

impulsionado a assumir suas responsabilidades em relação à Educação Ambiental. Por essa razão, 

durante os seus 19 anos de atuação, percebo o NEMA como um educador ambiental, construindo seu 

fazer e seu discurso numa interação dinâmica entre as dimensões instituinte e instituída e, sobretudo, 

gerando transformação em outras instituições sociais, como nas escolas, em associações comunitárias e 

no próprio Poder Público. 

Entretanto, cabem aqui questionamentos, os quais, como já me referi anteriormente, foram os 

motivadores desta pesquisa: como essas transformações têm se processado no interior do Poder Público 

Municipal? Como ele se comporta enquanto mediador das demandas locais de Educação Ambiental? 

Quais são essas demandas que impulsionam a formulação e implementação de uma política pública de 

Educação Ambiental?  Existe, de fato, uma política pública de Educação Ambiental no município? 

 

 

 IV. II Afinal, a Educação Ambiental como política pública em Rio Grande é uma utopia concreta? 

Para analisar essa questão, partirei do conceito operacional de política pública de Educação 

Ambiental elaborado no capítulo anterior, propondo uma comparação entre os valores e as idéias 

contidos no mesmo e a experiência do município do Rio Grande. 

Janela sobre a utopia 
E lá no horizonte 

 – diz Fernando Birri – 
 me aproximo dois passos, 

 ela se fasta dois passos. 
 Caminho dez passos e  

o horizonte se afasta  
dez passos.  

Por mais que eu caminhe,  
jamais a alcançarei. 

 Para que serve a utopia? 
 Serve para isso: 
 para caminhar. 

 

Eduardo Galeano 
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Assim, conforme definida, uma política pública de Educação Ambiental é aquele sistema de ação 

coletiva, de caráter continuado, que permeia os diversos setores da sociedade – como o da educação, o 

financeiro, da saúde, do meio ambiente, da agricultura e da indústria –, concretiza direitos declarados e 

garantidos em lei, atende à demanda social, e está direcionado a provocar na sociedade a discussão 

acerca de quem somos a partir do projeto social em que vivemos. Com isso, deve contribuir para a 

mudança de valores e atitudes frente ao contexto socioambiental, a partir da compreensão do mesmo e do 

(re)conhecimento das potencialidades e conflitos locais e, por meio desses, promover a formação de 

pessoas capazes de identificar e problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas, no sentido 

da transformação social e da emancipação das comunidades, e para a construção de uma sociedade 

autônoma. 

 Na formulação e implementação de uma política pública, o Estado tem a primazia. No entanto, tal 

política conta com a demanda social para se tornar uma ação do Estado, ou seja, uma política pública está 

associada à demanda da sociedade quanto a alguma situação problematizada e, assim, com a intenção de 

democratizar algum bem ou serviço, que por sua vez, só se configurará como tal se houver “vontade 

política”. 

 No município do Rio Grande, a demanda social para que a Educação Ambiental venha a ser uma 

política pública situa-se em várias instâncias da sociedade. No contexto da sociedade civil organizada, na 

qual se inclui o NEMA como um agente significativo, ou como um educador ambiental, há também outras 

ONGs atuantes nesse sentido, como o Centro de Estudos Ambientais – CEA e a Águas do Sul, e 
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movimentos sociais, que mesmo não estando diretamente ligados a essa causa, por lidarem com a 

organização e mobilização social em vistas da melhoria da qualidade de vida da população, também 

pressionam o Poder Público no sentido de promover mudanças de cunho socioambiental, como é o caso 

da Articulação de Mulheres do Interior e das associações de bairro.  

Podemos também considerar, nesse contexto, o papel institucional que exerce a Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, pois além de se colocar como um centro de pesquisa, 

ensino e extensão nas áreas da educação e do meio ambiente, por exemplo, através do Museu 

Oceanográfico, essa universidade criou o primeiro curso de mestrado na área da educação no município, 

sendo o mesmo um Mestrado em Educação Ambiental, único no Brasil, responsável pela formação de 

profissionais de diferentes campos, inclusive, professores das redes de ensino. Esses, por sua vez, também 

compõem, como categoria, uma demanda, na medida em que aportam em seu discurso e na sua prática 

pedagógica a Educação Ambiental, como é o caso dos profissionais responsáveis pelo trabalho pioneiro 

nessa área realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Angélica, no Taim. 

Da mesma forma, compõem a demanda social aqueles(as) professores(as) que não fazem 

Educação Ambiental, mas trabalham temas relacionados às questões ambientais. Essas, por sua vez, em 

função de sua recorrência na mídia – mesmo que, muitas vezes, de forma equivocada, devido ao tom 

catastrófico com que são abordadas – também acabam por se caracterizar como demanda. 

Quanto às questões ambientais, e podemos ampliá-las para socioambientais, acredito, inclusive, 

que não foi só por conta da mídia que foram problematizadas, tornando-se uma demanda a favor da 
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Educação Ambiental, mas também pelo reconhecimento da condição socioeconômica do nosso país, em 

particular do município. Por exemplo, a escola, mesmo que não faça Educação Ambiental, não “escapa” 

de ter de lidar com tais questões, que se apresentam de forma imperativa no trabalho educativo, à custa 

de inviabilizarem qualquer proposta pedagógica, até mesmo as autoritárias, tradicionais ou 

descompromissadas. 

Há também as demandas oriundas de empresas privadas e estatais, que, a despeito de muitas vezes 

procurarem auto-promoção e a utilizarem como marketing, reforçam a necessidade de ações educativas 

frente ao meio ambiente. 

Por fim, a própria institucionalização da Educação Ambiental, nos níveis mundial e federal, se 

caracteriza como demanda, na medida em que assegura como direito legal a Educação Ambiental no 

ensino e demais setores sociais, através de legislações e políticas públicas. 

Frente a essas demandas, como mediador nesse contexto, como se comporta o Poder Público 

Municipal?  

 A princípio, se limitarmos o Poder Público à Secretaria Municipal de Educação, a partir do relato 

que fiz anteriormente sobre a interação do NEMA com a SMEC, podemos pensar que a Educação 

Ambiental se configura como uma política da Secretaria, ou seja, que essa busca responder a tais 

demandas. No entanto, como vimos, de um lado, o NEMA foi indutor do processo e, de outro, os PCN e a 

PNEA o legitimaram. Assim, qual é, então, o papel da SMEC nesse contexto? Será que, no âmbito dessa 
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Secretaria, conta-se com a “boa vontade” de quem está à sua frente? Penso que sim. Atualmente, o fator 

que assegura a Educação Ambiental na SMEC é dependente das pessoas que estão à frente dos cargos 

diretivos. Isso porque até a gestão passada, a Secretaria não se envolvia, ou envolvia-se pouco, no 

planejamento e execução das ações de Educação Ambiental. Somente há dois anos, a SMEC reivindicou 

para si a tomada de decisões no planejamento, e só não se fez autônoma nesse processo por que não 

possuía no quadro de funcionários(as) e professores(as) pessoas capacitadas para tal, dispostas a assumir 

essa responsabilidade. Assim, percebo que o fato da SMEC assumir a Educação Ambiental como uma 

diretriz a ser seguida no processo pedagógico das escolas, mesmo que impulsionado pelas demandas, 

atualmente, tem relação direta com as pessoas que estão à sua frente. 

 Em outras palavras, o descrito acima significa dizer que a Secretaria tem poder de decisão sobre as 

políticas que irá implementar ou não, mesmo que implique no descumprimento da legislação e na 

negação das demandas. E não é, de fato, isso que assistimos seguidamente em nosso país? Surge, então, 

nesse contexto, aquele famoso elemento relacionado às políticas públicas: vontade política. 

 Com isso, poderíamos pensar que, em Rio Grande, existe vontade política. No entanto, o Poder 

Público não está restrito a uma Secretaria. Mesmo considerando que o município atualmente possui uma 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, que realiza ações de Educação Ambiental com as 

escolas, e que, no período em que essa ainda estava ligada à Secretaria de Agricultura e Pesca, já 

realizava tais atividades, podemos constatar que a Educação Ambiental é sustentada como ação restrita às 

escolas e, por isso, limitada no executivo municipal, sendo, em alguns casos, pontual. 
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 Impulsionado pelas leis federais, pela demanda social local e o controle social das ONGs, parece 

que o Poder Público, representado pela SMEC, está executando mais um trabalho como outros inúmeros 

que têm competido aos setores responsáveis pela educação. Mas será que está consciente da sua 

responsabilidade quanto a isso? 

Delineado tal quadro, proponho, então, voltar à pergunta central deste trabalho e compará-lo ao 

conceito operacional de política pública proposto, bem como à experiência do estado do Ceará e do 

município de Juazeiro do Norte, a fim de verificar, passo a passo, se a atual configuração da Educação 

Ambiental no Poder Público Municipal se caracteriza ou não como uma política pública. 

Assim, conforme definido, uma política pública de Educação Ambiental é: 

• um sistema de ação coletiva que, mesmo no caso de Rio Grande envolver, atualmente, o 

NEMA, a SMEC, as escolas da rede pública municipal e algumas comunidades, e já ter 

envolvido outras instituições, como a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio 

– SMAIC e a FURG, ainda carece da participação de outras instituições e comunidades, a fim 

de tornar o processo mais participativo e democrático; 

• de caráter continuado, o que, no âmbito da SMEC, acontece, pois as ações propostas têm por 

característica ser, tendo-se, inclusive, o objetivo de assessorar as escolas nesse sentido;   

• que permeia os diversos setores da sociedade – como o da educação, o financeiro, da saúde, 
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do meio ambiente, da agricultura e da indústria –, o que não acontece atualmente, uma vez 

que a Educação Ambiental está centrada na escola, partindo como diretriz, principalmente, da 

SMEC, com participações esporádicas da SMMA. Como já mencionei, não há em Rio Grande 

diretrizes e ações voltadas especificamente à Educação Ambiental comunitária ou popular. 

Isso significa dizer que, como política pública municipal, a Educação Ambiental deve abranger 

ações nos âmbitos formal e não-formal – independentemente de considerarmos aqui que essa 

dicotomia tem se configurado como um diálogo – e permear as ações de todas as secretarias, 

como, por exemplo, a da Saúde, de Ação Social, Agricultura e Pesca, Habitação e 

Desenvolvimento e Serviços Urbanos, sendo contemplada na totalidade do projeto/programa 

de governo. 

• concretiza direitos declarados e garantidos em lei, o que se dá na medida em que a Educação 

Ambiental é assegurada pela PNEA e pela Política Estadual de Educação Ambiental. Ainda 

assim, o Poder Público descumpre tais recomendações legais uma vez que restringe suas 

ações ao âmbito da educação formal. Outro aspecto a ser considerado nesse item é que não 

há no município nenhuma legislação nesse sentido; 

• atende à demanda social, em parte, já que não se propõe a ouvir a demanda oriunda da 

sociedade civil como um todo, ou seja, mesmo que o NEMA represente a sociedade civil 

organizada e sua representatividade seja legítima, uma vez que a comunidade reconhece e, 

em alguns casos, se reconhece nessa ONG, a representação social não deve se restringir a 
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uma instituição, tão pouco somente as ONGs, como foi discutido no capítulo anterior. Nesse 

sentido, atender à demanda social, implicaria em ouvir outras instituições, movimentos e 

pessoas da sociedade civil, organizada ou não; 

• e está direcionado a provocar, na sociedade, a discussão acerca de quem somos a partir do 

projeto social em que vivemos. Com isso, deve contribuir para a mudança de valores e 

atitudes frente ao contexto socioambiental, a partir da compreensão do mesmo e do 

(re)conhecimento das potencialidades e conflitos locais e, por meio desses, promover a 

formação de pessoas capazes de identificar e problematizar as questões socioambientais e 

agir sobre elas, no sentido da transformação social e da emancipação das comunidades, e 

para a construção de uma sociedade autônoma. Neste caso, apesar de não poder quantificá-

lo e de assumir as limitações práticas e o caráter utópico de tal objetivo, como responsável 

pelas orientações teórico-metodológicas dadas às ações de Educação Ambiental da SMEC, 

afirmo que a Educação Ambiental nessa Secretaria e nas escolas, em sua maioria, seguem 

esse caminho. 

 Quanto à experiência do estado do Ceará e do município de Juazeiro do Norte, a despeito de uma 

avaliação quanto à sua implementação, como vimos no capítulo anterior ao analisar o PEACE, a 

Educação Ambiental se caracteriza como uma política pública, não só por ser presumida como tal, mas 

por abarcar os critérios estabelecidos no âmbito desta pesquisa. Considerando que nos falta, tanto na 

instância Estadual como Municipal, um Programa de Educação Ambiental – sugiro um sistema –, a 
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exemplo dessas localidades, podemos considerar, portanto, que falta aos Poderes Públicos Estadual e 

Municipal uma política pública de Educação Ambiental, que permeie os seus projetos/programas de 

governo.  

 Portanto, no âmbito das considerações tecidas até este momento, podemos concluir que a 

Educação Ambiental, no município do Rio Grande, não se configura como política pública. Todavia, 

penso que está em vias de se tornar uma, ou seja, de ser uma utopia concreta. 

 Por essas razões, ainda cabe trazer outras questões a este trabalho, sendo elas: qual o 

comprometimento do Poder Público Municipal com a Educação Ambiental e com qual intenção 

empreende tal ação, na medida em que a limita ao âmbito da educação formal? É, de fato, por acreditar 

na Educação Ambiental; é para dar conta, parcialmente, das demandas; ou, ainda, é por que desconhece 

outra forma de fazê-la e não tem competência para tal, limitando-se ao que o NEMA propõe? O que seria 

necessário para que a Educação Ambiental realmente se configurasse como uma política pública? 

 Não podemos desconsiderar que temos uma caminhada – e longa – nesse sentido. A experiência 

dessas quase duas décadas de parceria entre o NEMA e a SMEC institucionalizou a Educação Ambiental 

na Secretaria e nas escolas da rede municipal de ensino e, com isso, somada às outras demandas, 

contribuiu para sua institucionalização no município. Porém, isso gera um novo desafio, na verdade, uma 

encruzilhada. 

 Por um lado, por conta da institucionalização, há uma porta aberta no Poder Público, que deve ser 



Capítulo IV - A Educação Ambiental como política pública em Rio Grande: utopia concreta? 209 

escancarada no sentido dele consolidar o seu comprometimento, através da efetivação da Educação 

Ambiental como política pública. Penso que a forma que dispomos para isso é dando conta daqueles 

pontos/aspectos identificados na sobreposição da configuração atual da Educação Ambiental no Poder 

Público Municipal com o conceito operacional de política pública. A respeito dos mesmos, saliento que a 

falta de articulação entre os diversos sujeitos sociais locais, como as organizações governamentais das três 

instâncias de poder – como as Secretarias Municipais, 18ª Coordenadoria de Estadual de Educação, 

FEPAM, FURG, IBAMA – e as não-governamentais – como os Conselhos Municipais, Sindicatos, as ONGs, 

associações e escolas da rede particular –, pode ser identificada como um ponto-chave para a ausência 

de uma política pública de Educação Ambiental em Rio Grande. Nesse sentido, a fim de que essa utopia 

se concretize, proponho uma ação, que será exposta nas considerações finais desta pesquisa. 

   Por outro lado, estando a Educação Ambiental institucionalizada, cabe agora, provocar a ação 

instituinte, já que uma grande parcela dos fazeres em Educação Ambiental mergulharam no consenso de 

uma Educação Ambiental superficial, como uma prática pontual, sem uma perspectiva crítica. Conforme 

afirma Carvalho (2004, p. 153), a expressão “Educação Ambiental” passou a ser usada como termo 

genérico para algo que se aproximaria de tudo o que pudesse ser acolhido sob o guarda-chuva das “boas 

práticas ambientais” ou ainda dos “bons comportamentos ambientais”. 

Quanto à relação de parceria entre o NEMA e a SMEC, penso que a fase que se inaugura agora, 

com a finalização desta investigação, se caracterizará como um período de amadurecimento para ambas as 

instituições. Por um lado, depois de anos insistindo para que a Secretaria implantasse a Educação Ambiental 
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nas escolas e sendo o principal agente executor nesse processo, o NEMA deverá partir para um afastamento 

da SMEC, configurando-se mais efetivamente como controle social da esfera pública. Terá que pensar e 

trabalhar de forma mais consciente em relação à Educação Ambiental como política pública e no seu papel 

como sociedade civil organizada, propondo novas ações que visem à efetiva implantação dessa política no 

município. Por outro, a SMEC, na verdade o Poder Público Municipal como um todo, terá de caminhar com 

as próprias pernas e assumir de vez o que lhe cabe, ou seja, a implantação da Educação Ambiental como 

política pública no município, abrindo-se, inclusive, a novas parcerias de trabalho.     

 Assim, a seguir, passo para as considerações finais desta pesquisa, buscando uma ação instituinte, 

através de uma proposta que contribua para que a Educação Ambiental, como política pública no município, 

se torne uma utopia concreta. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Considerações finais 

Uma proposta de ação 

 



 

 

Considerações finais – Uma proposta de ação 

 

212 

José Saramago conta, no filme A Janela da Alma, que costumava ir à ópera no Teatro de Lisboa, 

onde se sentava nas galerias. Lá de cima, ele via o camarote real, que tinha uma coroa dourada, a qual, 

vista da platéia, era magnífica. Porém, a coroa só possuía os quatro lados, sendo oca. Assim, para quem 

a via de cima, ela estava cheia de teias de aranha e pó. Foi a partir dessa observação que Saramago diz 

ter aprendido uma lição: para conhecer as coisas, há que dar-lhes a volta, dar-lhes a volta toda. 

Neste trabalho, dei a volta nas ações que, através do Projeto Ondas, venho há anos realizando 

com a SMEC, escolas, professores(as), estudantes e comunidade escolar; dei a volta no NEMA e na sua 

interação com o Poder Público; na forma como a Educação Ambiental pode ou não vir a ser uma política 

pública; nas minhas concepções e interações com o fazer Educação Ambiental e ser uma educadora 

ambiental. E foi nesse movimento de dar voltas, que penso, hoje, conhecer, em parte, essas questões. 

Considero esse conhecimento parcial porque o que apresentei neste trabalho é o meu olhar, e uma vez 

que cada experiência de olhar é um limite, pois não conhecemos as coisas como elas são, e sim mediadas 

por nossa experiência, o que conheço hoje de tais questões é parcial. 

Da mesma forma, é mediada por minha experiência de trabalho e pelas considerações tecidas 

nesta pesquisa, que a resposta à minha questão-chave de pesquisa, ou seja, se a política pública de 

Educação Ambiental é uma utopia concreta em Rio Grande, será apresentada, aqui, não como uma 

conclusão, e sim como uma proposta de ação. 

Não preciso de fim  
para chegar 

 

Manoel de Barros 
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 Depois de navegar pelo vir a ser da Educação Ambiental, impulsionada pela interação entre os 

ventos sociais e os eventos mundiais, tentei montar uma carta náutica com as políticas públicas de 

Educação Ambiental no Brasil, cujas coordenadas nem sempre nos indicam a direção em que estamos nos 

movimentando, deixando-nos à deriva em muitos momentos, com a sensação de que, mesmo com a 

riqueza e diversidade dos nossos fazeres e rumos, ainda temos muito a navegar. Na busca dessas 

coordenadas, acabei por flutuar nas abstrações de diversos autores sobre as políticas públicas e por que 

estas emergem com tanta importância na atualidade. Somente depois de navegar nessas águas, e 

visualizar um norte para minha questão de pesquisa – o conceito operacional de política pública de 

Educação Ambiental – é que, então, pude mergulhar no contexto mais próximo, aquele que é o meu dia-

a-dia, cuja proximidade, em muitos momentos, fez-me esquecer de olhá-lo com outros olhares, os quais 

queremos construir através da Educação Ambiental, inundados da poesia do ambiente em que vivemos e 

direcionados àquele horizonte de utopias concretizáveis. 

Resgatei tal olhar em mim e, por meio dele, depreendo as considerações finais deste trabalho, que 

vão além do fechamento de uma dissertação de mestrado, pois representam também o fechamento de um 

ciclo em minha atividade profissional – e vida pessoal –, para dar início a outro.  

Assim, penso que, as questões a que me propus discutir merecem, ainda, novas discussões. 

Contudo, como disse anteriormente, através de minha experiência e do meu olhar como educadora 

ambiental e como resultado das reflexões que fiz nesta dissertação, e também com a intenção de dar 

conta de algumas questões que deixei abertas ao longo deste trabalho, gostaria de salientar aspectos que 
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considero relevantes para as discussões que brotarem a partir do mesmo, tais como o importante papel da 

sociedade civil no fomento às políticas públicas de Educação Ambiental; a urgência na destinação de 

recursos para a implementação dessas políticas; a urgência de colocarmos em prática o desejo de 

construção de um novo projeto social, eliminando o descompasso entre as políticas públicas e aqueles 

que estão com a “mão na massa”, que devem executá-las; e o sentido de ser para hoje, e não para as 

gerações futuras, o repensar a nossa interação com o ambiente e o nosso trabalho como educadores(as) 

ambientais e como professores(as) no contexto socioeconômico vigente. Entretanto, antes de navegar por 

essas questões, gostaria de propor uma possível ação efetiva, que engloba, inclusive, as questões acima, 

mas que fundamentalmente possibilita tornar utopia concreta a Educação Ambiental como política pública 

em Rio Grande, já que essa, como apresentei no Capítulo IV, está em vias de, mais ainda não se 

configura como tal. 

Conforme apresentei no Capítulo III, uma política pública de Educação Ambiental deve convergir, 

primeiramente, na construção coletiva, através da interação Estado-sociedade civil, de um Sistema de 

Educação Ambiental, e, depois, na sua implementação. Proponho, assim, que empreendamos, aqui no 

município, tal tarefa.  

A concepção de sistema proposta difere daquela a que se refere o Sistema Brasileiro de Educação 

Ambiental – SIBEA, limitada a um sistema de informações. Uso o termo sistema, aqui, semelhantemente ao 

que o governo federal e alguns governos estaduais, como o Ceará, usam como Programa, e os 

municípios, como Juazeiro do Norte, de forma geral, denominam de Plano. 
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Proponho o uso de sistema e não programa ou plano uma vez que entendo os últimos de forma 

limitada. Conforme o Dicionário Eletrônico da Língua Portuguesa Houaiss (2001), programa é definido 

como aquilo que alguém se propõe a executar; projeto, plano. Plano, diz respeito a uma superfície plana 

limitada, que no sentido figurado, quer dizer projeto elaborado que comporta uma série de operações ou 

meios e que se destina a uma determinada finalidade; programa. Portanto, ambos são sinônimos. 

Sistema, por sua vez, é definido por Houaiss (2001) como um conjunto de idéias logicamente 

solidárias, consideradas nas suas relações. O que traz em si a proposta que faço, ou seja, um Sistema 

Municipal de Educação Ambiental deve ser um conjunto de idéias e propostas de ação solidárias, o que 

não implica em serem ou constituírem consensos, mas sim em dialogarem solidariamente. Da mesma 

forma, devem ser consideradas em suas relações, melhor, interações, pois não se fazem isoladamente. 

Há também na proposta que faço fundamentos da teoria do pensamento sistêmico, que remete à 

idéia de inter-relação e interdependência entre as partes que compõem o todo, considerando-o para além 

da soma dessas, pois pressupõe propriedades emergentes, criatividade e auto-organização (Capra, 1996). 

Nesse sentido, todo conhecimento a ser construído e colocado em prática no Sistema Municipal de 

Educação Ambiental, assim como a sua concepção como uma política pública de Educação Ambiental, 

fundamentar-se-ia na idéia de inter-relação e interdependência entre todos os fenômenos e interfaces que 

compõem o ambiente em que vivemos. 

Partindo, então, de uma visão sistêmica e complexa da realidade local, o Sistema Municipal de 

Educação Ambiental deverá ser elaborado a partir da formação de um grupo de trabalho com 
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representação da sociedade civil e do Poder Público Municipal, que, por sua vez deverá, num primeiro 

momento, estudar as políticas públicas já existentes e analisar as ações que são desenvolvidas no 

município para apontar conceitos, princípios, concepção metodológica, objetivos e diretrizes norteadoras 

para o sua formulação e, num segundo momento, ir a campo, para traçar as estratégias e linhas de ação, 

através de oficinas com as comunidades locais. 

Com a quantidade e qualidade das experiências em navegar pelas águas da Educação Ambiental 

existentes em Rio Grande, conforme descrevi no Capítulo IV, quando abordei as demandas sociais do 

município, penso que a criação de um Sistema Municipal de Educação Ambiental pode ser considerada 

como o nosso embarque para a formulação e implementação dessa política pública no município, desde 

que contemple os critérios estabelecidos no conceito operacional que propus, ou seja, se caracterize como 

um sistema de ação coletiva, de caráter continuado, que permeia os diversos setores da sociedade – como 

o da educação, o financeiro, o da saúde, do meio ambiente, da agricultura e da indústria –, que 

concretiza direitos declarados e garantidos em lei, atende à demanda social e está direcionado a 

provocar, na sociedade, a discussão acerca de quem somos a partir do projeto social em que vivemos. 

Com isso, deve contribuir para a mudança de valores e atitudes frente ao contexto socioambiental, a partir 

da compreensão do mesmo e do (re)conhecimento das potencialidades e conflitos locais e, por meio 

desses, promover a formação de pessoas capazes de identificar e problematizar as questões 

socioambientais e agir sobre elas, no sentido da transformação social e da emancipação das 

comunidades, e para a construção de uma sociedade autônoma. 
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Todavia, esse Sistema será de fato uma política pública se, depois do embarque, pudermos traçar 

os seus rumos e navegar, ultrapassando os limites dos inúmeros encontros e reuniões que terão que ser 

realizados para sua construção, e do papel onde será registrado. 

Penso, então, como uma das maneiras de superar tais limites e não “morrer na praia”, entre outras 

coisas, o Sistema Municipal de Educação Ambiental deverá levar em conta as questões que apontei 

anteriormente e que, a seguir, apresento de forma mais detalhada. 

Partindo do princípio de que as ONGs e os movimentos sociais, e a sociedade civil de uma forma 

geral, mobilizam-se em torno de questões identificadas como conflitos socioambientais, propondo-se a 

promover ações instituintes na sociedade e no Poder Público, e a mediar a interação entre essas duas 

dimensões, está correto pensar que essas organizações, movimentos, instituições e etc, impulsionam a 

criação e implementação de políticas públicas que dêem conta dos tais conflitos. Nesse sentido, reitero 

minha fala do final do Capítulo I, quando digo que enquanto educadores ambientais e, nesse caso, seja 

em ONGs, movimentos sociais ou em qualquer outra forma de representação da sociedade civil, assim 

como no âmbito governamental, devemos estar conscientes da ação instituinte de nosso trabalho e, da 

mesma forma, da dimensão crítica da Educação Ambiental, longe dos consensos a que tem sido 

enclausurada. 

Para que isso se efetive, ou seja, para que as políticas públicas saiam do plano de formulação e 

ingressem na ação efetiva, passo para a segunda questão, ou seja, faz-se urgente a destinação de 

recursos para a implementação das políticas públicas de Educação Ambiental. Não adianta contar mais 
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com a “motivação utópica” das ONGs, com a afinidade dos(as) professores(as) pelo tema e com o 

trabalho de voluntários(as) para a implementação de ações de Educação Ambiental. Os governos, nos três 

âmbitos, federal, estadual e municipal, têm de melhorar seus orçamentos e destinar maiores recursos à 

Educação Ambiental – certamente que à educação de forma geral! Penso que não se trata de falta de 

recursos financeiros, mas sim de vontade política. Há que haver a reorientação dos gastos públicos e 

serem promovidos investimentos iniciais para a implementação das políticas de Educação Ambiental até 

que sejam apropriadas pela sociedade civil e adquiram, em parte, autonomia financeira para ser geridas. 

Sem querer buscar culpados para o nosso sentimento de estar à deriva em muitos momentos, o fato 

é que, mesmo que o Estado cumpra sua função, isto é, que a Educação Ambiental se configure como 

política pública, e sejam destinados recursos financeiros para sua implementação, sem que as instituições, 

os cidadãos e as cidadãs, amadureçam suas concepções de ser humano, sociedade, meio ambiente e 

educação, e se proponham a refletir acerca de como poderão colocar em prática tais concepções, ou 

seja, sem a construção coletiva de um novo projeto social, continuaremos a pensar e a fazer uma 

Educação Ambiental voltada para a reprodução de comportamentos, de forma pontual e desarticulada, 

com enfoque conservacionista e desconsiderando a sua capacidade de contribuir para a mudança de 

valores e atitudes frente ao contexto socioambiental e de reinventar, em cada um de nós, as utopias para a 

construção desse novo projeto de sociedade e de ser humano. Ao mesmo tempo, a Educação Ambiental é 

uma das vias para esse amadurecimento nas nossas concepções, o que traz para essa questão uma 

relação de complementaridade e de diálogo no fazer Educação Ambiental, assim como a revela como 
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uma das dialéticas intrínsecas do processo de construção e implementação das políticas educacionais, 

conforme questionado no Capítulo III, a partir da fala de Azevedo (1987). 

O descompasso entre as políticas públicas de Educação Ambiental brasileiras existentes e aqueles 

que estão com a “mão na massa” está intimamente relacionado com as duas questões anteriores, que, 

por sua vez, se reflete em situações cotidianas, as quais acredito que possam ser resolvidas a curto e 

médio prazo, já que o amadurecimento nas nossas concepções de ser humano, sociedade, meio ambiente 

e educação pressupõe um tempo maior para que se efetive. 

Tomemos como exemplo a educação formal: há que se reorientar a forma como está estruturada a 

educação formal no Brasil, e está mais do que na ordem do dia começarmos a colocar em prática nosso 

desejo de construir uma escola diferente da que temos hoje, sendo a Educação Ambiental uma das 

possibilidades para isso. Com todas as discussões e as reformas que têm sido promovidas no interior dos 

governos e com os tantos pensadores brasileiros contemporâneos que têm se dedicado a refletir sobre a 

educação e a propor ações que visam a mudança do atual quadro educacional, permanecemos num 

modelo de educação derivado do paradigma positivista e da pedagogia tecnicista, que postulam um 

sistema de ensino fragmentado em disciplinas. Certamente que, por essas existirem, é que se recomenda 

um enfoque interdisciplinar para a Educação Ambiental, cuja prática, como tenho observado nas escolas, 

está longe de acontecer.  

Nicolescu (2001, p. 51)1 diz que apesar de ultrapassar as disciplinas, a finalidade da 

interdisciplinaridade permanece inscrita na pesquisa disciplinar. Por isso, esse autor propõe a construção 

1e 2  Nicolescu em nenhum 
outro momento foi trazido 

como referência a este 
trabalho, e Santos só foi 

mencionado na 
Introdução, o que, 

metodologicamente, gera 
um desacordo nesta 

pesquisa, uma vez que  
acrescer dados novos no 

final de uma investigação, 
sem discuti-los,  

pode gerar controvérsias. 
Entretanto, conforme 

coloquei anteriormente, 
as considerações finais 

feitas aqui merecem  
um aprofundamento maior.  
Sendo assim, arrisco-me a 
citar autores, sem discuti-

los, como forma de deixar 
uma porta aberta para a 

continuidade 
desta pesquisa. 

 Penso que,  
entre outros autores, 

Nicolescu e Santos  
são referências 

importantes, que poderão 
subsidiar o trabalho que 

está por vir. 
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do conhecimento de forma transdisciplinar, como aquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, 

através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo 

presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. 

  O autor diz, ainda, que  

 

(...) hoje, a abordagem transdisciplinar é redescoberta, revelada, utilizada numa velocidade 
fulminante, conseqüência da necessidade de responder aos desafios sem precedentes de um mundo 
perturbado como o nosso (...) A abordagem transdisciplinar nos faz descobrir a ressurreição do 
indivíduo e o começo de uma nova etapa da história. Os pesquisadores transdisciplinares aparecem 
cada vez mais como resgatadores da esperança (Nicolescu, 2001, p.51). 

 

Quanto à fragmentação, a qual me parece impossível de ser eliminada da nossa vida, uma vez que 

somos seres singulares e parciais, penso nela como uma conquista feita através do projeto moderno, não 

requerendo que tenhamos que voltar atrás, para a cosmovisão mítica, por exemplo. Nesse sentido Santos2 

(1987) nos diz que a fragmentação no paradigma emergente é temática e não disciplinar, como no 

paradigma moderno. 

O que foi desconsiderado no percurso pela modernidade na busca de nossa individualidade é que 

somos, ao mesmo tempo, seres coletivos. Coletividade e singularidade/individualidade são opostos 
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complementares, mantêm uma interação complexa. O mundo como unidade e as partes que o compõem 

só têm sentido na sua correlação, por isso, o todo é mais que a soma das partes e, também por isso, não 

somos capazes de dar conta do mundo como um todo. O que conhecemos do mundo está mediado pela 

nossa experiência, portanto, é parcial, individual. Ao mesmo tempo, essa parcialidade é permeada pelo 

contexto coletivo em que vivemos. Assim, não faz sentido nos isolarmos, nos individualizarmos a ponto de 

perdermos nossa referência na coletividade. Nicolescu (200, p.45) diz que o conflito entre a vida 

individual e social aprofunda-se num ritmo acelerado. E como podemos sonhar com uma harmonia social 

baseada na aniquilação do ser interior? 

Com base nisso, penso que devemos rever a nossa concepção de escola e a própria estrutura 

disciplinar do currículo – estariam elas contribuindo para harmonia social ou para a aniquilação do nosso 

ser interior? Assim, penso que a Educação Ambiental não deve mais ser considerada como um tema 

transversal das diversas disciplinas do currículo escolar, e sim como conhecimento transdisciplinar, que se 

viabiliza numa prática interdisciplinar, na medida em que os profissionais ainda têm sua base de formação 

disciplinar. Da mesma forma, penso que o currículo escolar não deve mais ser fragmentado em 

disciplinas, mas sim em temas, nos quais os(as) professores(as) das diversas áreas do conhecimento, 

juntamente com os estudantes, sistematizariam e organizariam os conteúdos e as aulas ao longo do 

período letivo. Com isso, as relações humanas estariam sendo construídas através do envolvimento com 

valores como a cooperação, o respeito e a solidariedade. A escola poderia ser um lugar de alegria e de 

prazer. Proposta utópica? Sim, mas fundamentada não só em minhas observações e experiência como 

educadora ambiental, como também nos autores mencionados. O que proponho, de fato, é que 



 

 

Considerações finais – Uma proposta de ação 

 

222 

busquemos um maior diálogo entre o discurso e a prática da Educação Ambiental, do contrário, a escola 

e a sociedade que desejamos permanecerá como sonho e não como utopia concreta. 

Assim, insere-se aqui a quarta questão, ou seja, o sentido de ser para hoje, e não para as gerações 

futuras, o repensar a nossa interação com o ambiente e o nosso trabalho como educadores (as) 

ambientais e como professores(as) no contexto socioeconômico vigente. 

No Capítulo III, deixei aberta a seguinte questão: sendo a Educação Ambiental oriunda dos ventos 

sociais que sopraram – e sopram – em contraposição ao modelo socioeconômico vigente, podemos incluir 

a Educação Ambiental na luta de que fala Saviani, ou seja, que a atual luta pela valorização das políticas 

sociais é uma luta para torná-las desnecessárias, na medida em que aponta para a socialização da 

economia e, no seu limite, para a própria superação do modelo de produção capitalista?  

Não gosto de usar a palavra luta, mas de qualquer maneira, cabe considerar que a Educação 

Ambiental está sim inter-relacionada com o que disse Saviani, principalmente quando se refere a uma luta 

que parta das condições atuais. As políticas públicas e os fazeres de Educação Ambiental tendem a jogar 

para as gerações futuras aquilo que cabe a nós. Certamente que são ações que resultarão a médio e longo 

prazo, mas elas têm que ser para já, e devemos encontrar uma forma de frutificarem também no agora. 

 Não são somente para as gerações futuras. O prazer de ver as pessoas relacionando-se entre si e 

com o ambiente de forma mais solidária, presentes de “corpo, mente e alma”, não pode ficar para depois. 

Isso nos deixa com a idéia de que fazer Educação Ambiental é um sacrifício, é o preço que estamos 
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pagando por não poder viver sem a produtividade capitalista, e que, no mínimo, devemos fazer algo – 

Educação Ambiental – para os nossos filhos estabelecerem uma nova interação com o viver.   

Nessa medida, proponho que repensemos o nosso papel como educadores ambientais e o dos(as) 

professores(as) das escolas no contexto do sistema socioeconômico vigente. Certamente que não só o 

dos(as) professores(as), o da educação e da escola também, mas como esse assunto já vem sendo 

discutido há bastante tempo por diversos autores, e percebo que já foram incorporados no discurso da 

educação, tornando-se, em muitos casos, uma retórica e, até mesmo querela dos(as) próprios(as) 

professores(as) e do Poder Público, minha proposta é a de centrar as discussões na figura dos 

educadores(as) ambientais e dos(as) professores(as). 

Nesse sentido, há que se resignificar os valores atribuídos aos “trabalhadores da educação”, 

desvinculando-os da produtividade capitalista. Faz-se necessário um trabalho na (re)construção da 

identidade desse profissional e de seu valor na sociedade. Esses(as) profissionais têm de dar um novo 

sentido à sua prática pedagógica, para além do mero emprego. Mesmo porque, como emprego, essa não 

tem se configurado como uma “boa” profissão, pois sua remuneração não é das melhores. Não estou 

propondo que os(as) professores(as) tenham uma postura sublime quanto ao seu trabalho e que se sintam 

como heróis no contexto social atual. Pelo contrário, é no reconhecimento das suas limitações e na 

aprendizagem de como lidar com os fracassos, que percebo uma das soluções para o quadro atual da 

Educação Ambiental nas escolas e da educação como um todo. Inclusive, no Capítulo I, quando explicitei 

minha concepção de Educação Ambiental e de como compreendo o papel do educador ambiental, deixei 



 

 

Considerações finais – Uma proposta de ação 

 

224 

claro que esse não é um herói da sociedade e, portanto, salvador do meio ambiente, assim como a 

educação ambiental não é a única responsável pela reconstrução do projeto social e por “salvar o 

Planeta”. 

 As limitações, das quais falei, englobam desde aspectos intelectuais, pois não somos capazes de 

conhecer e saber tudo, afetivos, porque somos seres humanos e sofremos com nossas limitações e 

fracassos, até limitações físicas, como no caso da grande maioria de professores(as) que trabalham 60 

horas semanais. Quanto a isso, deixo aqui minha total indignação, pois qual é a outra profissão que tem 

essa carga horária? Não há ser humano no mundo que seja capaz de fazer um bom trabalho e sentir-se 

satisfeito e feliz trabalhando no seu limite físico e psicológico. Percebo os(as) professores(as) 

estressados(as), sem a menor paciência com os(as) colegas e estudantes e sem um pingo de satisfação no 

que fazem. Dar aula e ir para a escola são sinônimos de sacrifício e mal-estar. Esses profissionais aturam, 

ao invés de educar as crianças e adolescentes, percebendo a vitalidade dos estudantes como indisciplina e 

bagunça; vencem, ao invés de construir conteúdos e conhecimentos; esbarram nos corredores, ao invés de 

conviver com os(as) colegas de trabalho; e, por fim, não reconhecem a educação e a escola, quiçá 

reconhecem a si próprios, como agentes políticos, capazes de promover a transformação social que se 

tornou senso comum no discurso educativo. Nosso discurso, enquanto educadores, e também como 

educadores ambientais, está aquém de nossa prática. Há inúmeras justificativas para esse quadro, sendo a 

principal delas financeira, seja pelos baixos salários ou pela redução dos recursos destinados à educação. 

Quem consegue ser criativo, sonhar com um mundo melhor, estar disposto a transformar o contexto social 

em que vive e a si mesmo, internamente, quando não tem tempo para pensar em si, olhar com “outros 
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olhos” o seu entorno e as pessoas com as quais convive e, assim, poetizar o cotidiano? Quando, 

paralelamente, não tem sua profissão e função social valorizadas? 

Contudo, no vir a ser da Educação Ambiental, e do próprio ser humano, será que permaneceremos 

a reproduzir a velha idéia de que o que nos falta é tempo e dinheiro? Apesar ter se tornado banal e 

corriqueira, e de ser reincidente, essa questão tem um profundo significado para a civilização ocidental, 

pois o nosso projeto de civilização e de ser humano foi construído nesse sentido e é construtor de uma 

subjetividade associada a esses valores. Quando, na prática, ou melhor, na práxis, e não só no discurso, 

romperemos esse padrão?  

Cabe à Educação Ambiental, num diálogo constante com outros saberes, provocar esse 

rompimento, e, como diz Guattari (1991, p. 9), não só às relações de forças visíveis em grande escala 

mas também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo, para a (re)criação de 

novos valores sociais.  

Cabe a nós, educadores ambientais, por meio de pequenas ações, resignificar a interação do ser 

humano com o ambiente, (re)criar o nosso mundo interior e exterior, provocar novos olhares à natureza e 

à sociedade, e reinventar o tempo.   

Reinventar o tempo, pois como diz Lopes (1998) 

 

Tempo, tempo, tempo 
...existirmos! 

A que será que se 
destina? 

 

Caetano Veloso 
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Mas que é, afinal, o tempo? Certamente é aquele que nos tocou viver. Nosso tempo é tecido 
pelo que foi, o que é e o que pode ser. O tempo transita livremente por estes caminhos e nos remete 
para qualquer ponto imaginário, não-linear. O tempo é circular, faz voltas, joga. Por isso há que se 
inventar o próprio tempo, diferente daquele outro vivido, aquele cronometrado do calendário dos 
ritmos naturais, que à força o encasilharam, para que todos pudessem ter o mesmo ritmo de 
produção laboral. 

 

Há que se inventar o próprio tempo hoje, como diz Stocklos (1994), pois Amanhã será tarde e 

depois de amanhã nem existe. 
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