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CRISE DE CIVILIZAÇÃO
E SURGIMENTO DA
C H AM A D A Q U E S T ÃO
AM BIEN TAL
OBJETIVOS

Entender as relações com o meio ambiente numa
perspectiva ampla de caráter histórico, que ajude a
compreender a verdadeira crise contemporânea.
Conhecer as características do pensamento humano
que vêm inspirando uma determinada forma de relação
com o meio ambiente, desde os gregos até a
atualidade.
Introduzir conceitos como mecanicismo ou positivismo,
antropocentrismo, biocentrismo e outros ligados à
questão ambiental.
Os efeitos negativos da relação do ser humano sobre a natureza e o meio ambiente
têm levado a uma preocupação geral, que se traduz numa consciência social cada vez
mais importante, cujas razões mais destacadas podem ser assim resumidas (GÓMEZ
OREA, 1997):
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- Consciência mundial do singular, precioso, limitado e frágil planeta Terra
(consciência planetária).
-

Revisão do conceito de qualidade de vida - inclusão de desenvolvimento - do
quantitativo e monetário ao qualitativo e intangível.

-

Incerteza sobre a natureza, intensidade, lugar e momentos de certos
fenômenos.

-

Caráter irreversível de muitos impactos.

-

Descomunal capacidade de alteração do meio ambiente por parte da espécie
humana.

-

Grande quantidade de população afetada por impactos de fácil percepção.

Em qualquer caso, ainda que não se perceba diretamente a preocupação social pelo
meio ambiente, pode-se deduzir de vários fatos o auge de atividades de conservação,
melhoria ou restauração ambiental, a preocupação dos agentes socioeconômicos, tais
como as organizações empresariais e sindicais que defendem o papel do meio
ambiente na geração de atividades econômicas e de emprego, o uso racional dos
recursos naturais considerados como bens públicos, etc.
Ademais, a questão ambiental está cada vez mais presente na política, como se pode
observar pelas declarações e debates que se estão produzindo na esfera das relações
humanas. Isto se deve à confirmação dos danos ecológicos que ocorrem em escala
planetária, como a erosão e desertificação de grandes áreas do planeta, a
contaminação dos mares e oceanos, ou a perda da diversidade biológica, mas também
à crescente convicção quanto aos benefícios representados por um repensar global
das atividades econômicas, aliado à consideração do meio ambiente como gerador de
desenvolvimento econômico e social.
Em particular, um repensar global das atividades econômicas significa, em primeiro
lugar, ter que considerar os processos que afetam uma certa atividade, e não somente
a produção de bens a partir de determinadas matérias-primas. Neste repensar, devese considerar, em primeiro lugar, também a exploração dos recursos, o respectivo
transporte até os pontos de transformação, os impactos e resíduos gerados em todo
processo, e qualquer outro aspecto ligado direta ou indiretamente à atividade. Em
segundo lugar, haveria que considerar os impactos sociais derivados da atividade,
como a perda de patrimônio cultural ou de emprego em outros setores produtivos da
sociedade. Um exemplo concreto está nos grandes hipermercados (atividades
econômicas de serviços) que são implantados na proximidade de núcleos
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populacionais, e que tendem a anular outras atividades econômicas mais
tradicionais, que proporcionam sustento e coesão social aos habitantes, além de dar
saída a produtos locais.
O anteriormente afirmado é reforçado pela crise de ideologias e religiões
experimentada pela sociedade ocidental, que culmina conseqüentemente na
proliferação de grupos de pressão, conhecidos genericamente como "ecologistas", que
derivam em certos casos dos grupos "verdes", de caráter político, espalhados sobre
toda a Europa. Estes grupos lutam mais diretamente por uma nova configuração e
por um diferente estilo de desenvolvimento para o conjunto da sociedade.
Na América Latina, a preocupação comunitária apresenta-se como um processo no
qual a sociedade civil organizada toma parte ativa das decisões que afetam o seu
entorno. Deste modo, as ONG’s, os grupos comunitários e outras organizações
lideram processos de informação e sensibilização para o restante da comunidade,
velando pelos direitos e deveres dos cidadãos e elaborando alternativas para a
resolução dos problemas da comunidade.
Justo é reconhecer que boa parte dos esforços coletivos e solidários de
democratização e promoção da participação, tão importantes ante a crise ambiental,
encontram-se representados no voluntariado de muitas ONGs, as quais, com graus
diversos de organização, capacitação e projeção social têm adquirido uma importante
experiência, capacidade de mobilização e bagagem cultural no que concerne à
denúncia e à resolução de numerosos problemas associados às questões ambientais e
de desenvolvimento.
Por outro lado, este movimento participativo e comunitário tem colaborado na
elaboração de um pensamento próprio, no que se refere à perspectiva ambiental do
desenvolvimento, à crítica da racionalidade produtiva e aos padrões tecnológicos
aplicados na região. Da mesma forma, este movimento tem-se inserido nas lutas das
comunidades campesinas, indígenas e urbanas em prol da democratização, da
eqüidade social e da abertura de novos espaços de autogestão, buscando novas
alternativas para o desenvolvimento.
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CRISE DE CIVILIZAÇÃO

Numa perspectiva histórica, o enorme "êxito" da espécie humana, comparado com o
de outros mamíferos, que se reflete na distribuição mundial, na relativa
interdependência do meio ambiente e num certo grau de bem-estar, deve-se ao
elevado grau de desenvolvimento cultural. A cultura, entendida como um sistema de
conhecimentos, comportamentos e práticas transmitidos de uns seres a outros,
constitui um meio de adaptação dos seres humanos, permitindo-lhes a comunicação
e a permanente modificação do entorno.
Tradicionalmente, nos diversos grupos culturais, têm existido mecanismos
reguladores que tendem a ajustar as relações do ser humano com seu entorno, ou
corrigir o uso desestabilizador dos recursos naturais. Entretanto, na situação atual,
parece que houve a perda do controle sobre tais mecanismos, de forma tal que a
problemática ambiental provocada põe em perigo a própria sobrevivência do homem
como espécie, além da de outros seres vivos e sistemas que o acompanham.
Durante a maior parte da Pré-história os seres humanos se adaptaram ao meio
através de estratégias de tipo biológico e de comportamento, sem causar grandes
modificações nos ecossistemas, com uma intensidade de transformação equiparável a
dos outros animais com os quais compartilha a existência sobre o planeta. Esta
situação de relação harmônica com o meio ambiente se manteve ao longo de
milhares de anos, nos quais prevaleceu a caça e a coleta como atividades
fundamentais dos grupos humanos. O posterior desenvolvimento da agricultura,
com um impacto sobre o meio ambiente principalmente ao nível local, pelo controle
das terras objeto de exploração direta, também não significou grandes desequilíbrios
no plano global. Um exemplo disto foi a desertificação de boa parte da Península
Ibérica, que teve como causa a construção de barcos, em uma época (século XV a
XVIII) em que as potências européias disputavam o domínio dos oceanos e das terras
de ultramar.
A chegada dos europeus ao continente americano representou, por outra parte, uma
ruptura nas formas tradicionais de manejo dos recursos utilizados pelas
comunidades e povos da América em geral. A relação com o meio ambiente obedecia
a critérios de respeito e conservação da natureza, cujos ciclos eram bem conhecidos e
aproveitados de uma forma sustentável e participativa, tanto ao nível das pequenas
comunidades das florestas tropicais como em outros agrupamentos do interior alguns dos quais subsistem todavia em forma residual - como de culturas mais
amplas e de organização mais complexa. É sabido que o Império Inca, que chegou a
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ter mais de um milhão de quilômetros quadrados, foi capaz de desenvolver uma
civilização complexa, baseada nos excedentes proporcionados por uma agricultura
intensiva, com conhecimentos de técnicas de irrigação e adubação do terreno. Estes
excedentes permitiram um importante desenvolvimento urbano, baseado em amplas
redes administrativas e com uma importante divisão funcional, que possibilitaram a
coesão política, social e econômica de tão vasto território.

REFLITA

No texto comenta-se sobre um caso de desertificação na
Península Ibérica, que ocorre já há vários séculos. Você
conhece algum outro caso de impacto humano sobre o meio
ambiente, em grande escala, ainda que não seja planetário,
que tenha acontecido em épocas anteriores à Revolução
Industrial? Caso não conheça, procure investigar no contexto
da cultura egípcia, da greco-romana ou das grandes culturas
pré-colombianas?
No início da Idade Moderna, começaram a surgir no Ocidente algumas idéias que
convergiam para as tendências na evolução humana. Estas idéias tornaram possível
o recente e espetacular desenvolvimento tecnológico atual: a capacidade de
transportar e armazenar alimentos e combustíveis. Estas tendências foram pouco a
pouco transferidas aos países de influência ocidental. Em qualquer caso, as
modificações, que desde a antiguidade haviam se mantido em certos limites
aceitáveis, dispararam a partir do desenvolvimento da urbanização e da
industrialização com a invenção da máquina a vapor e com a Revolução Industrial
que se produziu no Ocidente.
Tudo isto tem conduzido a um crescimento descontrolado da população, que desde o
primeiro momento foi reforçado e apoiado por uma melhoria dos aspectos médicosanitários e alimentares, pela superexploração de todo tipo de recursos naturais para
manutenção de uma maior população que os consomem e, finalmente, pela
contaminação do ambiente, como resultado de todos os processos de produção,
transporte, consumo e descarte.
Este crescimento descontrolado da população obedece a uma dinâmica populacional
baseada no fluxo de pessoas do campo para as cidades recentemente industrializadas,
com tudo o que isto traz de distanciamento das fontes de recursos, de abandono de
amplas zonas do território e de pressão desmesurada sobre outras. Esta dinâmica se
mantém todavia na atualidade, sobretudo nos países em desenvolvimento.
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Figura

1.1

Tendências da evolução humana no ocidente.

Entretanto, convém destacar que as presumíveis melhorias para a Humanidade são
desfrutadas apenas por uma pequena parcela da mesma, como conseqüência de um
sistema de relações permanentemente desajustado.
Reforçando o anteriormente afirmado, pode ser ilustrativo insistir no fato de que
mais de 98% da bio-história da Humanidade corresponde ao período (fase) de
caçadores-coletores e que, dos 2% restantes, mais da metade corresponde ao período
(fase) agrícola. Portanto, a chamada fase de "alta energia", na qual nos encontramos,
representa uma ínfima parte da história humana, ou seja, menos de 1%. Este período
tende a ocupar nossa percepção geral do tempo, sendo também durante esta fase que
ocorreu o rompimento do entendimento humano com a biosfera.
Nunca é demasiado assinalar que a bio-história, ou história na perspectiva da relação
humana com o meio ambiente, não é um processo integral que afeta a Humanidade
em seu conjunto, ou melhor: nem todos os povos do mundo têm passado pelas fases
descritas. Portanto, há comunidades de caçadores-coletores subsistindo ainda nas
selvas tropicais, nas montanhas selvagens e nas extensões desérticas, com seus traços
originais adaptados às singulares condições ecológicas de seus respectivos ambientes,
que devem ser preservadas.
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Em qualquer caso, já se dispõe hoje de uma perspectiva mais que suficiente para
pretender compreender o porquê da atual situação de crise; perspectiva que
ultrapassa em muito os simples delineamentos lineares de relação causa-efeito,
submergindo na própria condição humana e na sua auto-interpretação (autognosis)
ao longo da história, explicando com bastante clareza a evolução da relação com o
meio ambiente. Esta perspectiva é também a de uma cultura ocidental, responsável
em grande medida pela crise que hoje padece.

Figura

1.2

1.2

Bio-história da humanidade: fases ecológicas. Fonte: adaptado de
Boyden, 1987.

EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES DO SER
HUMANO COM O MEIO NA CULTURA
OCIDENTAL

A relação da espécie humana com o meio ambiente, produto da percepção que tem
deste, tem sofrido uma evolução tão interessante como relativamente pouco
estudada, mas que deve ser comentada, por permitir compreender com maior clareza
tanto a nova dimensão da problemática ambiental quanto os enfoques necessários
para reorientar a relação do homem com o mundo e consigo próprio.
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A época pré-filosófica, por exemplo, concebe o ser humano a partir de um contexto
mítico, de enorme respeito e temor para com tudo que lhe rodeia, e muito
especialmente para com aquilo que lhe promove o sustento. Daí, portanto, o enorme
respeito dos primeiros homens para com a natureza, respeito que foi mantido
inclusive pelos povos da América até a chegada dos europeus, e que é mantido ainda
pelas culturas indígenas. Este respeito se nos apresenta, hoje mais do que nunca,
como um valor que é preciso resgatar.
O pensamento grego no Ocidente, origem da reflexão filosófica ocidental,
representou uma mudança revolucionária no raciocínio básico. Recorde-se, neste
sentido, a afirmação de Aristóteles1 de que "as plantas foram criadas por serem
necessárias aos animais, e estes porque o ser humano deles necessita". Com o "logos"
(a razão) e suas leis (a lógica), os gregos se convertem em fundadores da ciência e da
nova antropologia, que reconhece o corpo ou "soma" como distinto da razão ou
"logos", determinando uma nova concepção de mundo e de sociedade. O "homo
sapiens" faz sua aparição virtual e a inteligência vincula-se definitivamente à
natureza humana.
Assim, embora a filosofia oriental avançasse por outros caminhos, sem dúvida
interessantes, mas cuja descrição ocuparia muito tempo, o importante do ponto de
vista da relação com o meio ambiente é que no ocidente ocorreu esta disjunção ou
separação entre o natural, representado pelo corpo, e o mais propriamente humano,
representado pela razão.
Portanto, a razão humana é descoberta e reconhecida na cultura ocidental como
sendo a qualidade mais digna do homem, e o corpo ou soma (o natural) chegaria
inclusive a ser para alguns, como Platão, um verdadeiro estorvo para a alma, como
reconheceram também séculos depois os seguidores do cristianismo.
Não se deve esquecer que a civilização grega é a base da civilização ocidental, cujo
pensamento tem sido enormemente influenciado por este tipo de percepção de si
mesmo e da realidade. Isto conduziu ao triunfo de uma ciência reducionista,
responsável em grande medida pela crise ambiental que afeta atualmente o Planeta.

1. Grécia (384 e 322). Discípulo predileto do Platão e instrutor de Alexandre Magno. Em Atenas abriu uma
escola perto do Liceu onde ministrou seus ensinamentos. Expoente do saber em sua época, foi o primeiro em
oferecer uma classificação das ciências, em teóricas, como as matemática, a física e a metafísica, práticas,
como a ética, a política e a economia, e poéticas, como a poética e a retórica. A lógica seria o instrumento
para todas elas. É considerado o descobridor da lógica e da metafísica. São obras destacadas: Órganon ou
tratado de Lógica, a Metafísica, a Física, a Política, da Geração e Corrupção, Meteorologia, História dos
Animais, a Alma, a Ética a Nicômaco, Ética a Eudemo, a Grande Ética, a Retórica, a Poético e Parva Naturalia.
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No campo científico, a visão ocidental de mundo vigente na atualidade surgiu há
três séculos, sendo delineada por três filósofos: Bacon, Descartes e Newton, que
podem ser considerados, de certo modo, como pais do paradigma mecanicista,
definido mais adiante.
-

Bacon1, dentro da tradição judaica- cristã, buscava o desenvolvimento de uma
ciência que restaurasse o papel do homem como dominador sobre os demais
seres, restituindo-lhe a soberania possuída antes da criação.

-

A reflexão de Descartes2 tem como base o humanismo renascentista, que
outorga ao indivíduo um papel central no cosmos. Ainda que alheio à
inspiração bíblica, Descartes compartilha sua ambição de alcançar uma
filosofia e um método que convertessem o ser humano em senhor da Natureza.

-

Newton 3, por sua parte, realiza uma contribuição fundamental ao pensamento
mecanicista com seus descobrimentos no campo da física, como a noção de
gravitação universal e as leis de atração-repulsão dos corpos celestes.

Em todo caso, o paradigma ou visão mecanicista de mundo é definido pela idéia de
que o mundo equivale a uma máquina composta de partes, unidas em uma
engrenagem mais ou menos complicada. Significa também que, para se conhecer
melhor o funcionamento da máquina, é conveniente fragmentá-la em seus elementos
constituintes, separando-os e isolando-os dos demais. Implica, portanto, a idéia de
que a fragmentação do conhecimento e, com ela, a divisão da realidade em
disciplinas ou campos de saber, é essencial ao progresso.
Encontramo-nos, em resumo, diante de um dos princípios inspiradores do
desenvolvimento da ciência e de nossa relação com o ambiente durante séculos, o
que têm conduzido à atual situação da biosfera. O mundo, em uma palavra, é visto
como fragmentado e desestruturado.
1. Francis Bacon (1561- 1626), Filósofo, político e ensaísta, foi um dos fundadores do método experimental;
combateu a filosofia escolástica e o saber puramente livresco, e exigiu da ciência que ajudasse o ser humano
a dominar a Natureza. Suas idéias científicas estão condensadas em sua obra Novum Organum (1620), na
qual se propôs a melhorar e ampliar o Organum de Aristóteles.
2. René Descartes (1596, Le Havre - 1650, Estocolmo). Inovador da filosofia, foi o primeiro a aplicar as
matemáticas às ciências físicas. Em sua doutrina filosófica são pontos capitais sua "Dúvida metódica", o
principio "Penso, logo existo", e pela essência da alma no pensamento. Seu pensamento seria decisivo na
concepção de mundo que inspirou a Revolução Francesa. Obras: Discurso do Método, Meditações
Metafísicas, Princípios da Filosofia, e Tratado das Paixões Humanas.
3. Isaac Newton (Inglaterra - 1642 - 1727). Descobriu o cálculo diferencial e integral, generalizou a fórmula
do binômio e estabeleceu a Lei de Gravitação Universal. Também determinou as massas do Sol e dos
planetas e várias particularidades do movimento da Terra, assim como a razão das marés. Desenvolveu estes
temas em seus Princípios, assim como os postulados da Dinâmica. Ocupou-se também com a teologia e com
as questões bíblicas.
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Há que se destacar, por outro lado, a influência do pensamento mecanicista mais
tarde paradigma positivista sobre as concepções sociais, como a educação, porém
também sobre as econômicas. A educação, em primeiro lugar, é entendida como um
processo de simples transmissão de conhecimentos, que ademais são constantemente
parcelados em disciplinas, sobre as quais se aplica uma metodologia baseada na
análise e na descrição. Produto desta educação são os "especialistas", que não vêm
mais do que sua especialidade.
Quanto à economia, alguns de seus traços podem ser deduzidos através destes
delineamentos:
-

No liberalismo moderno de Locke1, o papel do governo se reduz a garantir às
pessoas a liberdade para que possam se desenvolverem sem obstáculos em suas
relações com os demais e com o meio, definindo-se a idéia de liberdade
individual e o sentido da vida como busca do próprio benefício material. Neste
contexto, a negação da Natureza faz parte indireta do caminho da felicidade.

-

Smith2, por sua vez, associa a visão mecanicista de mundo à busca de leis
econômicas, com a atividade humana como fonte de toda riqueza, sendo a
regulação espontânea do mercado (leis de oferta e de procura) o melhor
método para organizar a economia, para além de toda consideração moral.
Todos esses princípios ainda se mantêm vigentes como base das relações
econômicas mundiais.

Em todo caso, e como conclusão, o estabelecimento do paradigma mecanicista, junto
com as idéias de liberdade do indivíduo e de progresso indefinido, difundidas
durante o século XVIII, fazem com que no século XIX a consideração sobre a
Natureza seja mantida em termos de domínio, e inclusive de enfrentamento. Basta
recordar o expansionismo colonial, na América e em outros continentes, motivado
em grande parte pela necessidade de recursos naturais para obtenção de matériasprimas para as economias européias, já que haviam esgotado as suas.

1. John Locke (Inglaterra, 1632 - 1704). Sua doutrina é em parte empirista e em parte racionalista. Divide as
idéias em simples e compostas. As substâncias somente podem ser conhecidas através de suas propriedades.
O único conhecimento plenamente certo que se possui é o da própria existência. Obras: Ensaio sobre o
entendimento humano, Ensaio sobre o governo civil, e alguns pensamentos sobre educação.
2. Adam Smith (Escócia, 1723 - 1790). Economista e filósofo, professou um individualismo otimista, que crê na
persecução de interesse individual e que se manifesta em favor do bem comum. A peça chave do seu
pensamento é sua obra Considerações sobre a natureza e as causas da riqueza das nações (1776). Esta obra
é considerada o nascimento da economia como ciência.
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Evolução do pensamento ocidental.

AS FISSURAS ENTRE O PENSAMENTO
MECANICISTA E O SURGIMENTO DA
QUESTÃO AMBIENTAL.
ANTROPOCENTRISMO E BIOCENTRISMO

O pensamento mecanicista, posteriormente denominado de pensamento positivista,
juntamente com a idéia de liberdade do indivíduo e de progresso indefinido, fazem
com que no século XIX a consideração sobre a Natureza se mantenha em termos de
domínio e enfrentamento, com a expansão colonial como exemplo.
Entretanto, a transição do século XIX para o século XX não ficou isenta de fissuras
nos fundamentos do positivismo, fissuras estas provocadas por cientistas como
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Poincaré1, Planck2 e Einstein3. O primeiro, revela que o caos é a essência de um
sistema não linear; o segundo, aplica o conceito de entropia à interpretação de
determinados fenômenos. Einstein, com sua teoria da relatividade, põe
definitivamente em questão o paradigma mecanicista ou newtoniano, abrindo
passagem para a física moderna, que preconiza a necessidade de alcançar uma
compreensão básica da Natureza, fundamentada na impossibilidade de dividir o
mundo em partes isoladas e independentes.
Chegado a este ponto, parece óbvio que apesar do modelo mecanicista continuar
sendo empregado para resolver problemas concretos, não parece possível interpretar
a complexidade ambiental e sua problemática sem o apoio de um novo modelo
teórico, de uma nova ciência e de uma nova ética.
Convém não esquecer, entretanto, que a compreensão e apreensão dos diversos
aspectos da complexidade não é sempre fácil para nossa mentalidade racionalista e
simplificadora. Certas doses de incompreensão, incerteza e dúvida são, portanto, não
somente possíveis mas inclusive recomendáveis, pois serão a melhor prova de que se
avança rumo ao novo paradigma.
Veja-se também, para que se tenha uma idéia mais completa destas questões, como
estes dois grandes paradigmas - o mecanicista ou positivista e o da complexidade incorporam outras tantas maneiras de posicionamento frente ao meio ambiente, que
se conhece como antropocentrismo ou posição antropocêntrica e biocentrismo ou
posição biocêntrica. A estes dois conceitos adiciona-se um terceiro: o etnocentrismo.

1.3.1

ANTROPOCENTRISMO E BIOCENTRISMO

Como já observado, as relações do ser humano com o meio ambiente ao longo da
história têm evoluído para uma visão de superioridade e domínio, alcançando sua
1. Henri Poincaré . França (1854 - 1912). Um dos grandes matemáticos da época moderna, por sua
contribuição na solução de diferentes problemas da teoria das funções, das equações diferenciais e da
mecânica celeste. Como filósofo, foram importantes suas obras: A Ciência e a Hipótese e O Valor da Ciência.
2. Max Planck. Alemanha (1858 - 1947). Formulou a teoria dos quantas para explicar os fenômenos
relacionados com a radiação de um corpo negro. Suas teorias são a base da física moderna, pelas quais
recebeu o prêmio Nobel de Física em 1918. São obras destacadas: O Princípio da Conservação de Energia,
Lições de Termodinâmica, Introdução à Física Teória, e, Para Onde Vai a Ciência?
3. Albert Eistein . Alemanha (1879 e 1955). Professor das universidades de Zurich, Praga e Berlim. Em 1940
obteve a nacionalidade estadunidense, atuando na universidade de Princeton e consagrando-se à
investigação físico-matemática. A introdução do conceito tempo (quarta dimensão) às três dimensões do
espaço físico, levou-o a outras importantes reflexões, como a relação entre massa e energia. Em 1916 expôs
sua Teoria Geral da Relatividade, estabelecendo as relações entre espaço, tempo, matéria, energia, inércia e
gravitação. Em 1921 foi-lhe concedido o Nobel de Física. Além de suas obras científicas, escreveu outras de
caráter divulgativo, como O significado da Relatividade.
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máxima expressão com o auge da ciência e da tecnologia nos últimos anos, que
conseqüentemente representam uma capacidade quase ilimitada de intervenção
sobre o ambiente. Este é considerado, por outro lado, como algo alheio a ser
dominado a favor de uma determinada cultura.
Chama-se esta posição, ou concepção a respeito do meio ambiente, de
antropocentrismo ou concepção antropocêntrica, que representa também o papel
outorgado pelo ser humano a si mesmo, no centro do mundo.
Frente ao antropocentrismo, abre-se passagem para uma nova posição ou concepção,
chamada de biocentrismo ou concepção biocêntrica, na qual o ser humano, longe de
se considerar o centro do mundo, percebe-se como indissociável de seu entorno, que
compartilha com os demais seres vivos, e aos quais se une por interesses comuns. Em
primeiro lugar, o da própria vida.
Sob esta concepção, o entorno não é, portanto, algo alheio à pessoa, estando incluído
em seu princípio de identidade. Esta diferença em relação à concepção anterior é
fundamental, já que tudo que ocorre ao ambiente ocorre também com a
Humanidade. Isto significa, de certo modo, um regresso à posição integradora das
culturas primitivas, e também de determinadas culturas atuais que percebem o
ambiente como algo delas inseparável. A diferença para com estas culturas é que há
um "regresso" que se produz a partir de uma evolução do pensamento na filosofia
moderna, através de uma reflexão moral e ética.
Complementando, pode-se afirmar que desta concepção biocêntrica deriva-se um
enfoque ético centrado na vida e na extensão a todos os seres vivos de uma
consideração moral (TAYLOR, 1983), ao se considerar o fato de que com eles se
compartilha o bem-estar no planeta. Para compreender melhor esta idéia, deve-se
pensar na formulação tradicional que gira em torno da idéia de contrato e
reciprocidade para o estabelecimento de obrigações morais. Segundo esta
formulação, ficam excluídas, ou pelo menos minimizadas, as relações que não
implicam em algum tipo de benefício mais ou menos imediato, em um sentido
humano. Ficam pois excluídos o compromisso moral dos demais seres vivos (animais
e plantas) com os quais não cabe a relação contratual.
Por outro lado, a partir de uma concepção biocêntrica, a reciprocidade moral abrange
todos os moradores - humanos ou não humanos - do planeta, sendo este visto como
unidade ambiental integradora. Portanto, o desenvolvimento do pensamento global e
integrador fica favorecido.
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Outra postura, que embora não se contrapondo ao enfoque biocêntrico, significando
ao menos uma compreensão limitada do mesmo, é aquela que justifica a necessidade
de conservação da vida sobre a Terra para que a própria espécie humana seja
preservada, ficando as demais incluídas apenas na medida em que sejam
imprescindíveis à sobrevivência ou à melhoria das condições de vida. Muitas
declarações ecologistas e ambientalistas fixam-se nesta posição.
Entretanto, há que reconhecer que pouco a pouco algumas tendências abrem
passagem numa direção mais construtiva. Assim, quando se fala em defender os
interesses das gerações futuras, já se está de algum modo transcendendo o princípio
de reciprocidade, ainda que se siga apenas referindo à espécie humana. No mesmo
sentido, a biodiversidade é também, de alguma forma, uma primeira aproximação,
ainda que excessivamente utilitarista, para o reconhecimento do direito à existência
de qualquer forma de vida, reconhecimento que pode evoluir em uma direção menos
interessada no futuro.
O etnocentrismo ou enfoque etnocêntrico seria, por último, a consideração
(autoconsideração) de superioridade de determinados grupos ou culturas com
relação às demais, e que conduz a situações de dominação, principalmente através da
ciência e da tecnologia. Na realidade, o Etnocentrismo nada mais é do que uma
forma de antropocentrismo mais ou menos sutil, confrontado ao conceito (e valor) da
diversidade cultural.
Atualmente, a idéia de ser humano encontra-se enriquecida pelas contribuições tanto
da antropologia biológica quanto da psicológica. Para os antropobiólogos, ou seja,
para os que explicam o ser humano como ser vivo, como GEHLEN (1973) e outros,
o ser humano é um animal inacabado, porém com uma suficiente dotação física para
que termine seu processo em um binômio permanente de liberdade-necessidade. E
esta indefinição se realizaria em grande parte no exterior, a partir do meio ambiente
social e natural.
Outros autores entendem a cultura humana como um sistema informativo
orientado à previsão do meio ambiente, de forma que o êxito da espécie humana
deriva também da sua capacidade para obter modelos de mundo. Para o professor
MARGALEF (1981) a evolução cultural humana se parece mais com a sucessão
ecológica (relevos de espécies e comunidades, em nosso caso culturas) do que com a
evolução de uma espécie, que seria algo muito mais lento e profundo. Por isso, o
resultado desta evolução dependerá da minimização do intercâmbio de energia
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necessária para manter o controle do futuro, daí a incerteza causada pela excessiva
utilização dos recursos naturais.
Em qualquer caso, a perspectiva antropológica nos apresenta um ser inacabado,
porém com uma necessidade imperiosa e indissociável de terminar de construir-se,
de forma responsável e livre, em relação aos demais e com seu meio e, inclusive, para
muitos, com o transcendente.

PROCURE SABER

Procure no dicionário a definição de "paradigma" e
realize uma definição pessoal do paradigma
mecanicista ou positivista, estabelecendo suas
características.
REFLITA

Reveja seus conhecimentos históricos da evolução da
humanidade e estalebeça um esquema histórico
ressaltando os momentos de transformações
importantes para a humanidade em relação as questões
ambientais.
Em que medida o pensamento racionalista se reflete na
sua profissão e no seu fazer cotidiano? Exponha algum
exemplo que permita contextualizar esta importante
questão. Estes aspectos podem servir de orientação:
• esquema organizacional geral da minha empresa ou
grupo;
• desenho do projeto de trabalho em que faço parte;
• resolução, em meu entorno imediato, de um determinado
conflito;
• estrutura espacial de meu centro de trabalho ou de
estudo;
• organização de minha cidade e de suas instituições, etc.
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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DESTACAR

Justo é reconhecer que boa parte dos esforços coletivos e solidários de
democratização e promoção da participação, tão importantes ante a crise
ambiental, acham-se representados no voluntariado de muitas ONGs.
O paradigma ou visão mecanicista de mundo é definido pela idéia de que o
mundo equivale a uma máquina composta de partes, unidas em uma
engrenagem mais ou menos complicada. Significa também que, para que se
conheça melhor o funcionamento da máquina, é conveniente fragmentá-la
em seus elementos constituintes, separando-os e isolando-os dos demais.
Esta visão positivista do mundo tem influenciado as concepções da
educação, da ética, da ciência e do desenvolvimento econômico.
Nas posturas éticas a humanidade vem se envolvendo do antropocentrismo
forte para o antropocentrismo débil e posteriormente para o biocentrismo
que reconhece o direito a vida para todas as formas de vida no mundo.
As posturas etnocêntricas se refletem nos processos de homogeinização
cultural, na valorização de certas culturas sobre outras, no desconhecimento
da importância da diversidade cultural, étnica e da história das diversas
sociedades.
A partir do século XIX e XX o pensamento mecanicista passa a denominar-se
positivista. Lembre a classificação das ciências de Comte.
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Naná Mininni Medina
Trabalho preparado para o Encontro
dos Centros de Educação Ambiental
Série Meio Ambiente em debate,
IBAMA, Brasília - 1996.

2

EDUCAÇÃO
AM BIENTAL PARA O
SÉCULO XXI
OBJETIVOS

Oferecer uma caracterização da complexidade do
mundo contemporâneo nos diferentes aspectos sociais,
econômicos, culturais e educacionais.
Incentivar uma reflexão prospectiva sobre o papel da
Educação no processo de construção do
desenvolvimento sustentável.

2.1

A COMPLEXIDADE DO MUNDO
CONTEMPORÂNEO

A aceleração da história, característica do mundo contemporâneo, tem-nos levado a
sustentar que o homem vive, pela primeira vez na história da humanidade, num
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século que terminou antes de sua própria finalização cronológica, colocando-nos o
desafio da necessidade de transformação dos parâmetros habituais com os quais as
ações de interpretação do mundo eram orientadas.
Ante este desafio, a informação e integração de esforços são condições sine qua non
para avançar na construção de uma sociedade sustentável, democrática, participativa
e socialmente justa, capaz de exercer efetivamente a solidariedade intra e
intergeracional, exigência indispensável para a compreensão do binômio localglobal, assim como para a preservação e conservação dos recursos naturais e sócioculturais que são patrimônios da humanidade.
Dentro desse contexto, quais são os conceitos centrais com os quais defrontam-se
hoje aqueles cuja compreensão são imprescindíveis para que se cumpra efetivamente
nossa tarefa como Educadores Ambientais, responsáveis pela formação das gerações
que viverão no próximo século?

2.1.1

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA

- Consumismo como símbolo de status, de isolamento, de passividade política, de
falta de comunicação, de supervalorização da segurança em detrimento de outros
valores, da velocidade permanente da informação que não permite a reflexão, de
superestimulação e de saturação da informação dada como fato instantâneo e não
como processo.
- Substituição das escalas de valores definindo como fundamental o ter e não o ser.
- Perda da essência do próprio ser humano como ser histórico, na busca das
substituições metafísicas e religiosas que permitem ou a conformidade com o status
quo ou a fuga para posições esotéricas e interiores, nas quais o "EU" substitui o
"NÓS", e que acabam dando uma falsa sensação de segurança e permitem
imaginar que a mera soma de esforços individuais resolverá os problemas com que
nos deparamos hoje.
- Aprofundamento da ideologização da realidade e da falta de análise crítica da
população, que coloca os indivíduos ante situações nas quais as explicações
reflexivas se vêem impossibilitadas, pela falta de notícias críticas, verídicas e
consistentes, existentes por trás do excesso de informação; como dizem no meio
jornalístico, "não é notícia se um cão morde um homem", seria notícia o inverso:
"um homem morder um cão";
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- O exemplo da Guerra do Golfo (1990), Guerra no Iraque (2003) e de outros
conflitos que vêm ocorrendo no próprio Brasil, como as informações pouco
esclarecedoras em relação aos conflitos dos Sem-terra (MST), explicitam
claramente a afirmação acima.
- A velocidade das transformações econômicas, sociais, culturais, éticas, tecnocientíficas, incluídos os progressos da informática e da biotecnologia, entre outros, e
o aprofundamento dos problemas sócio-ambientais.
Observemos, simplesmente, o que tem sucedido com os conflitos sócio-ambientais
que vão modificando seu teor de maneira permanente e acelerada; parece suficiente
como exemplo lembrar quais foram os problemas ambientais discutidos na
Conferência de Estocolmo em 1972 e os que foram tratados na Conferência do Rio
em 1992, somente 20 anos depois.
Geralmente não prestamos a devida atenção às transformações que se dão,
aparentemente, de forma insensível, e são poucas as pessoas que têm refletido sobre a
grande diferença entre ambas as conferências.
Na Conferência de Estocolmo, em 1972, os grandes problemas ambientais eram a
possibilidade de esgotamento dos recursos naturais não-renováveis. Estávamos em
meio à crise do petróleo, à possibilidade de esgotamento do cobre chileno, entre
outros. Alguém ouviu falar desses recursos na Conferência do Rio, em 1992? Por
quê? Será que não existem mais esses problemas?
Algumas das múltiplas inter-relações entre meio ambiente, crescimento econômico,
invenções científicas e tecnológicas e suas flutuações, podem ser observadas na
análise do caso da energia. A crise do petróleo desencadeou a busca de novas fontes
de energia, a procura de melhores rendimentos em sua produção, conversão,
transporte e utilização.
Os países industrializados deram uma rápida resposta ao problema, as necessidades
energéticas por unidade de produção se reduzem a uma taxa de 0.8% anual em
média, entre 1973 e 1979, e num ritmo de 3,2% entre 1970 e 1983, (BIFANI, 1995).
Tais dados invalidam o argumento que relacionava o crescimento do Produto
Nacional Bruto (PNB) com o aumento do consumo energético.
A situação de crise revelou capacidades técnicas, econômicas e sociais que permitem
manter taxas de crescimento com consumos energéticos decrescentes por unidade de
produto. Ou seja, a crise revela a flexibilidade no sistema social e político, que se
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faz possível pela disponibilidade de recursos financeiros, conhecimentos científicos
e técnicos que podem ser aplicados a soluções práticas que superam os problemas
conjunturais e permitem manter níveis de bem-estar global que minimizam a
tensão social.
A crise do petróleo provocou o aumento da pesquisa e a produção de outras fontes de
energia. A produção de energia nuclear aumentou 359% entre 1973-83, e a energia
hidrelétrica 28%, razão pela qual surgiram modificações importantes nas formas de
contaminação do Meio Ambiente.
Nos países subdesenvolvidos, a crise se traduz em reduções do crescimento
econômico e, em muitos lugares, exige a utilização de fontes alternativas de menores
custos e de fácil acesso, gerando o aumento do desmatamento e, especialmente nas
zonas áridas, o agravamento dos processos de desertificação, com todas as suas
conseqüências sociais e econômicas.
Ao mesmo tempo, o aumento do custo dos fertilizantes freia sua utilização na
agricultura, impedindo a maior produção de alimentos, o que se reflete diretamente
no grave aumento da pobreza e da subalimentação nos países subdesenvolvidos.
Paralelamente, o esforço para reduzir a dependência de matérias-primas por parte
dos países altamente industrializados, o surgimento das técnicas de reciclagem e a
procura da eficiência energética reduzem a demanda de certos produtos e a baixa de
seus preços no mercado internacional. Por exemplo, no caso do cobre, 35% da
demanda passou a ser coberta a partir de 1987, com a utilização de material
reciclado; no caso do alumínio, verifica-se uma diminuição de 21% (BIFANI,1995).
A economia energética, com a aplicação das novas tecnologias de reciclagem,
representa 88% no caso do cobre, e 96% na produção de alumínio reciclado, o que
por sua vez produz menor contaminação no processo de elaboração.
A deterioração dos termos de intercâmbio no comércio internacional produz o
encarecimento dos produtos importados e o barateamento dos produtos exportados
pelos países produtores de matérias-primas, que conseqüentemente passam a ter
muito menos recursos para investir no próprio desenvolvimento.
Paralelamente, os produtores de matérias-primas tendem a compensar a queda dos
preços internacionais por meio de uma maior e mais seletiva exploração de seus
recursos naturais, o que implica maior degradação ambiental.
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Uma situação similar é produzida quando se dá a substituição de um produto
importado em função de avanços tecno-científicos e das medidas econômicas que
incentivam a substituição. Um exemplo é a produção norte-americana de isoglicose
(xarope frutosado de milho), que substitui atualmente o açúcar importado da
indústria alimentícia, causando a quebra da indústria de açúcar da República
Dominicana, onde 80% da receita interna era suprida pela exportação de açúcar para
os E.U.A.
Comparando os efeitos da crise petroleira, são evidentes as diferentes formas de
reações diante dos problemas ambientais globais.
Não devemos superestimar o efeito positivo destas transformações, pois muitos
problemas ambientais são de tipo cumulativo, como ocorre com os metais pesados no
solo e na água e com o aumento de dióxido de carbono na atmosfera. Nesses casos, se
o limite crítico tiver sido alcançado, as reduções são simplesmente atenuantes e não
resolvem o problema.
Na Conferência Rio 1992, os temas tratados estavam estritamente ligados aos
recursos naturais renováveis, à biodiversidade, à preservação das florestas tropicais e
à mudança climática.
Hoje, uma série de questionamentos começa a se delinear em nossas reflexões: que
temas serão discutidos na Conferência de 2012? Quais serão as respostas que tanto a
Sociedade como a Ciência e a Técnica terão dado para a resolução dos problemas
sócio-ambientais em referência aos recursos naturais renováveis e para o
desenvolvimento sustentável? Que cenários futuros serão analisados e quais serão as
projeções que poderão ser realizadas? Haverá conferência internacional em 2012? As
gerações que estão hoje nos bancos escolares ou participando dos Centros de
Educação Ambiental serão as que estarão tomando as decisões em 2010. Como
estamos preparando essas crianças e adolescentes para o mundo que deverão
enfrentar?
Acreditamos que a Educação Ambiental pode fornecer algumas respostas para os
processos de adequação e transformação da Educação formal e não-formal nos
próximos anos, sempre que ela se proponha a atingir a superação dos
posicionamentos ingênuos, que em grande parte tem sido caraterística no que se
refere à análise dos problemas sócio-ambientais e, mais especificamente, aos
problemas pedagógicos que ela traz em seu bojo (MEDINA, 1994).
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É IMPOSSÍVEL FALAR DAS
CARACTERÍSTICAS ATUAIS SEM
CONSIDERAR OS ASPECTOS DO NOVO
PARADIGMA EMERGENTE
- Desenvolvimento sustentável: ideologia ou possibilidade.
- Globalização: qual e que formas de globalização.
- Desenvolvimento humano: novos indicadores, educação, saúde, emprego, lazer.
- Construção de uma nova racionalidade ambiental, que supere a racionalidade
economicista.
- Passagem de uma ética antropocêntrica a uma ética biocêntrica.

As idéias de mudança global e a consciência da insustentabilidade do modelo de
desenvolvimento dominante, reconhecidas amplamente hoje, suscitam novas
pesquisas e a consolidação dos conceitos de economia ecológica e de
desenvolvimento sustentável.

2.2.1

OS ASPECTOS GERAIS DA CONSCIÊNCIA DAS
MUDANÇAS
1. Percepção do planeta Terra como um sistema único formado por sistemas
interdependentes e que tem entrado num período de transformação global
complexo que abarca os sistemas: biológicos, hidrológicos, climatológicos, etc.
Estas mudanças, diferente das anteriores, ao longo da história da Terra são de
origem essencialmente humana e vêm provocando reações por parte das
sociedades.
2. As mudanças ambientais têm gerado transformações sociais de caráter global, e
a interdependência e a globalização econômica têm conduzido à
homogeneização cultural das sociedades e das necessidades do consumo, a fim
de permitir a ampliação dos mercados, a intensidade e velocidade das
comunicações, e os processos de internacionalização das atividades produtivas
que reforçam a percepção das complexas e dinâmicas inter-relações do sistema.

As transformações se manifestam em três grandes aspectos:
a) a dimensão demográfica;
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b) o plano científico e tecnológico;
c) a esfera econômica.
Isto generaliza a síndrome da mudança global e constitui a consciência da
insustentabilidade dos modelos de desenvolvimento adotados, que, por sua vez,
manifestam-se:
- nas ameaças à segurança global, derivada dos problemas sócio-ambientais;
- no aprofundamento da assimetria entre a pobreza e a riqueza ante as inter-relações,
entre meio ambiente e desenvolvimento humano, e entre economia e ecologia;
- no reconhecimento dos limites do crescimento econômico.
É possível identificar alguns níveis conceituais do processo de construção dos
modelos de desenvolvimento caracterizados por algumas variáveis relevantes que
vêm emergindo nos últimos anos:
- nível técnico-econômico: responde ao modelo convencional, que considera o
desenvolvimento como fenômeno parcial medido por variáveis macro e microeconômicas;
- nível social: acrescenta componentes sociais, como a satisfação das necessidades
básicas da população, que dão origem às teorias econômicas reformistas e que gera
o modelo convencional ampliado;
- nível político: a incorporação das variáveis de poder e das relações de dominação,
que geram o Modelo da Dependência;
- nível ecológico: a consciência dos limites naturais, que exige modelos do
ecodesenvolvimento;
- nível axiológico: que coloca em jogo todo o sistema positivista de valores e de
conhecimento científico fragmentado, pretendendo-se reelaborar um novo modelo
de desenvolvimento integral.
Os conceitos de Desenvolvimento Sustentável são uma síntese conceitual que emerge
dos novos valores ecológicos e axiológicos, incorporando de forma crítica e
globalizando os outros níveis assinalados. Propõe-se um Desenvolvimento
Ambientalmente Sustentável, centrado na dimensão humana.
Em 1990, o PNUD definia o desenvolvimento humano e os indicadores de
desenvolvimento humano (IDS) como processos destinados a ampliar a gama de
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opções para as pessoas, proporcionando-lhes oportunidades de educação, saúde,
renda, emprego, liberdade política, participação, ambiente físico natural conservado,
oportunidades de recreação, entre outros (PNUD, 1992: Desenvolvimento Humano
Sustentável).
Como antecedente, pode-se assinalar o conceito de ecodesenvolvimento definido em
1972, que serviu de base para o conceito de desenvolvimento sustentável.

2.2.2

A CONCEITUALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL GLOBAL
1. Emerge da nova realidade associada à mudança global do ambiente, base do
conceito de sustentabilidade.
2. Dilui posturas radicais e aceita posturas liberais para a cooperação mundial e
para a defesa da sustentabilidade do sistema global.
3. Se os problemas são globais não há crises parciais (energética, ecológica, de
pobreza, ou de subdesenvolvimento) mas uma crise de caráter mundial, que
deveria iniciar uma nova etapa de cooperação internacional pela reestruturação
da ECO-ORDEM-MUNDIAL.
4. Reforça o processo de integração da relação meio ambiente-desenvolvimento,
diante do qual as teorias econômicas tradicionais se mostram insuficientes,
abrindo uma nova etapa para as teorias do desenvolvimento.

O consenso teórico sobre o desenvolvimento sustentável e suas características tornase de certa forma mais alcançável porque o pessimismo apocalíptico da década de 70
vai sendo substituído por um otimismo reformista, que deve ser olhado com muito
cuidado pelos países pobres.
"Nem a pobreza, nem o caos ecológico são irremediáveis se a sociedade mundial se
tornar capaz de assumir solidariamente o desafio e a responsabilidade da sobrevivência
da espécie e da governabilidade da biosfera" (BIFANI, 1995).
Apesar destas declarações, as grandes contradições continuam existindo e as
restrições ambientais ao crescimento material da economia conduzem à necessidade
de uma mudança profunda nos princípios do desenvolvimento, restringindo o poder
das forças econômicas mundiais em favor de uma maior auto-suficiência econômica
local e ao abandono das metas de referência apresentadas pelos denominados países
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desenvolvidos, tais como: crescimento permanente do consumo, muitas vezes
supérfluo, e aceitação da necessidade da eqüidade social no conjunto das sociedades.
A insustentabilidade do modelo econômico dominante faz-se explícita com a
problemática ambiental: a Resolução das Nações Unidas em 1989 (quando se
concordou pela realização da Conferência do Meio Ambiente e o Desenvolvimento
Sustentável no Rio de Janeiro em 1992) sustentava que:
"A maior causa de deterioração contínua do Meio Ambiente Global é o
INSUSTENTÁVEL modelo de PRODUÇÃO e CONSUMO, particularmente nos países
industrializados", tanto quanto "nos países em desenvolvimento a EXTREMA POBREZA
e a degradação ambiental estão estreitamente relacionadas" (ONU, 1989).
Os modelos de desenvolvimento dominantes têm introduzido mudanças ambientais
e sociais em escala global, dificultando o desafio de se proporcionar uma vida digna a
todos os habitantes do mundo e de se conservar e preservar os recursos naturais,
humanos e tecno-científicos, através do uso racional destes recursos por parte das
gerações presentes e futuras, de modo a se superar as gravíssimas injustiças sociais e
econômicas vigentes.
A crise ambiental planetária evidencia a crise de sustentabilidade do sistema
econômico, social e cultural atual, mantido à base de exploração irrestrita de recursos
naturais e humanos e guiado pela máxima do "maior lucro possível no menor tempo
possível", evidenciando a urgente necessidade de se criar modelos alternativos de
desenvolvimento humano que sejam orientados por uma ética centrada na vida, nos
direitos humanos, na justiça social e na solidariedade inter e intrageracional.

2.3

É POSSÍVEL ALCANÇAR UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
GLOBAL?

O atual sistema econômico apropria-se de 1/4 da "produção primária global limpa"
proporcionada pela natureza através da fotossíntese, apropriação esta que alcança
40% da produção fotossintética global em termos historicamente acumulados
(estimativas de VITOUSEK, 1986).
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O termo "crescimento sustentável" deve ser rejeitado porque induz a erro,
"desenvolvimento sustentável" é mais correto porque implica transformações
estruturais e de evolução qualitativa dos sistemas sócio-ambientais.
Há um conjunto de razões básicas que facilitam o entendimento e a convergência
para o conceito de desenvolvimento sustentável. Entre essas razões podemos
destacar:
- os fenômenos ecológicos, que não podem ser analisados separadamente dos sociais
na integração do meio ambiente com o desenvolvimento;
- a definição quanto à inter-relação dos problemas no contexto global em que se
deverão encontrar as soluções;
- a nova era de cooperação global, que deverá superar as propostas das
reestruturações da ordem econômica internacional;
- os conceitos de segurança global do planeta e o fato de que os países pobres são os
que possuem as mais importantes riquezas ecológicas (biodiversidade);
- a nova fórmula de crescimento através da reconciliação do binômio EconomiaEcologia;
- a necessidade do reajuste estrutural do sistema econômico mundial e a reordenação
das relações Norte-Sul.
Se crescer é, como afirmam os dicionários, "aumentar de tamanho com adição e
assimilação de material", o desenvolvimento buscado será aquele que expanda
potencialidades para alcançar um estado mais completo, maior e melhor.
Se o ecossistema terrestre se desenvolve (evolui), mas não cresce, o subsistema
econômico inserido nele pode deixar de crescer mas pode continuar se
desenvolvendo.
O termo desenvolvimento sustentável tem, portanto, sentido para a economia real (não
especulativa) somente quando entendido como desenvolvimento sem crescimento, ou
seja, melhorando qualitativamente a base econômica mediante a relação de matériaenergia que esteja dentro da capacidade regeneradora e assimilativa do ecossistema. É
precisamente a não-sustentabilidade do crescimento o que dá relevante urgência ao
conceito de desenvolvimento sustentável (LEFF, 1992).
Para que o subsistema econômico se adapte ao modelo evolutivo da ecologia global,
será necessário um largo processo de transformação e de mudanças profundas nos
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paradigmas que orientam a interpretação e a ação das sociedades no mundo, tanto
nos níveis axiológicos, como nos níveis do conhecimento técnico-científico e na
organização das relações sociais nos países ricos e pobres.
Nas regiões em desenvolvimento seria possível erradicar a pobreza sem crescimento
da produção material?
Como resolver esse problema em nações que possuem a imperiosa necessidade de
satisfazer as necessidades básicas de suas populações e que exigem mais crescimento
do que desenvolvimento?
A redistribuição da renda não seria suficiente; segundo os cálculos da Comissão
Brundtland (1992), somente significaria entre 20% e 40% na redução de tempo para
diminuição da pobreza de 10% a 50% da população de um típico país pobre.
Sem um crescimento suficientemente rápido no Sul, o aumento da pobreza solapará
as bases de recursos naturais para um desenvolvimento perdurável.
A pobreza mundial exige a introdução de modificações substanciais nos sistemas
humanos;
necessita-se de um mínimo crescimento no Sul e de uma maior redistribuição dos
recursos para o crescimento do Norte para que então se possa crer na possibilidade real
de um desenvolvimento sustentável global (Leff, 1992).
Mas a realidade nos apresenta outro panorama, o modelo do Norte baseia-se na
superexploração econômica e ambiental do Sul. Como transformar essa ordem
mundial?
Estas são algumas das questões centrais, com todas as suas complexidades e
contradições implícitas e explícitas, que devem estar presentes nas discussões em
relação ao desenvolvimento sustentável, às quais se somam os problemas de poder e
de dominação econômica e tecno-científica, historicamente consolidados nas
relações entre o Norte e o Sul.
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2.4

OS NOVOS RUMOS DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NA SOCIEDADE PARA O
SÉCULO XXI

2.4.1

INCORPORAÇÃO DE NOVOS CONCEITOS

Há alguns conceitos básicos que os educadores ambientais deverão incorporar para
que lhes seja possível uma interpretação adequada da realidade e que ao mesmo
tempo venham a se constituir em elementos básicos do novo paradigma emergente:
os conceitos de estrutura; de sistema: sistemas complexos, sistemas abertos e
fechados e, especialmente, a concepção de sistemas dinâmicos, além dos conceitos
de acaso, de caos e de indeterminação, tão caraterísticos do pensamento científico
contemporâneo.
Nesta nova abordagem, o sistema teórico a ser aplicado, que por sua condição e
objetivos manifesta a mais ampla transdiciplinaridade, seria o da Teoria Geral de
Sistemas (TGS), que se fundamenta na idéia de que o conjunto dos acontecimentos
observáveis apresentam estruturas coerentes que aparecem nos isomorfismos.
A incorporação dos conceitos da Teoria de Sistemas Complexos e Dinâmicos: é um
elemento básico, ainda que não suficiente, para a compreensão dos sistemas e
problemas sócio-ambientais do mundo atual.

2.4.2

A SUPERAÇÃO DAS VISÕES REDUCIONISTAS QUE SE
MANIFESTAM NA VERTENTE ECOLÓGICA E
PRESERVACIONISTA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A superação das visões ingênuas, que no máximo têm nos conduzido a processos de
sensibilização dos sujeitos, por exemplo as pedagogias naturalistas, que postulam o
contato com a Natureza (Vertentes Ecológico-Preservacionistas, MEDINA, 1994),
ainda que muito importantes, não avançam além da sensibilização e não provocam
modificações profundas nos sujeitos.
Há a necessidade de uma teoria pedagógica consistente, que se baseie na construção
coletiva do conhecimento, na ação reflexiva e consciente e nas mudanças éticas de
comportamentos tendentes a concretizar processos de tomada de decisões
participativas e democráticas, além de uma compreensão das repercussões das
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condições atuais na educação e nas relações sociais e dos processos de análise crítica,
de reflexão e gestão sócio-ambientais.
O que foi assinalado anteriormente deverá possibilitar os processos de autonomia, de
socialização, de superação da agressividade e da competitividade pela participação
consciente, de desenvolvimento da criatividade e de competências cognitivas e
científicas, elaborados à altura dos desafios contemporâneos.

2.4.3

ELEMENTOS ÉTICOS

Possibilitam o desenvolvimento afetivo e humano pleno e a passagem da ética
antropocêntrica para a ética biocêntrica e para o exercício da solidariedade intra e
intergeracional.
A educação ambiental deve ser um processo que consista em propiciar às pessoas uma
compreensão crítica e global do meio ambiente, para que possam elucidar valores e
desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma posição crítica e participativa a
respeito das questões relacionadas com a conservação e a adequada utilização dos
recursos naturais, visando-se a melhoria da qualidade de vida e a eliminação da
pobreza extrema e do consumismo desenfreado, a construção de relações sociais,
econômicas e culturais capazes de respeitar e incorporar as diferenças (minorias
étnicas, populações tradicionais), a perspectiva da mulher e a liberdade para decidir na
busca de caminhos alternativos de desenvolvimento (Medina, 1996).
Objetivos gerais
1. Compreender a natureza sistêmica e complexa do meio ambiente resultante da
interação de aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais.
2. Revisar atitudes e valores a respeito do meio ambiente para reorientar as
posições éticas que sustentam a ação, como a prática da tomada de decisões.
Educação Ambiental vista como vínculo entre o Pensamento e as Ações.
3. Vincular o desenvolvimento ao meio ambiente.
4. Gerar e exercitar a solidariedade sincrônica e diacrônica em nossas sociedades.
5. Possibilitar a construção de uma nova racionalidade ambiental.
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Algumas características metodológicas
a) Enfoque sistêmico: reconhecido não só como teoria acerca da realidade, mas
como teoria acerca da ação.
b) Multi e interdisciplinaridade: a multidisciplinariedade ocorre quando
diversas disciplinas, utilizando seus próprios esquemas conceituais e
metodológicos, contribuem para a solução de um problema comum. Impõe-se
como necessidade da prática social e tecno-científica.
Já a interdisciplinariedade busca possibilitar o encontro dos isomorfismos
conceituais e lingüísticos que permitam avançar mais além da mera
justaposição de conhecimentos, para poder alcançar a compreensão da
complexidade do problema. Assim, a interdisciplinaridade trata-se de um
conhecimento nos limites das disciplinas (GUSDORF,1983).
Interdisciplinaridade Sistêmica ou transdisciplinaridade: significa que o
contato entre as diversas disciplinas se verifique no contexto de um mesmo
paradigma teórico (BOTTOMORE,1983).
c) Resolução de problemas: a realidade ambiental apresenta-se atravessada por
conflitos e é o resultado de atuações humanas movidas por interesses
desencontrados.
"Criar" é traduzir interesses em problemas, o mais importante na Ciência são as
perguntas e não as respostas, dado que são as primeiras que orientam os
processos de pesquisa e seus resultados.
A Educação Ambiental tem como objetivo elaborar perguntas sobre as origens
dos problemas sócio-ambientais e não somente sobre seus efeitos.
Os problemas ambientais como problemas complexos implicam questões
políticas, éticas, econômicas além de ecológicas.
A "ética da vida" é a "ética do complexo"; é nessa complexidade que devemos
submergir para construir o futuro.

A Educação Ambiental deverá capacitar as pessoas para não fugirem
dos conflitos sob a falácia da neutralidade e trabalhar para a clarificação de
critérios precisos sobre meio ambiente e qualidade de vida, permitindo às
pessoas colocarem-se com clareza e coerência em qualquer confrontação de
interesses.
d) A tomada de decisões: todos os aspectos anteriormente citados com relação à
Educação Ambiental ficariam sem objetivo se o processo educativo não
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conduzisse os participantes a desenvolver uma tomada de decisão que
explicitasse, no campo da ação, os resultados obtidos.
Na Educação Ambiental, a decisão cumpre um importantíssimo papel
(conduzindo para a ação) como parte final de um processo de pensamento que
se manifesta na prática e que retroalimenta o processo teórico. A ação nutre o
sistema com idéias que nos levam a interpretar os problemas ambientais.

A Educação Ambiental espera realizar a síntese ação-reflexão-ação,
que caracteriza a síntese entre teoria e prática na práxis social
transformadora.
Em resumo, poderíamos destacar uma série de preceitos-chave: éticos,
conceituais e metodológicos da Educação Ambiental, em sua vertente sócioambiental crítica, que podem orientar no planejamento de nossas ações
educacionais futuras:
-

Éticos: compreensão da unidade do real e das necessidades de uma
solidariedade sincrônica e diacrônica efetiva, de uma ética do
conhecimento como ética da responsabilidade individual e coletiva
compartilhada.

-

Conceituais: visão sistêmica, compreensão da complexidade, das
inter-relações entre o desenvolvimento e o meio ambiente, e das interrelações entre o pensamento e a ação.
Visão crítica, reflexiva e problematizadora, construção de uma
pedagogia ambiental baseada numa ampla concepção das teorias de
construção do conhecimento e da necessidade de modificações
profundas nas estruturas conceituais, afetivas e éticas dos educandos, a
partir da apresentação de conflitos motivadores. (MEDINA, 1996).

-

Metodológicos: utilização do conjunto de metodologias educacionais
de caráter ativo relacionadas com as temáticas a serem desenvolvidas.
Procura da construção da multi e da interdisciplinaridade, da
resolução de problemas, da pesquisa-ação e da participação na gestão
socio-ambiental de sua comunidade.

A Educação Ambiental para o século XXI deverá responder ao
desafio ambiental contemporâneo através da compreensão de uma
mudança radical dos valores da sociedade atual e da necessidade de
sua urgente transformação para assegurar a própria sobrevivência da
espécie humana e da vida em todos seus aspectos.
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AG E N D A 21
BRASILEIRA

A partir das discussões promovidas por ocasião da Rio-92, em 26 de fevereiro de 1997
foi instituída a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21
(CPDS). Esta comissão é formada pelo Ministério do Meio Ambiente (presidente) e
cinco membros do Governo Federal: Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério
do Planejamento, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria de Assuntos
Estratégicos e cinco membros dos diversos setores da sociedade civil a saber: Fórum
brasileiro das ONGs e Movimentos Sociais, Fundação Getúlio Vargas, Fundação
Onda Azul, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e
Universidade Federal de Minas Gerais.
O documento de sistematização das discussões é chamado de Agenda 21 brasileira:
Bases para Discussão, que contém os seis temas escolhidos para balizar o documento
brasileiro, quais sejam:
-

Agricultura Sustentável;

-

Cidades Sustentáveis;

-

Infra-estrutura e integração regional;

-

Gestão dos recursos naturais;

-

Redução das desigualdades Sociais;
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Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento sustentável.

PROCURE SABER
Dos temas escolhidos para balizar a Agenda 21 do
Brasil, quais se ajustam à realidade do seu município?
Discuta que outros temas deveriam estar incluídos na
Agenda 21 Local.
O documento de sistematização das discussões (Agenda 21) foi dividido em quatro
capítulos:
- “O desafio da Sustentabilidade no Brasil, no qual estão explicitadas as grandes
questões a serem discutidas, enfrentadas e pactuadas entre governo e sociedade,
para construir a sustentabilidade ambiental, social e econômica no País, mediante
um processo de ampliação progressiva dessa sustentabilidade, nos termos já
definidos e aprovados pela CPDS.
- Os alicerces da Construção, expõe, de modo sucinto, a metodologia adotada para
a construção da Agenda 21 brasileira e sistematiza as visões colhidas nas rodadas de
discussão sobre o marco conceitual do desenvolvimento sustentável, mostrando as
especificidades a serem consideradas em cada tema.
- Os entraves à Sustentabilidade sintetiza os diagnósticos identificados pelos
diferentes atores sociais seguindo a metodologia de elaboração da Agenda. Aí estão
consolidados os entraves à sustentabilidade na visão dos diferentes segmentos da
sociedade sobre os problemas ambientais, sociais e econômicos do modelo de
desenvolvimento atual.
- As Propostas para a Construção da Sustentabilidade, apresenta o conjunto de
proposições identificadas nos documentos temáticos que representam os desígnios
expressos da sociedade, nas diferentes rodadas de discussão promovidas pelos
consórcios contratados. É, em essência, o foco dos debates que deverão ser travados
na continuidade do processo de elaboração da Agenda Nacional” (Agenda 21
Brasileira: Bases para Discussão, Brasília, 2000).
A construção da agenda brasileira é um processo que se inicia com a sistematização
de todo o esforço anteriormente realizado, e que serve de base para ampliação do
debate com a sociedade. As discussões permanecem abertas com vistas à construção
de um projeto para o Brasil, que deverá contar com a participação de amplas
camadas da população.
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“Fazer com que a sociedade discuta as propostas até agora reconhecidas e ampliar o
conhecimento do grande desafio de se construir um desenvolvimento nacional
sustentável é o próximo objetivo. As propostas surgidas poderão ser apresentadas nos
cinco seminários regionais, que deverão ser realizados no decorrer do ano 2000.”
Caberá ao conjunto de atores sociais ampliar essas discussões e construir os
consensos indispensáveis, para que se possa evoluir na busca da sustentabilidade,
como um processo contínuo e progressivo, que sugere que, com base no momento
atual, seja construída a ponte para um cenário de futuro desejável e pactuado entre
os diversos setores da sociedade. Este avanço só será possível a partir das novas
formas de cooperação e diálogo entre os vários atores sociais na construção da
Agenda 21 brasileira. Ela não será obra de um ou de outro setor de forma isolada. Os
diversos segmentos da sociedade deverão estar unidos, aliados para alcançar eficácia
nas ações projetadas.
O foco das discussões regionais previstas para dar continuidade ao processo poderá
concentrar-se no aprofundamento das estratégias e propostas já pactuadas nas fases
iniciais de elaboração da Agenda. A partir das discussões regionais, podem ser
aprovadas novas diretrizes e orientações – o que não impede que sejam
complementadas ou até mesmo eliminadas aquelas estratégias consideradas
inadequadas.
A construção da Agenda é um processo de co-responsabilidade, de solidariedade, de
soma e de integração. Um processo político no sentido amplo, de construção e
implantação progressiva do desenvolvimento sustentável no País. (...)
“trata-se de definir para o País um novo padrão civilizatório neste especial momento
em que o mundo experimenta profundas transformações.”
A amplitude dos desafios deste processo e sua indiscutível elaboração participativa
fica demonstrada pelas perguntas que deverão ser respondidas, como por exemplo:
- Qual será o melhor caminho a ser seguido por um país com as condições
específicas do Brasil?
- Que sistemas de educação, de ciência e tecnologia, por exemplo, serão capazes de
assegurar-lhe o lugar adequado no mundo?
- Que papel está reservado ao Estado nesse novo contexto?
- Como promover a indispensável desconcentração da renda em termos planetários,
nacionais e regionais?
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- Quais as estratégias e políticas específicas mais acertadas?
- Como internalizar essas políticas em todas as áreas de governo?
- Como construir os instrumentos econômicos e os indicadores ambientais capazes
de conduzir a esses resultados?
- Como implantar o princípio o poluidor/pagador nas políticas públicas de caráter
ambiental sem que se converta numa permissão para poluir?
O documento é um diagnóstico básico e um conjunto de propostas com estratégias e
ações, que tem como um de seus principais méritos a explicitação de conflitos que
deverão obter consenso ao longo de seu processo de elaboração.
“A sociedade brasileira não poderá avançar em direção ao desenvolvimento sustentável
se não discutir, clara e corajosamente, seus problemas, para em seguida estabelecer os
pactos necessários. Somente a sociedade tem legitimidade para mediar os conflitos e
construir os indispensáveis consensos para formulação da Agenda 21 brasileira”.

3.1

O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE

Nesta análise, somente faremos uma síntese dos temas, colocando ênfase nas
propostas e estratégias apresentadas, o documento faz uma caracterização da
situação brasileira, inserida no contexto global dos problemas sócio ambientais
abordados nas unidades seguintes.
Com a finalidade de disponibilizar alguns dados, acrescentamos a seguir alguns
exemplos gerais que o professor poderá utilizar em sala de aula.

Hoje, uma criança nascida em Nova York, Londres ou Paris tem um impacto
50 vezes mais forte sobre os recursos naturais do que uma criança nascida
nos países mais pobres.

No Brasil, os 50% mais pobres da população, que tinham 18% da renda em
1960, tiveram sua parcela reduzida para 11,6% em 1995. Já os 10% mais
ricos passaram de 54% da renda nacional em 1960 para 63% em 1995
(Relatório do Desenvolvimento Humano 1998).
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Não bastasse o processo geral, ocorre ainda acentuada disparidade de renda entre as
regiões do País.

Enquanto a renda per capita média nacional apontada pelo PNUD em 1996
estava em US$ 5.240, no Sudeste ela chegava a US$ 7.212, no Sul a US$
5.388 e no Centro-Oeste a US$ 5.440. Já no Norte não passava de US$
3.747 e no Nordeste, de US$ 2.559.
A essa desigualdade de renda correspondem índices semelhantes na esperança de
vida ao nascer, na educação e na saúde, no acesso à habitação e ao saneamento. Tanto
a disparidade entre segmentos sociais quanto a disparidade entre regiões têm forte
influência na geração de problemas sócio ambientais.

A população urbana brasileira, saltou de 30 milhões de pessoas em 1960
para 80 milhões duas décadas mais tarde, e para 136 milhões de pessoas em
2000.

Tudo isso coloca o desafio de construir um desenvolvimento sustentável sob uma
ótica integradora, que valorize os recursos naturais e humanos como o fator
primordial para a edificação de uma sociedade sustentável capaz de superar os
problemas atuais e utilizar as potencialidades existentes no país de maneira justa e
visando a melhoria da qualidade de vida do conjunto da população.
O documento analisa a situação de cada ecossistema brasileiro, fazendo um breve
diagnóstico e esclarecendo os problemas a serem resolvidos. Estabelece também as
relações com outras mudanças, que deverão ser consideradas, como por exemplo:
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- A construção da sustentabilidade na agricultura, que implica trans-formações
profundas no modelo de desenvolvimento e nas políticas de ocupação do solo, de
produção, de novos modelos e prioridades para a comercialização, investimentos
em crédito rural e em produção de conhecimento.
- A sustentabilidade nas cidades, fazer dos espaços urbanos um lugar adequado
para o desenvolvimento integral das atividades humanas, melhorar as condições de
moradia, de transporte e de lazer, entre outras.
- A sustentabilidade na infra-estrutura e na integração regional, a necessidade
inadiável de revisão da matriz energética brasileira, ineficiente e desperdiçadora, a
aplicação de novos recursos e tecnologias para gerar energias limpas.
- Reduzir as desigualdades para construir a sustentabilidade,
“Provavelmente o maior desafio na construção da sustentabilidade no Brasil estará
em conseguir reduzir as desigualdades sociais, seja em termos de segmentos sociais,
seja em termos regionais. Mas não haverá como chegar a uma sociedade estável,
capaz de proporcionar justiça, trabalho, mobilidade social, esperança a cada um dos
cidadãos sem modificar profundamente o quadro da distribuição da renda no país”.
A diminuição da pobreza extrema, o acesso aos recursos por parte da maioria
da população, hoje excluída, e, ao mesmo tempo, a diminuição do consumismo
desenfreado das camadas privilegiadas, são condições básicas para a construção
do desenvolvimento sustentável no Brasil.

Os 10% de maior renda recebem 30 vezes mais que os 40% de
menor renda.
- Ciência e tecnologia para a sustentabilidade: a construção da sustentabilidade
econômica, social e ambiental do país exige fortes investimentos em produção de
ciência e tecnologias ambientalmente sustentáveis.
“São escassos os avanços, por exemplo, em áreas fundamentais para a questão
ambiental, com o uso sustentável da biodiversidade – que teria de ser absolutamente
prioritário, dada a condição privilegiada do Brasil nessa área. Também é assim em
relação aos recursos hídricos, à desertificação e a muitos outros setores”.
A ciência brasileira terá ainda de construir as tecnologias limpas adequadas ao
seu desenvolvimento; os indicadores ambientais apropriados para acompanhar
sua evolução; um sistema de contabilidade ambiental abrangente, capaz de
apontar os custos a serem apropriados em todas as atividades e projetos, a fim
de dar respostas socialmente responsáveis aos desafios presentes. Tudo isto
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somente poderá ser feito na medida em que sejam priorizados os investimentos
em educação e em pesquisa.

O investimento brasileiro com pesquisa e desenvolvimento
está em torno de 1,18% do PIB ao ano.

3.2

OS ALICERCES DA CONSTRUÇÃO

No Capítulo 2, a Agenda 21 brasileira trata dos diversos tipos de desenvolvimento
sustentável e do processo de construção deste conceito.
- Sustentabilidade ecológica: refere-se à base física do processo de crescimento
econômico e tem como objetivo a manutenção de estoques de capital natural
incorporados às atividades produtivas.
- Sustentabilidade ambiental: refere-se à manutenção da capacidade de
sustentação dos ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e
recomposição dos ecossistemas em face das interferências antrópicas.
- Sustentabilidade social: tem como referência o desenvolvimento e como objeto a
melhoria da qualidade de vida da população. Em países com desigualdades,
implica a adoção de políticas distributivas e/ou redistributivas e a universalização
do atendimento na área social, principalmente na saúde, educação, habitação e
seguridade social. Seu objetivo é a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
- Sustentabilidade política: refere-se ao processo de construção da cidadania, e
busca garantir a plena incorporação dos indivíduos ao processo de
desenvolvimento.
- Sustentabilidade econômica: implica uma gestão eficiente dos recursos em geral
e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento público e privado – o
que quer dizer que a eficiência pode e precisa ser avaliada por processos
macrossociais.
- Sustentabilidade demográfica: revela os limites da capacidade de suporte de
determinado território e de sua base de recursos; implica cotejar os cenários ou
tendências de crescimento econômico com as taxas demográficas, sua composição
etária e contingentes de população economicamente ativa.
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- Sustentabilidade cultural: relaciona-se com a capacidade de manter a diversidade
de culturas, valores e práticas no planeta, no País e/ou numa região, que compõem
ao longo do tempo a identidade dos povos.
- Sustentabilidade institucional: trata de criar e fortalecer instituições que
considerem critérios de sustentabilidade em seus processos.
- Sustentabilidade espacial: norteada pela busca de maior eqüidade nas relações
inter-regionais.
O conceito de sustentabilidade ampliada1 foi adotado pela Comissão de Políticas de
Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional – CPDS. Ele afirma que
não se pode dissociar os fatores sociais dos ambientais, assim como a necessidade de
enfrentar simultaneamente a degradação do meio ambiente com o problema mundial
da pobreza. O documento, neste capítulo, destaca a necessidade de compreender a
importância de uma gestão racional dos recursos.
• A construção da sustentabilidade na agricultura
Essa noção de agricultura sustentável contém a visão de um sistema produtivo de
alimentos e fibras que garanta:
-

a manutenção, a longo prazo, dos recursos naturais e da produtividade agrícola;

-

mínimo de impactos adversos ao meio ambiente;

-

retornos adequados aos produtores;

-

otimização da produção com um mínimo de insumos externos;

-

satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda;

-

atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais.

(....) “discutir a sustentabilidade do sistema agroalimentar-energético, incluindo as
dinâmicas de consumo, distribuição e transformação das matérias-primas oriundas do
setor agropecuário. Ou discutir a sustentabilidade da economia rural, sem reduzi-la a
um segmento primário, por maior que seja sua importância relativa em termos sociais
e espaciais. Por esses caminhos chegar-se-ia à necessidade de discutir a sustentabilidade
do conjunto da formação social e não das partes em que ela costuma ser dividida.”
• A construção da sustentabilidade nas cidades
1. Em última análise, o conceito de desenvolvimento sustentável está em processo de construção. É e será ainda
motivo de intensa disputa teórico-política entre os atores que participam de sua construção.

44

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL E P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

A G EN DA 21

BRA SIL E IRA

Em relação a este ponto, a Agenda 21 brasileira assinala os seguintes itens:
- busca de equilíbrio dinâmico entre uma determinada população e a sua base
ecológico-territorial, diminuindo significativamente a pressão sobre os recursos
disponíveis;
- ampliação da responsabilidade ecológica, aumentando a capacidade dos atores
sociais de identificar as relações de interdependência dos fenômenos e aceitar o
princípio da co-responsabilidade de países, grupos e comunidades na gestão dos
recursos e dos ecossistemas compartilhados, como o ar, oceanos, florestas e bacias
hidrográficas;
- busca da eficiência energética, implicando redução significativa nos níveis de
consumo atual, sobretudo dos combustíveis fósseis e busca de fontes energéticas
renováveis;
- desenvolvimento e utilização de tecnologias brandas e/ou compatíveis, alterando
progressiva e significativamente os padrões atuais do setor produtivo;
- alteração nos padrões de consumo e diminuição significativa na produção de
resíduos e uso de bens ou materiais não recicláveis;
- recuperação de áreas degradadas e reposição do estoque dos recursos estratégicos
(solo, água, cobertura vegetal); e
- manutenção da biodiversidade existente.

Em 1990 havia 2,4 bilhões de habitantes urbanos em todo o planeta e,
em apenas oito anos, este número saltou para 3,2 bilhões.
• A construção da sustentabilidade na infra-estrutura e na integração regional
A construção da sustentabilidade exige transformações importantes no planejamento
das infra-estruturas necessárias e avançar nos processos de integração regional, o que
significa:
“Atender às exigências impostas pelas diversas dimensões da sustentabilidade exclui um
estilo de desenvolvimento que seja conduzido e orientado exclusivamente pelas forças
cegas do mercado, já que estas tendem a favorecer a concentração e utilização do
capital e das atividades econômicas – em parte, pela preferência que o mercado, por
motivos de eficiência econômica e rentabilidade privada, concede às economias de
escala e de aglomeração (o que conduz a deseconomias sociais e à concentração
funcional, regional e interpessoal da renda, que devem ser evitadas).”
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• Sustentabilidade ampliada e desigualdades sociais
A questão das desigualdades sociais tem sido tratadas nas conferências internacionais
dos últimos anos, por exemplo:
- Infância (Nova York, 1990);
- Direitos Humanos (Viena, 1993);
- População e Desenvolvimento (Cairo, 1994);
- Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995);
- Mulher e Desenvolvimento (Pequim, 1995);
- Assentamentos Humanos (Istambul, 1996); e
- Segurança Alimentar (Roma, 1996).
A Agenda 21 afirma que, não haverá desenvolvimento sustentável sem a superação
da pobreza extrema.
“O conceito de sustentabilidade ampliada ajuda também a compreender que os
princípios e premissas que devem orientar o processo não são um rol completo e
acabado. Esse conceito ajusta-se à evolução e experiência recentes da transição
brasileira, que viveu em todas as dimensões o processo de busca do equilíbrio, no ocaso
de um modelo de crescimento que entrou em colapso”.
A ênfase colocada na Agenda 21 brasileira nos processos de democratização,
descentralização, regionalização, planejamento integrado e na dimensão local e
regional como espaço privilegiado de convergência de programas e políticas,
possibilitará a participação das comunidades no suprimento das necessidades
básicas, assim como na descoberta de vocações e potenciais sócio ambientais que
apontem para novas alternativas de desenvolvimento.
• A construção da ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável
Implica a construção de novos paradigmas e de uma nova forma de racionalidade
ambiental e um entendimento mais profundo sobre:
- as inter-relações entre conhecimento científico, inovações técnicas e saber
tradicional e mudanças sociais, em favor da sustentabilidade econômica, social e
ecológica;
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- as inter-relações da política pública de ciência e tecnologia com um projeto
nacional de desenvolvimento,
- os aportes institucionais necessários para tornar efetivas as políticas públicas de
ciência e tecnologia, a serviço do desenvolvimento sustentável;
- estabelecimento de prioridades para que o sistema nacional de ciência e tecnologia
possa integrar-se e responder as características complexas do mundo
contemporâneo.
“A ciência moderna e a nova práxis exigem a fundação de uma nova ética, capaz de
contribuir para a perenização da vida. Nessa perspectiva, o desenvolvimento
sustentável é uma proposta que tem em seu horizonte uma modernidade ética, não
apenas uma modernidade técnica. Significa incorporar à intervenção transformadora
no ‘mundo da necessidade’ o compromisso com a perenização da vida.”
À necessidade de investimento na construção de uma capacidade nacional em ciência
e tecnologia, que respeite as diferenças culturais presentes no tecido social brasileiro.
A ciência e a tecnologia:
“No Brasil, a capacidade científica e tecnológica de gerar inovações capazes ao mesmo
tempo de propiciar competitividade global e respeito aos princípios do
desenvolvimento sustentável, em todas as suas dimensões, foi erodida pela deterioração
do sistema público de pesquisa e pela reduzida participação do setor produtivo. É o que
precisa ser revertido.”

“A Amazônia é um dos ecossistemas mais ricos do planeta. São cerca de 5
mil tipos de árvores, 1,5 milhão de espécies vegetais, 3 mil tipos de peixes,
950 espécies de pássaros e 300 espécies de mamíferos. Vinte por cento de
toda a água doce do mundo está na Amazônia.”
(Programa Amazônia Fique Legal)

3.3

OS ENTRAVES DA SUSTENTABILIDADE

O capítulo 3 da Agenda 21 faz um diagnóstico atualizado da situação dos recursos
naturais do País e é considerado uma leitura importante e necessária para os alunos
deste curso. A Agenda 21 brasileira, passou por várias fases de elaboração. Na
primeira se produziram diagnósticos que apresentaram um panorama da situação

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL E P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

47

A GE ND A 21

BRAS IL EI RA

nacional, onde são apontadas as potencialidades e as fragilidades do país, com o
objetivo de identificar os possíveis entraves à sustentabilidade.
Estes entraves podem sintetizar-se em:
- Dificuldades na gestão de recursos naturais;
- O recurso solo;
- Os recursos hídricos;
- As águas doces;
- O oceano e a zona costeira;
- O uso e a conservação da diversidade biológica;
- A flora;
- Os recursos florestais;
- A fauna;
- Os recursos pesqueiros;
- A qualidade do ar e a proteção à atmosfera;
- Os instrumentos da gestão dos recursos naturais;
- O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC);
- O Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA).
Como um exemplo basta perceber os pequenos percentuais de áreas de conservação
em relação aos diferentes biomas.
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Áreas ocupadas por unidades de conservação federais, por biomas
BIOMA
%
Amazônia
Floresta Atlântica
Cerrado
Caatinga
Planalto Sul Brasileiro
Pantanal
Áreas Marinhas

7,6
2,0
0,9
0,5
1,1
1,0
0,8
Fonte: IBAMA, citado por TCBr, 1998.

PROCURE SABER
Quais são os ecossistemas mais importantes no seu
município? Existem unidades de conservação nele? Que
tal fazer uma visita?
• Estratégias prioritárias indicadas para estes setores, na Agenda brasileira
São cinco estratégias prioritárias, que, acompanhadas dos
desdobramentos em ações, devem ser incluídas na agenda nacional:

respectivos

1. regular o uso e a ocupação do solo por meio de métodos e técnicas de
planejamento ambiental, incluindo as diversas formas de zoneamento, a
articulação e o gerenciamento de unidades espaciais de importância para a
biodiversidade e para a conservação dos recursos naturais, tais como corredores
ecológicos, unidades de conservação, ecossistemas terrestres, costeiros e
marinhos e as bacias hidrográficas;
2. desenvolver e estimular procedimentos voltados para a proteção e conservação
das espécies, envolvendo técnicas in situ e ex situ, proteção de ecossistemas e
hábitats, manejo sustentável e ações de combate ao tráfico de espécies,
incidentes sobre a flora e a fauna e, no que couber, aos microorganismos;
3. desenvolver, propor e aperfeiçoar a pesquisa e o desenvolvimento de estudos
voltados para o aumento do conhecimento científico sobre a biodiversidade,
incluindo a definição de indicadores, a realização de inventários e a formação
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de bases de informação e disseminação do conhecimento sobre os recursos
naturais;
4. estabelecer medidas de controle da qualidade ambiental com vistas à proteção e
ao disciplinamento do uso dos recursos naturais e de proteção da atmosfera
global, ressaltando a necessidade de promoção da eficiência na produção e
consumo de energia; a implementação dessa estratégia implicará o
desenvolvimento de atividades de monitoramento e fiscalização e a adoção de
ações de comando e controle, de instrumentos econômicos e de mecanismos de
certificação;
5. estabelecer, desenvolver e estimular o apoio aos diferentes aspectos da gestão de
recursos naturais, por meio da implementação de medidas estruturais que
envolvam o fortalecimento institucional, a capacitação e o treinamento dos
recursos humanos, a educação ambiental e a cooperação internacional.

PROCURE SABER
Consulte os agricultores e as pessoas mais velhas da
sua comunidade sobre que animais e plantas eram
comuns anos atrás. Faça um levantamento da
biodiversidade de fauna e flora de sua região?

3.4

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Tendo em vista a importância deste tema no país, a Agenda realiza um diagnóstico
específico e define estratégias para as seguintes áreas:
- Agricultura Sustentável;
- Mata Atlântica e florestas e campos meridionais;
- O domínio do semi-árido;
- O domínio dos Cerrados;
- O domínio das Florestas Amazônicas.
• Estratégias prioritárias
As diretrizes da Agenda 21 para o desenvolvimento da agricultura sustentável no
Brasil devem orientar-se pelos seguintes eixos:

50

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL E P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

A G EN DA 21

BRA SIL E IRA

- fortalecimento de mecanismos e instâncias de articulação entre governo e sociedade
civil;
- fortalecimento da agricultura familiar frente aos desafios da sustentabilidade
agrícola;
- incentivo ao manejo sustentável dos sistemas produtivos e ao planejamento
ambiental;
- incentivo à geração e à difusão de informações e de conhecimentos que garantam a
sustentabilidade da agricultura.

PROCURE SABER
Você conhece a agricultura de sua região? Sabe quais
produtos que cultivam? O uso de insumos? O destino
comercial?

3.5

CIDADES SUSTENTÁVEIS

A cidade, no século 21, para ser palco de uma vida urbana sustentável, precisa sofrer
uma profunda transformação e superar sua degradação física. Deve inverter a lógica
hoje em vigor, de lugar de consumo em consumo (usufruto) de lugar. Isto somente
será possível na medida em que seja capaz de gerar alternativas concretas às
injustiças atuais.
Os subtemas trabalhados na Agenda são:
-

A rede urbana brasileira;

-

Desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras;

-

Questões intra-urbanas da sustentabilidade;

-

Acesso à terra e déficit habitacional;

-

Saneamento ambiental;

-

Emprego;

-

Gestão urbana.
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• Estratégias Prioritárias nestas áreas indicadas pela Agenda brasileira
São quatro as grandes estratégias prioritárias, as quais se associam um conjunto de
diretrizes, propostas e ações necessárias para lograr a sustentabilidade das cidades:
1. Aperfeiçoar a regulação do uso e da ocupação do solo urbano e promover o
ordenamento do território, contribuindo para a melhoria das condições de vida
da população, considerando a promoção da eqüidade, eficiência e qualidade
ambiental.
2. Promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade de
planejamento e gestão democrática da cidade, incorporando no processo a
dimensão ambiental e assegurando a efetiva participação da sociedade.
3. Promover mudanças nos padrões de produção e consumo da cidade, reduzindo
custos e desperdícios e fomentando o desenvolvimento de tecnologias urbanas
sustentáveis.
4. Desenvolver e estimular a aplicação de instrumentos econômicos no
gerenciamento dos recursos naturais visando à sustentabilidade urbana.

PROCURE SABER
Procure levantar alguns problemas de saneamento
básico de sua cidade. Tem água potável? Coleta de
lixo? Aterro sanitário? Em que grau estes serviços
atendem a população?

3.6
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INFRA-ESTRUTURA E INTEGRAÇÃO
REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
-

Energia;

-

Transportes;

-

Comunicações;

-

Saneamento;

-

Integração regional.
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ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS

Podem ser estabelecidas, com base neste diagnóstico, nove recomendações
estratégicas de caráter genérico, a saber:
- Concepção, planejamento, implantação, operação e acompanhamento de projetos
de infra-estrutura compatíveis com as especificidades – potencialidades e
fragilidades – do meio físico e territorial;
- Percepção das variáveis e dos parâmetros ambientais, não só como restrições mas
também como oportunidades de investimento;
- Avaliação da infra-estrutura como indutora da integração nacional e regional e
facilitadora da redução das desigualdades regionais e sociais;
- Formulação de políticas de ordenamento territorial como estruturadoras de
políticas setoriais de infra-estrutura, que levem em conta o zoneamento ecológicoeconômico como instrumento de gestão do território;
- Priorização da utilização da infra-estrutura existente de modo a garantir a máxima
produtividade na utilização dos recursos, pelo aumento da eficiência e da
conservação da energia, promoção da intermodalidade no transporte,
planejamento integrado do transporte urbano, universalização do acesso às
comunicações como principal salvaguarda do princípio da sustentabilidade no
setor infra-estrutural;
- Consideração especial com os ecossistemas e a biodiversidade, mediante o avanço e
a complementação dos trabalhos de zoneamento ecológico-econômico em curso,
por meio de estudos de campo e atualização dos mapeamentos já realizados e que
se encontram em fase inicial de estudo e desenvolvimento;
- Instituição de mecanismos que garantam transparência na contabilidade de
projetos de infra-estrutura, pela apropriação de seus custos diretos e indiretos,
correntes e de capital, passados e futuros, neles incluindo os passivos ambientais;
- Reestruturação produtiva com ganhos de competitividade e redução do desperdício
de energia a partir do conceito de sustentabilidade;
- Reestruturação do sistema de planejamento nacional, regional e setorial,
atualizando-o em termos de sistemas de informação, monitoramento,
acompanhamento e avaliação de resultados.
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3.7

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
“As desigualdades sociais são fruto de uma herança histórica que se soma a padrões
recentes da dinâmica econômica, política e social. Eles incidem de maneira desigual
sobre os grupos sociais e os indivíduos, acentuando desigualdades já existentes e criando
novos desequilíbrios.”

DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL - 1996
Índice de
Taxa combinada de PIB per capita
Taxa de
Esperança
Indicador
Desenvolvimento
matrícula
nos
três
alfabetizaçã
de
vida
ao
ajustado
Região
Humano (IDH)
o de adultos níveis de ensino
nascer
Norte
67,38
79,24
74,51
4.705
0,727
Nordeste
64,46
71,25
71,72
3.085
0,608
Centro-Oeste
68,54
88,42
81,09
6.435
0,848
Sudeste
68,82
91,26
79,89
6.481
0,857
Sul
70,20
91,12
78,68
6.426
0,860
Brasil
67,58
85,33
76,79
6.403
0,830
Fonte: PNUD, IPEA, IBGE, Fundação João Pinheiro, Brasília, 1996.

Neste tema se realiza o diagnóstico das desigualdades sociais no País. Considerando
ainda as desigualdades regionais os indicadores utilizados foram:
- Mortalidade infantil, mortalidade e esperança de vida;
- Concentração/distribuição de renda;
- Educação;
- Trabalho infantil;
- Moradia;
- Saúde;
- Situação social dos afro-descendentes;
- Situação das mulheres;
- Violência e segurança pública.
Fatores considerados primordiais para redução das desigualdades sociais:
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- Educação;
- Estrutura Produtiva;
- O Estado.

3.7.1

ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS

Tendo em vista as raízes das nossas desigualdades sociais e suas formas de expressão
na sociedade e no espaço, bem como o papel que se enxerga para as políticas públicas
na promoção da sustentabilidade social, sugerem-se os eixos estratégicos de ação.
Trata-se de enfrentar os problemas de dois ângulos:
- Buscar a superação de obstáculos e a criação de melhores meios operacionais que
possibilitem a transformação das condições atuais de desigualdade social.
- Empenhando-se na criação de uma nova mentalidade em relação à esfera pública,
pelo desenvolvimento de capacidades de gestão, de novas formas de parceria,
requalificando a participação social nas políticas públicas.
• Os eixos estratégicos propostos são:
- Ampliar as oportunidades de educação continuada e extensiva, em termos de
múltiplos espaços, tempos, modos e objetivos, permitindo o desenvolvimento das
capacidades individuais, nos campos público e privado, como também a igualdade
de oportunidades de acesso ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania plena
e responsável.
- Desenvolver novos procedimentos de planejamento e gestão integrados,
priorizando a viabilização de ações locais e regionais destinadas à promoção de
iniciativas de Agenda 21 Local/ Desenvolvimento Local Integrado e
Sustentável, apoiados na convergência e complementaridade das ações dos três
níveis de governo; na otimização dos recursos financeiros, humanos e sociais
disponíveis e potenciais, evitando sua dispersão; e na mobilização ativa de atores
não-governamentais na perspectiva da construção de uma esfera pública ampliada.
- Criar e implementar mecanismos que reconheçam e promovam iniciativas da
sociedade, de forma a contribuir para ampliar, qualificar e multiplicar as boas
práticas num projeto inovador de desenvolvimento sustentável para o país.
- Introduzir, na definição das contas públicas, critérios que reflitam, de um lado,
fatores indutores de desigualdades sociais, cuidando para que se incorporem
resultados e impactos ainda não mensurados na apropriação do gasto estatal; e, de
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outro, para que contabilizem como recursos para o desenvolvimento as inversões e
aportes não-comerciais e não-monetizáveis relativos aos recursos naturais,
humanos e sociais”.

3.8

CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O modelo de organização institucional da Ciência e da Tecnologia deve ser plural e
interdisciplinar, auto-regulado pelas relações de reciprocidade entre os
conhecimentos técnico-científicos demandados pela complexidade dos problemas
sócio-ambientais reais. Esse novo modelo de desenvolvimento reconhece a primazia
do Estado na regulação e financiamento das atividades de C&T, como uma função
inerente à defesa do interesse público.
Estabelece um diagnóstico sobre os seguintes pontos:
-

Estratégias de C&T para o desenvolvimento sustentável,

-

Gestão Ambiental,

-

C&T para sustentabilidade: meios de implementação,

3.8.1

ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS

É na afirmação do princípio da diferença entre o universal e o particular que devem
estar fincadas as bases diretivas da construção da Agenda 21 brasileira, na qualidade
de instrumento orientador de políticas públicas e programas de governo, pensados e
praticados em nome do desenvolvimento sustentável. Isso significa que a Agenda 21
brasileira deve obedecer a dois princípios interdependentes:
- a ética da sustentabilidade, como valor universal; e
- a afirmação da identidade brasileira, nas suas particularidade históricas e regionais.
Sob esta ótica, uma Agenda 21 para a Ciência e Tecnologia brasileira deve traduzir
esse comprometimento em ações estratégicas, presididas por prioridades de cunho
ético-político, e que favoreçam:

56

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL E P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

A G EN DA 21

BRA SIL E IRA

- o processo de conscientização informada da sociedade brasileira;
- a democratização do processo decisório nas opções de C&T, como ação coordenada
pelo Estado nacional;
- a prática da gestão estratégica, na formulação e implementação;
- acompanhamento e avaliação da política nacional de C&T;
- a geração, absorção, adaptação, inovação e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos pela sociedade brasileira.

3.9

AS PROPOSTAS PARA A CONSTRUÇÃO DA
SUSTENTABILIDADE

No seu Capítulo 4, a Agenda 21 brasileira discute amplamente as propostas para cada
um dos temas selecionados. Neste trabalho consideraremos somente as Estratégias
gerais propostas para cada um dos temas. As ações propostas estão organizadas
segundo as estratégias prioritárias já referenciadas nesta disciplina.
Acrescenta-se a cada uma delas as ações consideradas prioritárias para a construção
progressiva do Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

3.10

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA AGENDA 21
BRASILEIRA

Considerando que o tema que nos interessa desenvolver neste Curso é Educação
Ambiental, analisaremos como ela é apresentada na Agenda 21 brasileira.
O documento coloca a ênfase na necessidade de produção de conhecimento científico
para a sustentabilidade, preservação e uso da biodiversidade, pesquisas para
subsidiar a gestão dos recursos naturais, definição de indicadores de desenvolvimento
sustentável, sustentabilidade de empreendimentos pesqueiros, proteção dos solos,
produção de madeira, manejo de sistemas agroflorestais, aproveitamento de resíduos
e subprodutos da exploração de recursos florestais, aumento de produtividade em
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terras desmatadas, recuperação de ambientes degradados, inventários de fontes de
poluição/contaminantes nos diferentes biomas, entre outros tantos.
Ao longo de todo o documento se assinala a importância da capacitação e da
educação ambiental a fim de assegurar os instrumentos básicos para a execução
concreta da Agenda. Na Estratégia Geral 5, é sistematizada a necessidade de
medidas estruturais para o cumprimento da Agenda e destaca-se o papel da
Educação Ambiental.

Estratégia 5
Estabelecer, desenvolver e estimular o apoio aos diferentes aspectos da gestão
de recursos naturais, por meio da implementação de medidas estruturais que
envolvam o fortalecimento institucional, a capacitação e o treinamento dos
recursos humanos, a educação ambiental e a cooperação internacional.
3.10.1

LINHAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Promover e valorizar o papel dos diferentes atores sociais na gestão dos
recursos naturais
Promover e valorizar o papel dos organismos locais, como associações
comunitárias, cooperativas, associações de produtores, sindicatos, ONGs, na
gestão dos recursos naturais.

Fortalecer as organizações públicas nos níveis federais estaduais e municipais,
que atuam na gestão dos recursos naturais e sociais
Implica capacitação e eventual reestruturação das OEMAs e organismos
municipais envolvidos na gestão dos recursos naturais. Prevê-se o fortalecimento
dos programas existentes em nível federal, estadual e local.

Capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento sustentável

Promover a capacitação técnica e profissional de recursos humanos de
organismos públicos, privados, associações comunitárias e ONGs para a gestão
integrada dos recursos naturais consoante com o desenvolvimento sustentável.

Promoção de campanhas de conscientização

Promover a conscientização pública sobre os temas da biodiversidade brasileira,
da gestão dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. Requer o
desenvolvimento de políticas de disseminação de informações e conceitos e a
utilização de veículos de comunicação impressa, rádios, emissoras de televisão e
meios virtuais.
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Implementação das políticas nacionais de educação ambiental
Apoiar a implementação de política de educação ambiental, em todo o

território nacional, em particular o Programa Nacional de Educação Ambiental
(PRONEA) e a Lei 9.795/99.

Estabelecimento de uma rede de cooperação sobre mudanças climáticas, entre
centros de pesquisa internacionais, nacionais e regionais

Estabelecer uma rede de colaboração de centros de pesquisa internacionais,
nacionais e regionais sobre mudanças climáticas para intercâmbio e difusão do
conhecimento técnico-científico sobre mudanças climáticas e poluição do ar,
bem como de tecnologias ambientalmente adequadas para redução das
emissões de poluentes atmosféricos, de forma a subsidiar a tomada de decisão.

Cooperação para a certificação de tecnologias

Promover a cooperação para a certificação de tecnologias transferidas dos
países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, como forma de
assegurar a transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis e de real
interesse para a implementação do processo de desenvolvimento sustentável no
Brasil.
O documento recomenda que todos os temas em sua especificidade, estejam
permeados pela Educação Ambiental e indica como orientadores destas ações a Carta
de Brasília, resultado da I Conferência Nacional de Educação Ambiental, o
Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), e a Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA, Lei 9.795/99).

REFLITA

Ante os desafios de uma educação para a cidadânia e para
sustentabilidade, discuta com seus colegas sobre:
• Como construir novas sensibilidades, novas formas de pensar e
novos valores éticos, visando novas formas de relação entre
natureza, sociedade e cultura.
• Com construir a racionalidade ambiental?
• Como educar para a cooperação e a soliedariedade?
• Como educar para a paz?
• Reflita e aja sobre estas questões.

Avalie e liste os valores que considera que caracterizam a
sociedade de hoje.
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3.11

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta síntese, a modo de "quadro cronológico" da história evolutiva da educação
ambiental, nos permite formular algumas considerações ou conclusões quanto à
evolução do conceito, à sua interpretação didática e perspectivas de futuro.
1. Pode-se afirmar, em primeiro lugar, que a vinculação da educação ambiental a
determinados valores e às atitudes inerentes a eles, já era reconhecida antes da
Conferência de Estocolmo (1972), havendo, neste sentido, uma clara
consciência da necessidade de intervenção no meio ambiente ameaçado.
Entretanto, apesar da década de setenta significar o período de eclosão da
educação ambiental, nesta época, em princípio, havia uma tendência de
equiparar o meio ambiente com o meio natural, que é preciso proteger. Assim,
o Seminário de Belgrado (1975) propugna melhorar as relações ecológicas do
ser humano e da Natureza, sem esquecer as relações entre os indivíduos. Este
último aspecto aparecia como uma interessante novidade, pois estabelecia já
uma incipiente relação da educação ambiental com outros temas ou
preocupações sociais, como a educação para a paz, relação que seria reforçada
no decorrer dos anos, contribuindo para ampliar o campo conceitual da
educação ambiental.
O meio ambiente segue sendo, em qualquer caso, o objeto da educação
ambiental, pelo menos até a Conferência de Tbilisi.
2. A Conferência de Tbilisi (1977) significou um importante avanço na reflexão
e conceituação da educação ambiental, cujo objeto já não é somente o meio
ambiente, mas também o ser humano; daí que, entre os objetivos da educação
ambiental formuladas na conferência, aparecem diferenciados os relativos à
consciência. Além disso, este evento significa a concretização, sobre o plano
teórico, de aspectos que poderiam inspirar uma certa estratégia, ainda que sem
chegar a defini-la. A conferência reforçou aspectos como a noção de
interdependência, que implica no enfoque sistêmico das questões ligadas ao
meio ambiente, incluída portanto, a educação.
Estas propostas já estavam sendo assumidas no contexto latino-americano, que
sem dúvida inspirou em boa medida a Conferência de Tbilisi. Prova disto são
os numerosos e frutíferos encontros celebrados antes desta conferência: como o
de 1976 em Chosica (Peru), a oficina Sub-regional de Educação Ambiental, de
Bogotá, nesse mesmo ano, além de outros.
O mesmo já não pode ser dito quanto aos resultados no continente europeu, se
bem que a partir da Conferência de Tbilisi há certa preocupação de integração
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no movimento educativo ambientalista, ainda que com uma perspectiva um
tanto centrada no conservacionismo, que evolui pouco a pouco para posições
mais integradoras, favorecidas pelos países latinos e pela influência americana.
A conferência de Tbilisi abriu a possibilidade para a ocorrência de reuniões em
escala local, como o congresso espanhol de Sitges (1983), que propunham a
educação ambiental como projeto que afeta distintos setores da sociedade,
mesmo que a referência continuasse sendo, entretanto, o meio natural e o
sistema educativo.
3. Havia, ao longo da década de oitenta, um afã na interpretação da herança de
Tbilisi, que se estendeu ao Congresso de Moscou. Este Congresso (1987)
considerou a educação ambiental como um processo educativo permanente,
resgatando a importância de uma educação em valores, como base e garantia
do processo, que poderia inspirar alguns comportamentos adequados às
finalidades da educação ambiental. Além disso, como já afirmado, significou
um esforço não só de interpretação, mas também de aplicação das
recomendações de Tbilisi.
Na Espanha e em outros países da União Européia prosperou a idéia de
compromisso do sistema educativo, ou seja, a partir de uma certa
ambientalização do currículo nas escolas, sobretudo na escola primária, seja a
partir da realização de atividades de caráter extra-escolar, freqüentemente com
a ajuda de instituições não educativas, inclusive do mundo empresarial, que
tratariam assim de manter uma boa imagem em seus países, frente às alterações
causadas sobre o meio ambiente de outras partes do mundo. A dimensão social
também foi aceita no contexto das questões ambientais.
4. Ao mesmo tempo em que progredia a dimensão social das questões ambientais,
tomava corpo, ao raiar da década de noventa, o conceito de sustentabilidade,
adotado na Conferência do Rio de Janeiro (1992), tratando de relacionar a
educação ambiental e a capacitação aos problemas mais cruciais do
desenvolvimento humano, dedicando um capítulo da Agenda 21 para ressaltar
a importância de uma mudança de hábitos da população, especialmente nos
países ricos.
Os debates e encontros, tanto nacionais como sobretudo internacionais,
organizados a partir desta conferência, adotaram definitivamente e em escala
mundial os aspectos ligados ao desenvolvimento e a uma dimensão ética com
relação ao meio ambiente, ainda que persistindo sérias diferenças na
compreensão e alcance destes termos.
Isto não impedia que em determinados fóruns, como a Cúpula das Américas
para o Desenvolvimento Sustentável (1996), se tratasse de ligar os programas
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de ação para o desenvolvimento sustentável, com iniciativas no campo
educativo.
5. Não obstante, ainda que na década de noventa se identificasse um importante
avanço nos processos de discussão e compromisso referentes ao
desenvolvimento sustentável, as dimensões educativas da sustentabilidade não
eram suficientemente compreendidas, como ficou observado na Conferência
Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade de Tessalonica (1997). Daí
o interesse de organismos, como a UNESCO, em continuar seus esforços de
esclarecimento do conceito, esforços estes que é preciso manter e para os quais
se quer contribuir com esta disciplina.

Figura

3.1

3.11.1

Caminho evolutivo da Educação Ambiental.
AS CONCLUSÕES NACIONAIS

Em nível nacional pode-se observar uma evolução coerente com os aspectos
anteriormente destacados. A EA no país, inicia-se nos anos 60, com ênfase
principalmente na conservação e preservação da natureza (vertente ecológicopreservacionista).
Na década de 70-80 se percebe o início da emergência de posições que pretendem ir
além da mera conservação e preservação dos recursos, avançam numa postura
revolucionária para a época, na qual se colocam os problemas sociais e econômicos,
como centrais no desenvolvimento e equacionamento da problemática ambiental.
Já em 1981, a Lei 6.938 dispõe sobre a Política Nacional do MA, seus fins, seus
mecanismos de formalização e aplicação, instituindo o Sistema Nacional de MA e
criando o Conselho Nacional de MA. Discute-se nos Seminários Universidades e
MA a construção de um marco conceitual nacional para a temática ambiental e a
educação ambiental.
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Ao longo da década de 90, avança-se nas propostas ambientais nacionais destacando
a importância de uma educação ambiental comprometida com a gestão de recursos e
com a qualidade de vida da população.
A partir da Rio 92, com as definições da Agenda 21, Capítulo 36 e o Tratado de EA
para Sociedades Sustentáveis, dá-se um grande impulso para a EA no país,
consolidando-se a vertente sócio-ambiental da educação ambiental, como resultado
do amadurecimento das posturas de sociedade civil e do próprio processo.
Em 1996 cria-se a Câmara Técnica de EA do CONAMA, com representação da
sociedade civil (ONGs) e a Comissão Interministerial de EA, que consolidou uma
visão de EA de caráter democrático e participativo com ênfase na incorporação da
sociedade nas decisões ambientais e a importância da incorporação de nossos valores
éticos.
Esta evolução se reflete nos consensos elaborados na I Conferência Nacional de EA,
onde os congressistas assinalam "Motivar uma profunda discussão em relação à ética,
incluindo-a nas questões econômicas, políticas, sociais, de gênero, consumo, exclusão social,
trabalho, que possibilite um posicionamento da sociedade brasileira frente aos desafios do
desenvolvimento sustentável". O processo culmina na aprovação da Lei 9.795 que
estabelece a Política Nacional de EA criando o marco legal de EA no país.
Todo este processo de consolidação institucional de EA no Brasil, é acompanhado
por uma organização atuante da sociedade civil a partir das ONGs e do surgimento
das Redes de Educação Ambiental nas diversas regiões do país.
Em 2003 estão previstas a realização de dois importantes escritos de participação
social: a Conferência Nacional do Meio Ambiente e a Conferência Nacional Infanto-juvenil
pelo Meio Ambiente que estabelecerão os novos rumos da temática no país.
Deverá ser consultado o Livro publicado pelo MMA/MEC em 2003, que define as
linhas do Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA).
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PONTOS
1.-

2.-

3.-
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DESTACAR

A Conferência de Tbilisi (1977) significou um importante avanço na reflexão
e conceituação da educação ambiental, cujo objeto já não é somente o
meio ambiente, senão também o ser humano, daí que entre os objetivos da
educação ambiental, formulados na conferência, aparecem diferenciados
dos relativos à consciência.
As dimensões educativas da sustentabilidade não são suficientemente
compreendidas. Por isso o interesse de diversos organismos para continuar
seus esforços de esclarecimento de conceitos; esforços que precisam ser
mantidos.
A concepção da EA passa por um processo histórico que pode ser lido a
partir dos diferentes eventos nacionais e internacionais nos quais se vão
ampliando e transformando os diferentes conceitos e construindo uma visão
mais ampla e pertinente.
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ED UCA TIV OS , TRANS VE RSAL I DA DE E D E SEN V OL VI MEN TO
SUS TEN TÁVE L

PR O C ES S O S
EDUCATIVOS,
TRANSVERSALIDADE E
DESENVOLVIMENTO
S U S T EN T Á V E L
OBJETIVOS

Construir as bases para uma definição da educação
ambiental no momento presente, de caráter integrador e de
ampliação do campo educativo.
Refletir sobre o caráter transversal da educação ambiental e
sua tríplice dimensão, conceitual, institucional e
pedagógica, assim como a relação entre elas.
Conhecer alguns indicadores válidos da educação
ambiental para o desenvolvimento sustentável e sua
importância do ponto de vista dos processos.
Neste capítulo faremos referência aos aspectos complementares e mais abrangentes
que ampliam os fundamentos gerais de EA.
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A atitude histórica para com os problemas do mundo, da realidade global e complexa
na qual nos encontramos imersos tem sido, quase sempre e em todos os âmbitos de
atuação, a de uma simplificação reducionista da realidade. Para que se possa formar
indivíduos com capacidade de intervenção na realidade global e complexa, deve-se
fazer uma educação que responda precisamente a essa realidade e que dê adequada
resposta a seus problemas, representados pela crise ambiental, com uma
compreensão crítica de suas causas principais.

4.1

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO
PROCESSO EDUCATIVO BÁSICO

4.1.1

SEU CARÁTER INTEGRADOR

Neste contexto surge a educação ambiental, definida por alguns como um estilo de
educação, por outros como um novo campo pedagógico, como o sistema educativo da
era tecnológica, ou como projeto de modernização educativa. Como tal projeto, abre
novas possibilidades para a participação, ao partir de perspectiva interpretativa e
crítica dos problemas.
A aprendizagem que esta educação suscita há de ser inovadora e antecipatória no
tempo. A aprendizagem inovadora, há de se impor, definitivamente, à aprendizagem
de manutenção, tradicionalmente presente como modelo nas sociedades e nos
indivíduos, baseada na aquisição de critérios, métodos e regras fixas para enfrentar as
situações conhecidas e recorrentes. Um modelo de aprendizagem concebido, em
suma, para preservar um sistema vigente e um modo de vida estabelecido.
Uma das linhas básicas da aprendizagem inovadora, de grande importância na
educação ambiental, é a antecipação, que implica uma orientação preparatória de
possíveis contigências e alternativas a longo prazo.
A aprendizagem antecipatória prepara as pessoas para a utilização de técnicas como
a previsão, simulação e projeção de modelos futuros, protegendo, de certo modo, o
meio ambiente e a sociedade. Esta característica da aprendizagem inovadora se opõe
aquela de simples adaptação, que compreende a aprendizagem de manutenção,
incapaz de enfrentar com êxito os problemas de uma sociedade complexa e de um
meio ambiente de dimensão global e sobretudo em mudança.

68

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL E P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

P ROCE SS OS

ED UCA TIV OS , TRANS VE RSAL I DA DE E D E SEN V OL VI MEN TO
SUS TEN TÁVE L

Uma educação assim concebida ajudará a superação da divisão dualista entre
Natureza e cultura, que vem marcando durante tanto tempo a forma de entender o
mundo na cultura ocidental. No mesmo sentido, é cada vez maior a convicção de que
esta dita divisão pode ser superada na base de uma educação ambientalista, cuja
aceitação ou compreensão significa, como não podia deixar de ser, enfrentar um
conflito de valores de enorme importância.
É este sentido integrador que imprime um caráter particular à educação ambiental,
já que, na mesma medida em que se vai ampliando a percepção e o conceito de meio
ambiente, amplia-se também o sentido e o alcance da educação ambiental, que se
conecta inevitavelmente a outras perspectivas educativas, como a educação para a
saúde, para o consumo, para a paz, para os direitos humanos, etc., integrando-as em
um projeto comum de sustentabilidade.
Por outro lado, esta integração de perspectivas e ampliação do campo educativo da
educação ambiental, permite e facilita também a ampliação do sistema educativo,
que invade o sistema social do qual faz parte "ambientalizando-o". Portanto, não é
descabido falar também da educação ambiental como ponte para um ambiente
educativo, na medida em que este vai sendo integrado e reformulado
pedagogicamente.
O acima citado repercute também numa aproximação entre as propostas formais e
não-formais da educação ambiental, que tornam-se beneficiadas e enriquecidas em
suas propostas.

4.1.2

O VALOR DOS CONTEXTOS

Tudo isto tem relação com o valor dos contextos. Tonucci (1997) afirma que todos
aqueles que se dedicam à educação sabem muito bem que a aprendizagem é
promovida não tanto pela transmissão de noções e informações, como pelo conjunto
de estímulos e modelos que o meio ambiente educativo pode oferecer.
Assinala também que o contexto não pode ser considerado um mero âmbito, senão
que possui um caráter determinante e direto no processo, induzindo uma
aprendizagem "por imersão", quase de modo inconsciente, "por estar imerso em um
contexto de competências, estímulos coerentes e motivações reais que induzem a
saber mais para conhecer melhor as coisas".
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A análise e interpretação de contextos constitui uma via para articular sistemas de
pensamento e estratégias de ação, uma forma de ampliar a visão de mundo, de se
estender ou de se aprofundar em sua complexidade, de acrescentar ou combinar suas
diferentes dimensões. Mais ainda, é um tipo de análise que permite estabelecer
outros modos de ver e ler a realidade, de estar e atuar nela, exista ou não a intenção
de mudá-la.
Além dos contextos em uso, como um ecossistema, uma rede social, ou um espaço
geográfico, definidos por CARIDE (1996), interessa o dos cenários de conduta,
citado pelo mesmo autor.
Os cenários de conduta são sistemas limitados, auto-regulados e ordenados,
compostos de elementos humanos e não humanos, que interagem de um modo
sincronizado para conduzir a uma seqüência ordenada de acontecimentos.

Figura

4.1

Conceitos de macrossistema e microssistema.

Neste sentido, os equipamentos e recursos para a educação ambiental, utilizados por
promotores e educadores, seriam também contextos simbólicos com respeito ao
sistema formal, atuando como recriação da realidade.
Neste mesmo sentido, atuam ao modo de ecossistemas, substitutivos do
macrossistema ou macrocontexto, constituído pelo sistema institucional da sociedade
em geral.
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Antes de encerrar este tópico, convém citar alguns dos elementos que resultam
beneficiados a partir de um trabalho centrado na análise e interpretação de
contextos. São os seguintes:
• A aproximação mais significativa do conhecimento e interpretação das realidades
ambientais.
• A tomada de consciência sobre a diversidade.
• A democratização do conhecimento.
• A adoção de enfoques que vinculem o sincrônico ao diacrônico.
• A elaboração e desenvolvimento de programas educativos atendendo a centros de
interesses, com objetivos e estratégias de acordo com os princípios da educação
ambiental.

4.2

O CARÁTER TRANSVERSAL DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL. SUA TRÍPLICE DIMENSÃO:
CONCEITUAL, INSTITUCIONAL E
PEDAGÓGICA

Na Disciplina 2. "Evolução histórica da Educação Ambiental", abordou-se a relação
entre as declarações institucionais, expressadas em fóruns e conferências, e a
evolução conceitual da Educação Ambiental, ao longo dos últimos anos. Através
desta dita evolução constata-se claramente como as instituições, expressão da
organização da Sociosfera, vão assumindo a progressiva complexidade conceitual da
educação ambiental, como resposta ou manifestação da necessidade de mudar nossa
secular relação com o meio ambiente.
Por outro lado, no âmbito formal se insiste muitas vezes no caráter transversal1 da
educação ambiental, definido pela sua presença em todas as matérias ou áreas de um
currículo, e inclusive na organização geral da aprendizagem. Percebe-se assim que
este caráter transversal tem várias dimensões ou "leituras", resumidas aqui em três: a
dimensão conceitual, a institucional e a pedagógica.

1. No Brasil, PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais, MEC, 1986
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a) Do ponto de vista conceitual, deve-se lembrar que o meio ambiente não pode
ser reduzido a questões que afetam mais ou menos diretamente a Biosfera,
como as mudanças climáticas, a contaminação das águas, a degradação da
cobertura florestal ou a extinção de espécies, mas, que envolve o sistema de
relações políticas, econômicas e culturais que configuram a Sociosfera.
É neste âmbito que os problemas ambientais têm sua verdadeira origem, assim
como os de saúde, consumo, discriminação por razão de sexo, etc., deve-se
trabalhar portanto no problema da utilização dos recursos naturais porque
geram determinados resíduos contaminantes, na maneira como ocorre a
produção e distribuição de alimentos, quais são as tendências demográficas,
como opera o atual modelo econômico e, em geral, todos aqueles aspectos que
justificam o conceito de sustentabilidade.
b) A dimensão institucional da transversalidade vem definida, em primeiro
lugar, pela tomada de consciência institucional, expressada pelas declarações
que constituem o "corpo teórico", de caráter eminentemente político e, em
segundo lugar, pelas interações, como conseqüências desta tomada de
consciência. Assim, em alguns países ibero-americanos há uma estratégia
nacional de educação ambiental, entretanto em outros não passa de acordos
pontuais para o desenvolvimento de ações concretas.
Acredita-se que a gravidade e a complexidade dos problemas ambientais
justificam e reclamam um maior desenvolvimento da transversalidade
institucional, que constitua uma base suficientemente sólida ao
desenvolvimento da dimensão pedagógica. Existem diferenças notáveis,
inclusive no seio de países que caminham juntos para um mesmo projeto
político como nos da União Européia.
Em poucos países ibero-americanos as recentes reformas educativas constituem
uma base importante, tanto quanto se apóiam em modelos educativos que
concordam com uma determinada (sistêmica e integradora) aproximação
conceitual dos problemas ambientais.
Entretanto, é possível reconhecer que o impulso inicial derivado de jornadas e
acontecimentos ao nível dos Estados, não tem sido apoiado pelo compromisso
de outras instituições do sistema social, sob a forma de uma estratégia que
sirva de apoio e reforço aos sistemas educativos.
A história compartimentada das instituições parece tender a provocar, uma vez
mais, uma delegação excessiva de responsabilidade ao sistema educativo, em
uma questão que requer um consenso institucional de base ampla. A dimensão
ou transversalidade institucional da educação ambiental se encontra, neste
sentido, insuficientemente desenvolvida.
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c) A dimensão pedagógica tem por objetivo, em terceiro lugar, levar à escola e aos
futuros cidadãos os princípios, valores e atitudes que estão na base da educação
ambiental, os conceitos e procedimentos inerentes a uma problemática
complexa de relações de toda índole apoiada em um novo paradigma
(paradigma ambientalista).
Constitui, portanto, o último elo da cadeia, ainda que talvez mais delicado e
difícil, pois incorpora as considerações técnicas de fundo (organização, infraestrutura, consenso social e político, etc), necessitando dos outros dois, sendo
ao mesmo tempo garantia de sua sobrevivência a médio e longo prazo.
Em outras palavras, a dimensão institucional, inclusive a conceitual, atuaria em
"contextos" para a dimensão pedagógica, em interação com ela.

Figura

4.2

A tríplice dimensão da transversalidade.

A dimensão pedagógica é, por outro lado, algo mais que a adoção de determinadas
cautelas para elaborar um projeto educativo ou curricular. É, sobretudo:
- entender e ampliar um determinado âmbito conceitual no tratamento dos
conteúdos que tenham relação com o meio ambiente;
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- promover a aprendizagem verdadeira dos valores e atitudes próprios daquele
âmbito e o modelo de sociedade que sugere;
- considerar a transversalidade institucional ao nível local, nas relações com a
comunidade e no aproveitamento dos recursos externos.

4.2.1

INSUFICIÊNCIAS DA TRANSVERSALIDADE. ESTRATÉGIAS

A gravidade e a complexidade dos problemas ambientais justificam e reclamam um
maior desenvolvimento da transversalidade institucional, que constitui uma base
suficientemente sólida ao desenvolvimento da dimensão pedagógica.
São muitos os autores que reconhecem uma série de insuficiências da
transversalidade, que resumem em:
- a carência de um sistema conceitual de referência que organize e integre os
conteúdos;
- a aceitação implícita de uma organização diferente do currículo;
- a ausência de um contexto que permita que os educadores desenvolvam os sistemas
conceituais.
A terceira em particular tem muito a ver com a dimensão institucional da educação
ambiental e a necessidade de seu reforço.
Tudo isto justifica, uma vez mais, a elaboração de estratégias que integrem as
dimensões mencionadas e estruturem as ações de acordo com os objetivos que
recolham de algum modo a tríplice transversalidade, estabelecendo relações entre as
três dimensões:
1. No plano conceitual, promovendo a reflexão no âmbito dos princípios básicos
do paradigma da complexidade, primando por propostas pedagógicas de
acordo com os referidos princípios.
2. No plano institucional, preocupando-se com o conhecimento e interpretação
das medidas formuladas por organismos e instituições, com os aspectos
informativos e de colaboração, ou com a interpretação conceitual das medidas
em cada caso.
3. No plano pedagógico e de desenvolvimento curricular, a estratégia deverá
atender não somente a integração da educação ambiental nos projetos
educativos formais ou não formais, mas também na ambientalização dos
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centros de ensino, na função pedagógica dos equipamentos e, por conseguinte,
nas contribuições que a educação ambiental pode apresentar em um certo
modelo de aprendizagem.
A transversalidade é, em um plano pedagógico e curricular da educação formal, uma
estratégia "de imersão" para o sujeito, já que afeta todos os aspectos de sua relação
educativa: desde os propriamente curriculares, até os do contexto e organização das
tarefas.
Portanto, a verdadeira transversalidade somente é possível quando se estende desde a
lei até o programa de estudos, representando o contexto institucional, que
compreende desde uma formulação consitucional até uma lei de reforma educativa.
A educação ambiental, coerente com o enfoque sistêmico, exige aplicar este mesmo
enfoque sistêmico ao mundo educativo, ao "contexto" em que esta educação vai ter
lugar, seja este formal ou não formal.
Deste modo, qualquer projeto deverá ser planejado a partir de uma visão global,
como um sistema em que tudo é mais que as partes, e em que são mais importantes
as inter-relações que os elementos, assim como a dinâmica e realimentação do
sistema.
A educação ambiental assim concebida necessita de um âmbito educativo
essencialmente diferente, que se constitua num verdadeiro contexto para a ação
educativa, com algumas características que Carmen González expressa assim:
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Fonte: Contexto Educativo da EA. Camen Gonzalez (1999).
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO EIXO
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

É fácil deduzir, portanto, que a educação ambiental constitui-se como eixo
fundamental para o desenvolvimento sustentável, na medida em que permite o
desenho, a médio e longo prazo, de um contexto de vida em que a interação dos
humanos com o meio ambiente se restitui como processo equilibrado e harmônico,
num novo enfoque ético e moral. Tanto é assim, que os possíveis indicadores do
desenvolvimento sustentável somente podem ser alcançados com o concurso da
educação, de uma determinada educação.
Há alguns indicadores que se referem a variáveis bastantes concretas, como a
energia, os resíduos, a saúde, etc. Pode ser interessante agora, à luz do estudado ao
longo desta disciplina, ampliar estes primeiros indicadores com outros mais globais,
que podem ilustrar o eixo educação ambiental - desenvolvimento sustentável. Foram
selecionados de um trabalho de TRÉLLEZ-WILCHES (1998) os seguintes:
• A legitimidade, representatividade e capacidade de gestão das organizações e seus
líderes.
• O exercício da liderança menos autoritária, mais pedagógica e participativa.
• A gestão mais participativa e democrática das instituições.
• A atenção (educativa) aos setores mais deficientes e marginalizados, entre eles à
terceira idade, e a incorporação de suas experiências e saberes à comunidade.
• A perspectiva do gênero.
• As condições de estímulo de criatividade, desenvolvimento da autonomia e a
personalidade na população jovem.
• O desenvolvimento da cultura em geral.
• O fortalecimento da identidade cultural das comunidades étnicas.
• A capacidade de acesso à informação e aos meios de comunicação.
• A capacidade para valorizar, produzir e aplicar saberes locais.
• A capacidade de resolução de conflitos.
É óbvio que todos e cada um destes indicadores são alcançados e definidos através de
um processo educativo de caráter integrador, que em razão do seu próprio objeto,
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chamamos de educação ambiental. Assim, por exemplo, a capacidade de resolução de
conflitos está baseada na própria aceitação do caráter sistêmico das relações, nas
quais o conflito não é mais que a expressão de uma ruptura temporal da estabilidade
do sistema ambiental.
Além disso, a resolução de conflitos requer uma adequada interpretação de suas
causas profundas, a partir de uma análise pormenorizada do contexto, sobretudo, de
alguns valores culturais de referência, que são os olhos com os quais se vê e se
interpreta criticamente todo o anterior.

REFLITA
Conhece algum projeto ou experiência de educação ambiental no
qual o contexto tenha um forte caráter simbólico? Caso não conheça
nenhuma atividade ou experiência, proponha uma para um
determinado contexto, que pode ser, em primeiro lugar, seu
ambiente de atuação profissional.
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DESTACAR

A aprendizagem é promovida não tanto pela transmissão de noções e
informações, mas principalmente pelo conjunto de estímulos e modelos que
o meio ambiente educativo pode oferecer.
O caráter transversal da educação ambiental tem três dimensões: a
dimensão conceitual, institucional e pedagógica. Isto justifica a elaboração
de estratégias que integrem as dimensões mencionadas e estruturem as
ações de acordo com alguns objetivos que percorram, de algum modo, a
tríplice transversalidade.
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CARACTERÍSTICAS,
F U N Ç Õ E S E O BJ E T I V O S
DA EDUCAÇÃO
AM BIEN TAL
OBJETIVOS

Aprofundar quanto ao caráter integrador da educação
ambiental para o desenvolvimento sustentável e às novas
possibilidades e perspectivas que oferece.
Definir as características da educação ambiental para o
desenvolvimento sustentável, sob o ponto de vista dos fins e
da práxis.
Propor objetivos de caráter integrador, que respondam às
características expressadas.
Nos capítulos anteriores fez-se uma restrospectiva dos principais aspectos relativos à
origem, evolução e situação atual da educação ambiental, aprofundando em suas
linhas diferenciadoras como processo educativo, a partir da perspectiva da
transversalidade, da construção de um desenvolvimento sustentável, que envolve
tanto o sujeito como o objeto. Trata-se de elucidar, a partir destas premissas, quais as
características, funções e objetivos desta nova educação, ou seja, da educação
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ambiental, para o desenvolvimento sustentável como conceito integrador e como
proposta ética e moral.

5.1

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO
CONCEITO INTEGRADOR

A Educação Ambiental se apresenta hoje como um dos eixos fundamentais para a
construção do desenvolvimento sustentável, tendo uma importante função a cumprir
em todos os países e em escala planetária. Pode-se afirmar, neste sentido, que há dois
importantes desafios a serem superados na hora de promover esta educação:
1. Desenvolver novas formas de organização do processo educativo,
utilizando todos os recursos potenciais da sociedade, criando alianças entre
Estado, agentes sociais e econômicos, e fomentando a participação da
população como questão indispensável (dimensão institucional da
transversalidade).
2. Desenvolver novos programas, metodologias e enfoques que ajudem os
cidadãos a resolver problemas cada vez mais complexos na busca do
desenvolvimento sustentável (dimensão pedagógica da transversalidade).
Estes desafios implicam importantes mudanças estruturais que começam por
estabelecer laços mais estreitos entre o sistema educativo e outros setores do sistema
social no qual está imerso (dimensão institucional), como o mundo do trabalho ou
dos meios de comunicação. Dito de outro modo, a educação ambiental abandonará
definitivamente os âmbitos restritos da Educação Formal e "tomará posse" dos
âmbitos não formal e informal, ampliando suas possibilidades de transformação e
sua dimensão conceitual.
Obviamente, fala-se de algo mais que um ganho no campo da pedagogia. Fala-se de
um paradigma educativo imerso em um novo paradigma cultural (o da
complexidade), sem o qual não teria sentido e para cuja criação contribuirá
poderosamente. Este novo paradigma cultural seria também a expressão de uma
determinada nova ética e moral. Nesta perspectiva integradora e "sustentável" da
educação, convém recordar que, tal como assinala GEIG e outros (1991), há uma
relação entre a educação ambiental e "outras" educações, a saber: educação para o
desenvolvimento, educação para os direitos humanos e educação para a paz. Esta
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relação, que eles representavam de uma forma muito gráfica, é todavia válida e
introduz a dimensão local e global em sua interpretação. Assim, um estudo
puramente local ou ecológico do meio ambiente (enfoque local) pouco tem a ver com
o estudo da pobreza nos países em desenvolvimento (enfoque local da educação para
o desenvolvimento) ou com a guerra (enfoque reduzido da educação para a paz).
Porém, numa perspectiva mais ampla, ocorre uma convergência clara entre as quatro
educações, que aparecem como enfoques complementares e interdependentes.
Assim, por exemplo, as decisões sobre o desenvolvimento de comunidades humanas
não podem desprezar os impacto ambientais que causam sem pôr em perigo o
desenvolvimento. No mesmo sentido, uma decisão equivocada sobre o meio
ambiente pode afetar as condições de vida de futuras gerações.

Figura

5.1

A Educação Ambiental e "outras" educações. Fonte: GREIG e outros,
1991.
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Esta relação nada mais era que o preâmbulo de uma interpretação mais profunda e
integradora, que permite definir, em nossos dias, uma educação ambiental para o
desenvolvimento sustentável, com algumas características que estão resumidas neste
próximo tópico.

5.2

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Numa perspectiva global e pluridimensional, o Fórum Global da Sociedade Civil
definiu, por ocasião da Cúpula do Rio de Janeiro (junho de 1992 - Tratado de EA
para Sociedades Sustentáveis), alguns princípios daquilo que se considerou como
uma educação (Educação Ambiental) orientada para uma sociedade sustentável e de
responsabilidade global. Estes princípios orientadores podem ser considerados, em
boa parte, funções gerais da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável.
• Ter como base o pensamento crítico e inovador, promovendo a transformação e a
construção da sociedade.
• Formar cidadãos com consciência local e planetária, que respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania das nações.
• Estar baseada em valores humanos específicos e amplos.
• Ter uma perspectiva holística, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o
universo de forma interdisciplinar.
• Estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, através de
estratégias democráticas e de respeito às culturas.
• Abordar as questões sociais críticas, numa perspectiva sistêmica e sem esquecer o
contexto histórico.
• Facilitar a cooperação mútua e eqüitativa dos grupos sociais em todos os níveis e
etapas dos processos de decisão.
• Recuperar e reconhecer a história indígena e as culturas locais e promover a
diversidade cultural (modificação dos enfoques etnocêntricos).
• Valorizar e apoiar as diversas formas de conhecimento ((diversificado, acumulado e
social), que não deve ser patenteado ou monopolizado, que pertence a humanidade
em seu conjunto.
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• Promover a cooperação e o diálogo entre indivíduos e instituições.
• Democratizar os meios de comunicação de massas, fazendo com se comprometam
com os interesses de todos os setores sociais, desempenhando uma função educadora.
• Integrar conhecimentos, atitudes, valores, aptidões e comportamentos.
• Ajudar a desenvolver uma consciência ética com relação a todas as formas de vida
existentes no planeta.
Estes princípios, junto com as novas contribuições conceituais da educação
ambiental e do desenvolvimento sustentável, pemitem, hoje em dia, definir algumas
características da EA para o Desenvolvimento Sustentável. O resumo proposto não
tem um caráter exaustivo, isto é, não pretende cobrir todo o panorama da educação
ambiental, mas sintetizar aquelas linhas comentadas ao longo desta disciplina;
linhas que definem e orientam, de certa maneira, uma educação ambiental voltada
para o desenvolvimento sustentável.
As características estão divididas em dois grupos, de acordo com seus próprios
caracteres teleológicos (referente aos fins) ou axiológicos (referente à práxis):
1. Do ponto de vista teleológico ou dos fins da educação ambiental para o
desenvolvimento sustentável (EADS):
-

É uma corrente de pensamento e ação que aposta numa aproximação
sistêmica às questões ambientais e faz seus os princípios do
desenvolvimento sustentável.

-

Surge no seio de um novo paradigma emergente, ao mesmo tempo em que
contribui para sua construção.

-

Fomenta a participação e os fundamentos democráticos.

-

Não se detém somente em delineamentos teóricos, significando um
compromisso para a ação.

-

É um projeto de modernização educativa, em permanente construção.

-

Possui um caráter eminentemente integrador com relação a outras
perspectivas educativas, como a educação para a paz, para a saúde, dos
direitos humanos, etc.

-

Aproxima os distintos campos da educação (formal e não formal).

-

Tem um caráter inovador e antecipatório.

-

Implica toda a sociedade.

-

Incorpora os princípios do desenvolvimento sustentável.
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2. Do ponto de vista axiológico ou da práxis da EADS:

5.2.1

-

Constitui um novo campo do fazer pedagógico.

-

Está baseada na interpretação crítica.

-

Desenvolve e se apóia no contexto, entendido no sentido amplo.

-

Apóia-se na inovação metodológica e na análise das interações.

-

Fixa-se numa pedagogia construtivistano sentido amplo do termo ou de
construção do próprio ser.

-

Aposta pela transversalidade em sua tríplice dimensão.

-

Estabelece pontes entre as propostas formais e não formais.

-

Prima pelo desenvolvimento de valores éticos universais, frente a simples
acumulação de conhecimentos.

-

É uma variável fundamental para a construção do Desenvolvimento
Sustentável.

IDENTIDADE E VALORES

A EADS tem portanto diante de si uma tarefa profunda e comprometida, de
educação para a mudança social, procurando fazer com que esta mudança seja
orientada para um desenvolvimento humano assentado na sustentabilidade e na
responsabilidade global.
Significa a aquisição de novas chaves para a leitura do mundo, compreendendo e
vivenciando a interdependência planetária. A EADS, portanto, deve transmitir aos
cidadãos uma série de destrezas básicas, como são:
- Pesquisar e estudar a realidade.
- Permanecer abertos.
- Matizar as descrições.
- Sopesar diferentes pontos de vista.
- Pensar politicamente.
- Verificar os contextos.
- Buscar interconexões.
- Contrabalancear o curto e o longo prazo.
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- Dar prioridade à ação cooperativa.
Estas destrezas e, em geral, qualquer ação educativa, hão de se apoiar em valores
fundamentais, muitos dos quais estão implícitos nos princípios antes assinalados:
pensamento crítico, solidariedade, igualdade, cooperação, democracia... a lista
poderia ser complementada quase que indefinidamente.
Assim, os valores estão relacionados à identidade, cujo conhecimento é complexo,
porém difuso e contraditório. Concorda-se, entretanto, em duas questões:
- A primeira, que identidade e valores estão intimamente ligados, isto é, que não há
identidade sem valores, por qualquer identidade que seja.
- A segunda, que um elemento fundamental da identidade é o território, o entorno
natural, o espaço onde ocorrem os acontecimentos que nos definem como sujeitos
sociais peculiares.

Figura

5.2

Os processos de identidade estão intimamente ligados ao entorno.

De fato, os processos de identidade não ocorrem à margem de uma determinada
dimensão geográfica, com características singulares, que intervêm na conformação

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL

E

P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

89

C ARAC TERÍ STI CA S ,

F UN ÇÕ ES E O BJETI VOS D A

E D UC AÇ ÃO A M BIE NTAL

de um psiquismo e, finalmente, naquilo que coloquialmente se denota como "uma
maneira de ser"(GONZÁLEZ, 1997).
Deve-se lembrar também que os valores e atitudes são adquiridos sempre em
contextos de realidade e interação da pessoa com seu entorno, com seu território,
como projetos ideais de comportamentos e de existência que o indivíduo aprecia e
busca, orientando sua atividade. Eis, portanto, a importância da relação dinâmica
com os problemas da realidade; daí a importância, também, do contexto e da
interpretação, já analisados anteriormente.

5.3

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As exposições anteriores permitem inferir alguns objetivos integradores para a
EADS, que servirão para orientar qualquer ação estratégica. Trata-se obviamente de
objetivos gerais que serão adaptados em função dos projetos de intervenção
educativa, tanto no campo formal, como no não formal. Porém, em todo caso, a
adaptação ou reformulação - que inclui naturalmente o estabelecimento de alguns
objetivos mais concretos - não pode entrar em contradição com as diretrizes aqui
assinaladas:
- Promover na população o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre as
questões que afetam sua relação com o mundo e, em particular, sobre os problemas
e desequilíbrios gerados em seu entorno local, partindo daí para o global.
- Garantir algumas condições de vida digna para o conjunto da população,
aproximando-as dos mais desfavorecidos e marginalizados (solidariedade
intrageneracional), e procurando o legado de um ambiente sadio às futuras
gerações (solidariedade intergeneracional).
- Contribuir para a construção de uma nova identidade planetária, em harmonia
com todas as espécies que habitam a Terra e baseada em valores universais e
especificamente humanos.
- Colaborar com o desenvolvimento de uma nova educação, com novas propostas
que contribuam para a necessária mudança social e para a solução dos cruciais
problemas.
- Fomentar de maneira inequívoca o respeito por toda forma de vida e de cultura
como respostas diversas de adaptação e relação com o meio ambiente.
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É precisamente este caráter integrador dos objetivos da educação ambiental,
integrada por sua vez ao desenvolvimento sustentável, o que permite afirmar que os
princípios definidos em Tbilisi para a educação ambiental estão plenamente
assumidos, tendo sido felizmente superados. O mesmo se pode dizer das finalidades
e dos objetivos daquela grande reunião.
Podemos inclusive afirmar, com relação aos objetivos, que as distintas categorias
estabelecidas em Tbilisi (consciência, conhecimentos, comportamentos, atitudes e
participação) podem ser consideradas integradas em formulações únicas, o que
significa também um grande passo adiante, ainda que tenha sido necessário, para dálo, que em seu momento se estabelecesse essa diferenciação.
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DESTACAR

O Fórum Global da Sociedade Civil definiu, por ocasião da Cúpula do Rio
de Janeiro (junho de 1992), alguns princípios daquilo que considerou como
uma educação (educação ambiental) orientada para uma sociedade
sustentável e de responsabilidade global.
É precisamente o caráter integrador dos objetivos da educação ambiental,
integrada por sua vez ao desenvolvimento sustentável, que nos permite
afirmar que os princípios para a educação ambiental definidos em Tbilisi,
estão plenamente assumidos.
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LINHAS GERAIS PARA
AS PRÁTICAS
EDUCATIVAS
OBJETIVOS

Provocar uma primeira aproximação entre as
diversas propostas pedagógicas e a EA.
Abordar as considerações gerais sobre
metodologias, métodos e técnicas para EA.
Entender as características fundamentais
para uma formação ambiental integrada dos
professores.
As concepções dos seres humanos quanto à formação de sua consciência, isto é, de
como se dá a construção do Conhecimento, exercem repercussão direta sobre as
formas com que a Educação é concebida; sem que essa repercussão seja uma cópia
dessas concepções, pois, ao incorporar o ser humano, desempenha também um papel
importante a concepção que se tem do próprio indivíduo como ser integral.
É necessário revisar o papel da escola tradicional, tarefa já realizada por vários
autores sob muitas perspectivas e nos permitir apontar alternativas já propostas que
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possibilitem a projeção de práticas educativas mais próximas à formação ambiental
do ser humano.
É evidente que a escola tradicional está em crise, seu lento movimento no mundo
atual diante das condições de vida, de desenvolvimento, dos métodos de difusão
cultural, assim como das mudanças tecnológicas, faz com que se torne uma instância
obsoleta para a Educação, e com que seu papel se reduza à instrução, por certo muito
fechada em si mesma; o que a torna inválida para o enfrentamento dos problemas da
humanidade. "O trabalho pedagógico de tipo tradicional pode ser definido como uma
pedagogia em si, ou seja, uma prática pedagógica que ignora ou exclui. Seguindo
BORDIE e PASSERON (1997), "os melhores meios para realizar as funções que afirma
objetivamente por sua própria existência".
Uma escola que se ocupa somente da instrução freia e frusta o desenvolvimento do
ser humano. A experiência da escola se conforma assim com a aprendizagem, muitas
vezes somente mnemônica, de fórmulas e leis abstratas de informações e de
conhecimentos construídos por outros, de modo que os exames e as qualificações se
convertem em objetivo e fim da educação na escola, gerando e impondo às pessoas
passividade e inércia.
A esta prática respondem também a rigidez e a limitação dos programas escolares, a
inflexibilidade curricular e a graduação por classes ou cursos.
Autores como SUCHODOLSKI (1974) postulam contra esse tipo de educação a
integração entre as educações intelectual, moral e artística, que é uma postura contra
o trabalho desintegrado da escola tradicional.
Noutra perspectiva, Freire estabelece a diferenciação entre ensinar e educar, no
primeiro caso não se ajuda a personalidade a se desenvolver no individual e social.
TOSQUELLES (1975) manifesta a respeito que a escola atua "... ignorando a relação
existente entre afetividade e ação; a escola pratica diariamente autênticas "lobotomias"
pedagógicas".
A escola não somente deixa de estimular o desevolvimento integral, como também o
dificulta. Isso ocorre, segundo diferentes autores, por diferentes processos, com
destaque para o autoritarismo: o mestre é o centro da atividade educativa tradicional;
as atividades de vigilância predominam sobre as de ensino; nega-se a importância das
relações interpessoais; o mestre se dirige aos alunos como grupo e não como
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indivíduos concretos, descartando a colaboração entre estudantes e estimulando a
competição.
A forma com que a escola, através de seu currículo oculto, ensina aos alunos a
manejar os conflitos e dificuldades pouco lhes servem no enfrentamento das crises
pessoais, nas relações com outros e nos seus posicionamentos perante o mundo;
tampouco lhes capacita para identificar necessidades; as emoções e sentimentos,
assim como a necessidade de transformar são negados, o que se aprende é produto
dos próprios conflitos vividos na relação escolar. Desta forma, a escola impossibilita o
desenvolvimento do imaginar e atuar para o futuro.
A essa educação escolar são propostas diversas alternativas que enfatizam os diversos
aspectos da Educação, passando-se então pelas propostas anti-autoritárias,
pedagógicas, psicologizantes, sociopolíticas, etc.
1. A proposta anti-autoritária - parte de um estatuto de igualdade entre os
estudantes e o mestre, seja qual for o nível escolar de que se trate. Assim o
mestre deixa de ser o único com capacidade para determinar o que é
importante, devolvendo a palavra aos alunos; sua contribuição mais importante
é colocar em primeiro plano os valores do grupo e as relações interpessoais.
Também destaca a importância das atitudes na relação pedagógica. Mais do
que os conteúdos e os métodos, o importante nessa proposta é estimular a
mudança, a capacidade de mudar e a possibilidade de enfrentar a mudança,
com o docente passando a ser um facilitador do desenvolvimento da pessoa.
Esta proposta, contudo, tem excluído outros fatores do processo educativo, que
não pode se reduzir às relações harmônicas do grupo. Não se pode pretender
que a educação se reduza à boa comunicação humana; não podemos pretender
que no campo pedagógico o dilema seja, conforme SUCHODOLSKI (1975) o
"da liberdade ou da obediência, da liberdade ou da escravidão, da liberdade
individual ou da ditadura".
2. As propostas pedagógicas - esta alternativa tem como base fundamental a
mudança nas propostas didáticas; centrada no estudante, tira do centro o
professor e estimula a autonomia e a tomada de decisões por parte dos
estudantes. Ao centrar-se demasiado nos estudantes, esses percebem que é
muito difícil sair de seu mundo, que é precisamente o que deve ser superado,
convertendo-se assim numa pedagogia da facilidade e dos esforços reduzidos
(Escola Nova).
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3. As propostas psicologistas - semelhantes às anteriores, enfatizam o caráter
profilático da escola, considerando o problema escolar-educativo como um
problema de relações humanas. Assim, ignoram a família, o meio de vida, as
perspectivas futuras, os processos sociais, para se centrarem nos processos
intrínsecos da pessoa, ignorando que é a totalidade que conforma sua
personalidade ao lhe permitir o estabelecimento de relações com os demais
seres humanos.
4. A alternativa sociopolítica - provém fundamentalmente do pensamento
pedagógico marxista; propõe, ante a alienação do ser humano, a educação e o
desenvolvimento integral da pessoa; o inviável de uma pedagogia desligada da
política.
Suchodolski afirma que o subjetivo e objetivo, o individual e o social, o
desenvolvimento do ser humano e o da civilização, comportam uma relação dialética,
Assim, a contradição entre o mundo objetivo da civilização e o do interior do
indivíduo "somente poderão se conciliar, partindo-se da hipótese de que no curso do
desenvolvimento histórico o domínio do homem deve aumentar sobre os elementos
materiais e sociais de sua vida".
Não se pode esperar a mudança revolucionária para modificar a Educação, isso deve
ocorrer em sua tarefa cotidiana na forma de organizar a formação do ser humano, no
aprofundamento teórico e investigativo e, em particular, deve trazer para si o projeto
do futuro, do porvir.

6.1

PROPOSTAS METODOLÓGICAS GERAIS
PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Abordar a problemática ambiental a partir do campo da Educação significa enfrentar
três grandes desafios, desenvolvidos a seguir.
1. A construção do conhecimento de acordo com a compreensão da articulação
Sociedade-Natureza.
Esse desafio comporta um complexo problema epistemológico, já que a
compreensão de sistema de relações exige a explicação dos processos naturais,
dos ciclos de renovação da matéria e da energia na ecoesfera, assim como dos
processos econômicos e das formas de organização social a eles articulados. Em
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outras palavras, exige que se dê conta dos processos de ocupação social do
espaço natural.
2. O início de um processo formativo que culmine com a obtenção de recursos
humanos capazes de articular as distintas disciplinas para que possam dar
conta das relações entre Sociedade e Natureza.
Este desafio acarreta vários problemas: a necessidade de formar os docentes que
iniciarão tal processo; a necessidade de se pôr em prática condutas, atitudes,
métodos e procedimentos de trabalho que permitam e estimulem a
interdisciplinaridade, assim como o desenvolvimento de novas formas de
relação educativa.
3. Alternativas tecnológicas e de ação viáveis e possíveis. Precisam ser delineadas
de modo a se elaborarem formas específicas de atuação que transcendam a
sociedade, visando-se garantir o futuro da humanidade.
Este último desafio envolve a clareza na construção da concepção da
problemática ambiental e o uso de novos métodos e procedimentos na
abordagem à realidade pelas novas práticas dos pesquisadores.
Os objetivos assinalados significam o encontro de novas formas de trabalho e de
relação humana, assim como o compromisso dos envolvidos, tanto na concepção do
ambiental como nas práticas interdisciplinares e na validação ante aos problemas e
níveis do possível, exigidos pela sociedade e pela utopia como orientadora das ações.
Exigem a redefinição da concepção que o indivíduo tem da realidade, de sua posição
no espaço sócio-natural.
A conceituação da relação conhecimento-realidade é o ponto de partida da pesquisa,
fazendo-se necessário submeter conceitos, métodos e princípios das distintas
disciplinas à crítica retroativa, o mesmo ocorrendo com a transformação da visão
particular por parte do investigador.
Daí que os processos de planejamento e de avaliação das tarefas desenvolvidas
cotidianamente, tanto como dos resultados, constituem-se tarefas indispensáveis para
corroborar a validade ou a vigência social do projeto, tanto em termos acadêmicos
como sociais; e dessa forma compreender as mudanças necessárias, as contribuições e
as vinculações com a solução dos problemas dos sistemas natural e social.
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A formulação de um programa de tal natureza não responde à educação tradicional,
não gira em torno de uma atualização do conhecimento, baseando-se, no entanto,
sobre três objetivos básicos:
1. Proporcionar uma visão global do objeto de estudo, mostrando os métodos
empregados pelos especialistas das diferentes disciplinas que mantenham
relação com esse objeto.
2. Elaborar e explicar princípios gerais de organização de uma proposta que
continuará sendo elaborada; em cujo caso se enfatiza menos o conteúdo dos
cursos em prol de certos princípios e de suas aplicações.
3. Acordar a reelaboração dos conceitos elaborados pelas disciplinas.
Considere-se, ademais, que tudo isso depende da qualidade e do espírito de inciativa
por parte dos professores, assim como de um intercâmbio muito completo entre
professores e alunos.
Os cursos que tratam de ferramentas intelectuais e não de conteúdos, não podem ser
magistrais, isto é, depender da "sabedoria docente", mas da capacidade de
comunicação do grupo participante.
Da mesma maneira, vai oferecendo trabalhos comuns que reúnem as diversas
disciplinas para o exame de problemas complexos, construção coletiva, sentido de
comunidade e solidariedade.
Este tipo de ensino deve ter sua realização em seminários comuns, não confiados a
um professor, devendo ser constituídos em mesas redondas, nas quais os diferentes
especialistas (sem distinção entre professores e alunos) trabalham um problema cujo
propósito é servir de pretexto para a discussão.
Por outro lado, faz-se necessário constituir a possibilidade de uma formação
investigativa com uma visão da totalidade, cujo propósito é promover o
desenvolvimento do conhecimento para construir uma nova prática ambiental.
Com efeito, não se trataria de proporcionar informação para que seja armazenada ou
reproduzida, mas de revisar os fundamentos epistemológicos no que se refere à
contribuição para a compreensão do ambiental.
Isto requer conceituar o ambiental como processos e transformações sucessivas,
característicos da forma com que a sociedade interage com o entorno, e a
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possibilidade de modificar as formas de desenvolvimento através do planejamento
ambiental.
Além disso, um currículo com tais características requer a clareza dos pontos de
contato dos eixos formativos, de sua possibilidade de avanços sucessivos e da
compreensão dos desenvolvimentos dialéticos dos estudantes, isto é, dos momentos
desiguais no manejo conceitual.
O resultado real dessas propostas depende de novas atitudes por parte dos docentes,
de um intercâmbio respeitoso, crítico e criativo por parte de todos os participantes,
combatendo-se o espontaneísmo, o protagonismo e a competição, dando-se
condições para uma possível riqueza na discussão e nos enfoques de abordagem à
problemática ambiental no nível de trabalho necessário à construção de linguagens e
de tarefas comuns.
Ao começar o trabalho ambiental, é natural que ocorra um desconcerto durante a
primeira parte do processo; ante um ensino que com freqüência parece confuso,
incoerente, que não conduz a uma situação profissional definida, os professores
sofrem incompreensão por parte dos pais de família, já que estes esperam condutas
tradicionais. Romper com o papel de receptores do ensino ou de transmissores é uma
das grandes dificuldades; é necessário assumir o compromisso profissional como
construtores do conhecimento e do próprio processo educativo.

6.2

METODOLOGIAS, MÉTODOS E TÉCNICAS

Este conjunto de processos é considerado o mais influente e por sua vez o mais
influenciável na realização de um projeto de educação que responda às necessidades
apresentadas pelo ambientalismo. Portanto o exame desses processos exige um
trabalho mais detalhado, pois a mudança de rumo poderá determinar a modificação
dos processos anteriores.
A atividade acadêmica em seu conjunto representa levar à prática princípios
filosóficos e metodológicos definidos, motivo pelo qual a investigação e a docência
deverão fazer parte de um mesmo processo de construção de uma concepção
filosófica.
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Desta sorte, a discussão na sala de aula constitui um processo de investigação, que
por sua vez deve se converter em lições de caráter acadêmico, que dêem como
resultado a construção de novos sistemas conceituais.
A estrutura curricular
Entendemos por currículo uma proposta construída coletivamente para propiciar
experiências de aprendizagem, estabelecendo explicitamente o conteúdo, mas
refletindo também práticas e estilos de trabalho.
Os conteúdos curriculares podem ser organizados em várias disciplinas isoladas, ou
de forma interdisciplinar, mas compartilhando determinados enfoques teóricos,
metodológicos e técnicos. Assim, o currículo é um espaço propício à construção de
um campo interdisciplinar para gerar:
1. os argumentos epistemológicos e teóricos relacionados com os processos
conceituais e metodológicos;
2. os processos pedagógicos e psicológicos;
3. os argumentos socioculturais.
Para alcançar a globalidade e a contextualização junto com a interdisciplinaridade,
deve-se reservar espaços concretos no currículo, selecionar conteúdos e projetar
estratégias para o trabalho interdisciplinar, globalizado e contextualizado.
Isto pode ser atingido através da seleção de núcleos problemáticos, distribuídos,
incorporados e articulados (não somente agregados).
As estratégias didáticas não podem ser, por isso mesmo, simplesmente os processos
de informação, requerem formas diferentes de interagir nos espaços acadêmicos,
cuidadosamente desenhados e conduzidos.
A formulação do currículo deverá ser desenhada pensando-se nas formas de
abordagem dos conteúdos propostos, a ausência de elaboração de estratégias de
abordagem conduz a práticas seculares e à separação dos eixos articuladores,
convertendo o espaço acadêmico em cursos no melhor dos casos, e em matérias nos
menos acertados, dependentes da "sabedoria docente".
Assim, ainda que os conteúdos e métodos suscitados sejam definidos como eixos de
reflexão, que se ponha em marcha a crítica ao conhecimento, que se substitua um
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Conhecimento transmitido por um construído, que a cuidadosa engrenagem de
programas por meio da elaboração coletiva deva ser montada, a tudo isso se soma a
dificuldade de instituir programas coerentes e planejados sem que se caia na simples
justaposição de disciplinas, tão observada no desenvolvimento dos programas ou na
prática de abordagens enciclopédicas.
É necessário garantir um espaço de reflexão coletiva que possa combater certas
atitudes professorais dos docentes e o autoritarismo; que permita o desenvolvimento
da crítica acadêmica e da crítica como solidariedade e não como competição, de
modo a superar os ranços atribuíveis à cultura dominante.
O estilo de trabalho
As dificuldades do desenvolvimento do trabalho interdisciplinar exige o surgimento
de um estilo que, em nível geral, engloba três aspectos fundamentais:
1. clareza na concepção ao nível filosófico, metodológico e teórico. Significa
um compromisso conseqüente não com um trabalho como emprego, nem
como forma de adquirir poder; mas com a construção de uma nova visão do
conhecimento;
2. posição antidogmática e criativa. porque se faz necessária a modificação dos
velhos moldes, das posições defensivas das disciplinas e de seus status. A
criatividade exige a atitude de nunca se propor soluções como terminadas e
regulamentadas, devendo-se, primordialmente, assimilar a experiência em
cada mudança de ação a partir dos grandes problemas teóricos, indo até cada
caso particular das necessidades humanas apresentadas pelos participantes. Já é
bem conhecido o fato de que ser criador exige um trabalho árduo e um grande
esforço cotidiano; é fácil cair na rotina e seguir pelo caminho do menor esforço.
3. dinamismo: referente à capacidade de estruturar e de confrontar propostas
perante a comunidade científica.
É necessário abrir alternativas ante a falta de flexibilidade por parte de docentes e
estudantes, principalmente dos docentes e pesquisadores que muito freqüentemente
permanecem apegados em demasia a seus papéis, encerrando-se em suas disciplinas,
temerosos de um diálogo que exponha seus status.
Também ante a ausência de disposição para construir e constituir-se em equipe em
razão da resistência das estruturas tradicionais às novas formas de trabalho, em todos
os níveis; falta de disposição que redunda na perpetuação das formas de avaliação e
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de desenvolvimento da vida tão característicos das aulas tradicionais. A qualificação
converte-se assim em meio de repressão e em finalidade do processo formativo.

6.3

A COMUNICAÇÃO E A VINCULAÇÃO

Estes processos são importantes em vários níveis de desenvolvimento da proposta
educativa. Nos espaços acadêmicos - das salas de aula aos laboratórios, nas relações
da instituição com o mundo acadêmico do país, da região, propiciam a possibilidade
de confrontação, de crítica e de criação acadêmica, necessariamente num trabalho
conjunto com as comunidades de influência. Estes processos não respondem à uma
política definida, dependem das atitudes, da vontade e das aspirações dos professores.
A falta de estímulo às atividades que desenvolvam um sistema de comunicação e de
vinculação é muitas vezes, por si mesma, um obstáculo.
Os valores
É um consenso entre todas as perspectivas e correntes da Educação Ambiental que a
formação de valores é regra indispensável à formação ambiental. Os valores se
formam nas relações cotidianas que permitem aos seres humanos discordar, criar,
etc., em ambientes de respeito e democracia, entendendo por esta não o
assembleísmo e a discussão de toda decisão, mas a possibilidade de influir nas tarefas
da vida cotidiana, de construir o pensamento crítico e criativo e as possibilidades do
trabalho coletivo, o que exige compromisso com os postulados filosóficos,
metodológicos e conceituais, assim como com os propósitos do ambientalismo.

6.4

POR UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL
VOLTADA PARA A FORMAÇÃO AMBIENTAL

A educação integral passa pela formação do ser humano de modo que esse venha a
ser capaz de identificar necessidades, encontrar possíveis caminhos para sua
satisfação e construção de um projeto de vida; além disso, a formação ambiental deve
propiciar o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, de forma que o ser
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humano tenha clareza quanto à suas concepções de universo, de vida, de consciência
e de ser humano.
Isto é, "não se pode prescindir da realidade: deve-se partir dela, não para refazê-la, não para
copiá-la, mas para analisá-la, compreendê-la, tencionando mudá-la".
Discute-se sobre a importância de se conceber uma nova perspectiva sobre o
Conhecimento, que permita a percepção do indivíduo como ser ativo e
transformador, permanentemente interessado nos processos relacionados a suas
necessidades; daí que da Educação, da escola, e principalmente da formação
ambiental, exige-se o não apagar dessa atividade e desse interesse humanos com suas
imposições, mas a criação de ambientes propícios a avivá-los.
1. É necessária a criação de novos modelos de ensino que realmente constituam
modos de investigar a realidade, para que se abra uma alternativa metodológica
para a escola.
Trata-se de resolver problemas do conhecimento e das necessidades humanas,
coisa que não deve se limitar a um jogo de temas estéreis que ponham sob
prova a memória ou a capacidade de citar autores, mas que se faça do espaço
acadêmico um local de trabalho apaixonante, considerando-se as
potencialidades dos participantes e não as ignorando. Todavia, que não se
busque o êxtase contemplativo da espontaneidade dessas potencialidades,
deve-se transcendê-las.
O docente é necessário para orientar o trabalho, para coordená-lo, para suscitar
dúvidas, investigações, para contrapor-se à espontaneidade, para organizar a
vida acadêmica, para instaurar modelos cooperativos. Ora, isso exige que o
educador reveja sua missão de "ensinar", para que possa assumir a tarefa de
promover e de orientar o trabalho, estabelecendo relações de cooperação.
Nesse aspecto, a disciplina e a organização do trabalho apresentam-se de forma
bem diversa da tradicional, por possibilitarem a cooperação de cada um de
acordo com sua maturidade e possibilidades, permitindo a expressão e o
desenvolvimento das individualidades num ambiente cordial.
É preciso que se promova atividades em que o auxílio não seja apenas possível
mas um requisito; o companheirismo, necessário; e a solidariedade, uma meta
sempre perseguida, fatores que não passam pelo enfrentamento mas pela
integração.
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2. Procurar suprimir todas as barreiras, todos os obstáculos de linguagem, de
conteúdo, de formas de trabalho que apóiem a segregação, inclusive a
"liberdade de cátedra" que trabalha contra o projeto coletivo.
Nenhum processo da educação deve ficar de fora, tudo o que se faz ou se deixa
de fazer tem sentido, influencia o sistema e remete à concepção de mundo, de
conhecimento, de relações humanas e de sociedade que se tem.
Há que lutar contra a própria formação, que é sempre insuficiente,
inadequada; buscar outros horizontes da inteligência, da afetividade, da ação;
rever tudo o que se está acostumado a fazer e a afirmar nos espaços acadêmicos.
3. Há que se entender a não-existência de soluções mágicas, nada há que possa
ser aplicado de vez e definitivamente. A única saída está no trabalho cotidiano,
no esforço permanente para transformar. Há muitas dificuldades, mas também
muitas possibilidades.
O compromisso de fazer da formação ambiental uma educação diferente é um
compromisso ineludível com a solução da problemática ambiental; somente a
crítica e a construção permitem que se escape dos ideais, mas ao mesmo tempo
que se trilhe o caminho para a utopia.

6.5

FORMAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE

A revisão das práticas formativas nos remete à necessidade de contribuir para a busca
de soluções, do campo educativo à problemática ambiental, formando educadores
capazes de desenvolver uma nova prática educativa que contribua para a formação de
uma nova consciência na relação do ser humano com a Natureza.
Isto leva à necessidade de se formar o pessoal docente para essa tarefa, já que
qualquer projeto de inovação educativa fracassará sem a participação dos professores.
Esta situação se confirma sobretudo na revisão de conteúdos e de métodos de
formação ambiental, seja em relação a seu caráter interdisciplinar, seja porque até
agora a profissionalização dos docentes não tem sido considerada de maneira
importante na educação superior.
Nesse âmbito, ressalta-se que, ao serem incluídas no panorama descrito, ganham
importância várias ações educativas que contribuem para a concretização de uma
nova consciência social relacionada ao meio ambiente. Ações que, desde logo, devem
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ser de natureza múltipla, mas que devem ser iniciadas já, num processo de formação
de docentes que no espaço da prática cotidiana, na escola, impulsione a consciência
social, refletindo-se no trabalho realizado junto aos alunos e no intercâmbio de
experiências com outros docentes.
O processo de formação de docentes deve ter certas características que garantam a
tarefa de multiplicar a criação da nova consciência ambiental; há que ter uma
sustentação acadêmica sólida e vinculada a uma concepção teórica claramente
definida, de modo a permitir a geração de ações e de projetos de pesquisa de
envergadura acadêmica, numa projeção social mais ampla, para que acadêmica e
operativamente possam se manter solidamente sustentados.
O chamamento acadêmico acima explicitado exige a proposição de que o processo
de formação de docentes deve estar sustentado em estudos que garantam rigor e
pertinência, o que somente poder ser alcançado à medida em que for possível vencer
em primeiro lugar os obstáculos psicológicos e culturais dos docentes.
A transformação da prática docente garante o alcance do perfil dos estudos
ambientais, tal como concebidos, sendo difícil alcançar de outro modo os objetivos
propostos. Isto tranformaria as relações de todo o sistema educativo.
Assim, sob nosso ponto de vista, todo docente que venha a se incorporar num
programa de Educação Ambiental deve passar por um programa de formação,
constituído por um seminário de professores, no qual suas práticas sejam analisadas
de acordo com três linhas: concepção do ambiental, formas de construção do
conhecimento e concepções sobre a Educação. O que certamente lhe facilitaria uma
prática na qual seja possível a modificação de seu estilo de trabalho e a aquisição do
necessário enfoque interdisciplinar.
Desta forma, o seminário de professores seria um espaço cuja forma de organização
responderia a estas três linhas, num espaço compartilhado pela academia de
professores, observando-se os seguintes objetivos:
1. promover nos educadores uma tomada de consciência com relação aos
problemas ambientais no contexto do desenvolvimento humano em geral e do
desenvolvimento socioeconômico nacional e regional;
2. propiciar aos educadores um enfoque interdisciplinar e a capacidade necessária
para investigar, definir os conteúdos e experiências de educação ambiental
numa constante reorientação de suas práticas educativas cotidianas;
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3. formar educadores-pesquisadores com capacidade para identificar, examinar,
avaliar e propor alternativas às políticas educativas no contexto da formação
ambiental;
4. preparar educadores que desenvolvam práticas alternativas e propostas
metodológicas de formação ambiental;
5. contribuir para que os docentes promovam, envolvam-se e atuem como
gestores entre diferentes setores e como agentes da sociedade na elaboração de
projetos nas diferentes áreas ambientais, cuja característica seja a solução de
problemas concretos e a promoção de novas formas de desenvolvimento;
6. preparar educadores com conhecimento das características ambientais e das
novas propostas metodológicas apropriadas à região em que atuam,
propiciando dessa forma ações que contribuam para a solução da problemática
regional.
7. favorecer a formação, em vez da informação, submetendo os sujeitos à
atividade crítica e criativa, para que a reflexão permita o exame da realidade
educativa, considerando o contexto nacional e regional numa perspectiva
internacional, enfatizando-se o planejamento de investigações e o exercício da
integração teórica;
8. promover a modificação do estilo de trabalho, numa perspectiva crítica,
oferecendo instrumentos conceituais da dimensão ambiental, da problemática
educativa e da construção do conhecimento crítico, como base para o
desenvolvimento da investigação.

6.6

RELAÇÕES CONCEITUAIS, TEÓRICAS E
METODOLÓGICAS NO PROCESSO DE
FORMAÇÃO AMBIENTAL

É necessário permitir a interação e a busca de relações conceituais, teóricas e
metodológicas no processo de formação ambiental. Neste intuito, faz-se necessário:
1. identificar a articulação entre processos naturais, culturais e econômicos;
2. reconhecer processos naturais, fluxos e renovações de matéria e de energia na
Natureza;
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3. demonstrar a relação existente entre a satisfação das necessidades do ser
humano e as atividades que realiza, assim como suas implicações em diferentes
escalas espaciais e temporais;
4. revisar através das noções da ecologia, da antropologia e da economia os
conceitos de: oferta natural, manejo de recursos, diversidade cultural,
reprodução sociotecnológica, sistema natural transformado, impacto
ambiental;
5. estudar as transformações ao longo da história do ser humano no que se refere
à base de sustentação ecológica e ao desenvolvimento tecnológico;
6. entender a evolução nas estratégias de utilização dos recursos no transcurso do
desenvolvimento histórico. Identificar as etapas e intensidades na utilização de
certos recursos. Compreender os fundamentos socioeconômicos e filosóficos
que impulsionaram os estilos de desenvolvimento;
7. identificar as características e propriedades específicas das diversas regiões e a
racionalidade nelas dominante. Analisar a problemática ambiental associada às
condições naturais, culturais e econômicas apresentadas por uma determinada
região;
8. incorporar noções de desenvolvimento que relacionem o potencial produtivo
de um sistema de recursos naturais à satisfação das necessidades humanas, aos
valores culturais e às condições de existência;
9. discutir o referencial teórico conceitual da filosofia da Ciência;
10. refletir sobre o papel da concepção metodológica na construção do
Conhecimento;
11. observar diferentes propostas sobre a natureza da construção do
Conhecimento, revisando as correntes filosófico-metodológicas mais
importantes da ciência moderna, discutindo seus alcances e limitações na
investigação;
12. conhecer as novas propostas metodológicas para a construção de objetos de
estudo complexos e construir um enfoque interdisciplinar sob o ponto de vista
da metodologia.
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6.7

CURSOS E SEMINÁRIOS DE FORMAÇÃO
AMBIENTAL

Todos os cursos e seminários de formação ambiental deverão ser elaborados com uma
lógica de articulação horizontal e vertical, numa seqüência direta, com cada
seminário abordando a pauta daquele que o antecede.
Nesta elaboração é imprescindível:
-

analisar a formação como um campo de múltiplas dimensões espaciais e
teóricas, o mesmo ocorrendo com os diferentes enfoques teórico-metodológicos
inerentes às dimensões social e psicopedagógica da Educação, como campo
que se aborda a partir de diferentes disciplinas, concretizando-se
principalmente em três espaços:
a) individual;
b) grupal;
c) social.

Igualmente, é preciso:
1. revisar, analisar e reconceituar as noções fundamentais do processo ensinoaprendizagem na perspectiva da dimensão ambiental;
2. analisar as diferentes possibilidades da interdisciplinaridade como estrutura
metodológica para a formação ambiental;
3. examinar as noções que os professores-pesquisadores têm a respeito de suas
práticas docentes, do processo de ensino-aprendizagem, dos sujeitos e dos
conteúdos escolares, das estratégias metodológico-didáticas, dos contextos
institucional e social;
4. reconceituar estas noções sob a perspectiva ambiental, buscando a elaboração
de estruturas cognoscitivas, conceituais e metodológicas a partir de um enfoque
interdisciplinar;
5. dar ênfase à crítica das dimensões éticas e estéticas, na medida em que a
formação ambiental aqui pretendida reclama dos indivíduos e das
comunidades novas e determinadas condutas e comportamentos sociais que,
colocadas em prática, modifiquem o ambiente, permitindo assim o surgimento
de novos valores nos quais se consolidem os conceitos de Natureza, de Ser
Humano, de Beleza, entre outros;
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6. conhecer e analisar os diferentes processos que integram o programa e o projeto
educativo;
7. construir critérios de planejamento e de avaliação de programas e de projetos
de Educação Ambiental que abordem a formação ambiental;
8. elaborar propostas de investigação de problemas regionais e dos contextos
sociais e institucionais específicos nos quais se empenham profissionalmente os
estudantes;

6.8

ESTRATÉGIAS PARA A MODIFICAÇÃO DAS
PRÁTICAS EDUCATIVAS NA FORMAÇÃO
AMBIENTAL

Para modificar as práticas educativas é necessário promover um processo de
formação da arquitetura docente que permita a constante construção e concretização
de uma proposta pedagógica voltada para a formação ambiental.
Nesse sentido, propõem-se inicialmente as seguintes ações:
1. constituição do corpo docente em seminário permanente de análise e de
avaliação;
2. coordenação em equipe multidisciplinar dos cursos pertinentes;
3. organização de diversos seminários e oficinas paralelamente aos cursos, com a
participação de especialistas no respectivo campo.
Portanto, deve-se:
1. familiarizar os docentes com os conceitos fundamentais do campo, muitos dos
quais já mencionados;
2. propiciar práticas e hábitos de discussão crítica e de estudo individual e de
grupo;
3. construir conhecimento teóricos e metodológicos que lhes permitam articular
as diferentes dimensões sociais e psicopedagógicas da educação à dimensão
ambiental;
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4. aplicar esses conhecimento na avaliação, na análise e na crítica da realidade
educativa numa perspectiva ambiental;
5. propiciar a capacidade de problematizar, de indagar, de sistematizar, a partir de
um enfoque interdisciplinar, as diversas informações da problemática
ambiental para a construção de respostas a problemas no âmbito da Educação.
6. impulsionar a participação em equipes multi e interdisciplinares;
7. elevar a prática docente por meio de uma nova concepção e do
desenvolvimento da investigação, observando-se uma posição crítica e
autocrítica das práticas sociais, grupais e individuais que deterioram o
ambiente natural e humano;
8. desenvolver formas alternativas de educar, no âmbito formal, não-formal e
informal;
9. desenvolver um compromisso com a comunidade e com o futuro da espécie
humana sobre o planeta através de ações educativas e sociais.

6.9

AVALIAÇÃO

Por último, todas estas ações deverão demonstrar suas possibilidades de mudança,
sendo nessa intenção submetidas à avaliação do fazer educativo que se propõe como
processo. O que certamente exigirá que se siga com atenção o desenvolvimento dos
docentes, dos pesquisadores, dos estudantes, dos funcionários e do pessoal técnico, já
que se trata de uma ruptura epistemológica com conhecimentos, práticas e
ambientes até agora aceitos.
Desta forma, o primeiro processo importante da avaliação será a participação
cotidiana nas discussões em cada um dos seminários e a organização de atividades de
trabalho coletivas, o que requer uma assistência constante às sessões de trabalho.
O segundo processo será a apresentação de exposições, de temas e de experiências ao
longo dos seminários, englobando as rupturas e as modificações de atitudes e de
ambientes nas relações humanas.
O ritmo de desenvolvimento deverá ser constante, incorporando novos docentes, que
passarão por uma avaliação no período de seis meses, definindo-se daí a permanência
ou não no Programa.

112

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL

E

P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

L I NH AS

G ERA IS PARA AS P RÁTIC AS ED UCA TIV AS

Por outro lado, todas as atividades e processos do programa deverá estar submetidos a
uma constante avaliação.
Como parte das tarefas imediatas da proposta docente encontra-se o planejamento da
avaliação curricular. Trata-se de estabelecer estratégias de revisão contínua do
processo de ensino-aprendizagem que permitam a participação dos sujeitos
(docentes e alunos) envolvidos.

6.10

CONCLUSÕES

Partimos neste trabalho da noção "dimensão ambiental", visando distingui-la da
conhecida "variável ambiental", o que envolveria uma orientação aos conteúdos das
ciências naturais e da Ecologia fundamentalmente, circunscrevendo a formação
ambiental à compreensão e solução dos problemas de deterioração dos sistemas
naturais.
A dimensão ambiental e a atual problemática ambiental referidas ao longo deste
trabalho estão profundamente ligadas às formas de organização social, à deterioração
dos recursos naturais e à diminuição da qualidade de vida; estão fortemente
relacionadas ao exame do mito do domínio da natureza pelo ser humano e ao mito
da cultura judeu-cristã dominante no mundo moderno, reforçados pelos
descobrimentos científicos e pelas invenções e inovações tecnológicas.
Ao longo de sua história, a humanidade tem utilizado e explorado recursos;
entretanto, a era industrial apontou para a obtenção de vantagens imediatas sem a
devida consideração dos problemas gerados a médio e a longo prazo.
Estas raízes culturais favoreceram o estabelecimento de uma concepção utilitarista e
imediatista, principalmente pela visão fragmentada da realidade e do Conhecimento,
favorecendo a existência de indivíduos acríticos que identificam crescimento
econômico com desenvolvimento social, e que se servem dela em suas instâncias
pessoais.
O conceito de dimensão ambiental faz referência à relação Sociedade-Natureza,
porém não apenas a partir dos impactos negativos, mas da compreensão da
articulação dos processos naturais, do conjunto das relações entre os seres humanos,
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incluindo suas formas de organização histórico-sociais e as concepções quanto à
realidade e às formas de apropriação e de transformação dessa realidade.
Deste campo de relações surge a necessidade da construção de alternativas nos
diferentes âmbitos da ação humana, que permitam a transformação da atual
problemática ambiental.
Neste âmbito, a Educação pode contribuir para formular soluções com vista ao
desenvolvimento da consciência humana e ao aperfeiçoamento de sua compreensão
acerca dos problemas ambientais, desde que tais programas formativos suscitem
novas práticas educativas alternativas.
Assim, reconhecemos a Educação Ambiental como processo que possibilita o
desenvolvimento do aparelho conceitual, de modo tal que permita a compreensão
das inter-relações existentes entre o ser humano, sua cultura e a Natureza; além
disso, que lhe proporcione a capacidade para criar proposições de solução aos
problemas dentro de uma perspectiva de totalidade, sob os ditames de um conjunto
de valores éticos e estéticos relacionados à satisfação das necessidades humanas e à
elevação da qualidade de vida.
Ante esta situação, a discussão e as ações empreendidas por diferentes instituições
sociais, em nível nacional e internacional, têm sido insuficientes e muitas ocasiões
incompletas.
A complexidade do problema não permite soluções técnicas imediatas, a menos que a
concepção da problemática ambiental continue sendo simplificada.
Para que isso não ocorra, o caminho passa obrigatoriamente pela revisão das formas
de construção de conhecimento, de educar e de formar seres humanos, de produzir,
distribuir e consumir energia e matéria, passa pela revisão das formas de organização
das sociedades e de seus valores, ou seja, dos sistemas éticos e estéticos que as
orientam, do reconhecimento do papel das emoções e sentimentos, entre outras
questões fundamentais.
Todo programa de Formação Ambiental deve promover o pensamento crítico e
criativo dos alunos, a mudança de atitudes, a promoção da busca e as metodologias
de pesquisa que conduzam ao conhecimento de sua própria realidade e ao
compromisso com ela.
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Entende-se esta tarefa como parte da reorganização do sistema educativo, da
reformulação dos conteúdos e dos materiais didáticos e da revalorização da função
docente.
Trata-se então de estimular o desenvolvimento de novos métodos e teorias de
aproximação da realidade; o que exige distintos estilos de trabalho e a construção do
enfoque interdisciplinar, tanto no que se refere aos docentes quanto aos estudantes.
Assim, a interdisciplinaridade apresenta-se como maneira de abordar problemas
num trabalho cuidadoso de encadeamento dos programas por meio da elaboração
coletiva, de modo a formarem um todo coerente, integrando os respectivos níveis
teóricos, práticos e comportamentais.
Nessa interdisciplinaridade é essencial o cultivo sistemático do pensamento crítico,
estabelecendo ela como objetivo básico o gradual avanço na revisão das formas e
conteúdos do currículo e da prática docente. Assim, o interesse desta Educação não é
o de apenas provocar modificações no sistema de aprendizagem escolar, mas o de
suscitar aberturas para novos conhecimentos, novos enfoques, insistindo na função
social do docente e gerando novas relações entre aqueles que intervêm no processo
educativo.
Entretanto, a formação ambiental não deve somente sensibilizar, mas também
modificar atitudes e propiciar o desenvolvimento de novos conhecimentos e critérios,
num processo progressivo e construtivo.
Tudo isso envolve a revisão das três dimensões das relações ambientais: a relação do
ser humano consigo mesmo, com o outro (família, comunidade, sociedade) e com a
Natureza.
Assim sendo, a formação ambiental deve atuar na construção de uma consciência
teórica tanto em relação ao ambiente quanto à sua evolução no tempo e modificação
no espaço. Objetivo que já vem sendo alcançado no que se refere à educaçãoformação integral; ou seja, já surge o indivíduo capaz de reconhecer sua pertinência à
história social e natural e a própria possibilidade de se constituir em sujeito; objetivo
não atendido nas práticas cotidianas.
A Educação Ambiental é, portanto, o resultado de novas reorientações e articulações
de conhecimentos e de experiências, facilitando a percepção integrada da realidade;
isto implica transformar seus métodos e conteúdos tradicionais para reorientá-los
com um enfoque multidisciplinar que tenda à interdisciplinaridade.

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL

E

P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

115

L I N HAS

GE RAIS PARA AS P RÁTI CAS ED UC ATIV AS

Esta aquisição deve ser fomentada por meio de atividades de pesquisa-educação que
tendam a enriquecer e modificar os padrões experimentais, dando relevância à idéia
de compromisso que o sujeito assume para com a construção e transformação de sua
realidade, de tal modo que a Educação venha a contribuir para o estabelecimento de
novas estratégias de ocupação social do espaço, garantindo a sobrevivência humana e
cuidando do aperfeiçoamento da qualidade de vida.
A nova racionalidade ambiental deverá ser levada à prática através do convencimento
e do consenso; daí que o conjunto de ações educativas seja um eixo fundamental para
o desenvolvimento integral, ambiental ou sustentável.
As ações de formação e de educação ambiental devem responder à possibilidade de se
construir a necessária utopia humana que, como orientadora, permita a criação de
uma nova consciência social que tenha por meta um alternativo desenvolvimento
humano.
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: ASPECTOS
D A L E G I S L AÇ ÃO 1
OBJETIVOS

Conhecer os instrumentos legais de inserção
da temática ambiental e da Educação
Ambiental na Educação formal e não formal.

7.1

INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental tem nos seus marcos legais um instrumento suficientemente
eficaz, quando se deseja trabalhar sob esta ótica e dimensão e se encontra possíveis
1. Publicado no material do Curso Básico de Educação Ambiental à distância, do Ministério do Meio Ambiente,
Programa Nacional de Educação Ambiental, Brasília: 2001.
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dificuldades institucionais, ou ainda, se se têm complicados os trâmites para fazê-lo.
Embora encontre amplo amparo legal, a Educação Ambiental traz imbuída em si um
novo paradigma, que por ser novo e ser paradigma encontra resistências. Resistências
essas que serão rompidas a partir da construção coletiva dos novos marcos
conceituais.
É bom que se ressalte que, quer seja do ponto de vista da Educação Ambiental no
ensino formal, quer seja aquela para o trabalho não-formal, em ambas temos na
legislação o amparo à sua exeqüibilidade.
A partir das reuniões intergovernamentais e das internacionais, uma série de acordos
clamados pela sociedade mundial tem encontrado eco entre os legisladores
brasileiros e, seja para dar uma satisfação à sociedade internacional, seja para
consolidar processos de compromissos reais com a humanidade e com o planeta, o
fato é que a legislação brasileira é rica ao tratar dos temas ambientais de um modo
geral e presente ao que diz respeito à Educação Ambiental, desta forma é
interessante tomar conhecimento destes instrumentos para sabermos exatamente
como fazer o melhor uso deles.
A Educação Ambiental está em processo de construção. Aquilo a que nos referimos
como consciência ambiental, processos de desenvolvimento sustentável, novas
formas de produção ambientalmente corretas, além, naturalmente, dos novos
desafios pedagógicos de aglutinar todos estes questionamentos num processo
contínuo e continuado de ensino e de mudanças qualitativas de atitude frente ao
meio ambiente e à comunidade. Tudo isto nos dá mostra do quanto temos para
construir, questionar, inserir e valorar, no que diz respeito a relação sociedadenatureza.
Apesar de tudo, por serem estas coisas tão novas, é muitas vezes difícil conseguir o
espaço adequado de discussão, seja no âmbito da escola, seja no âmbito da sociedade
como um todo. Dessa forma, conhecer e saber usar adequadamente os instrumentos
legais é de fundamental importância.
Apresentaremos alguns instrumentos que têm tratado diretamente da inserção da
Educação Ambiental no panorama nacional, da Lei de Política Nacional de
Educação Ambiental e de alguns outros instrumentos legais que facilitam as ações de
cuidados específicos com o ambiente.
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A Legislação Ambiental Brasileira, por ser muito ampla, estará indicada e
disponibilizada em sites da internet.

7.2

LEI 6938/81 E O DECRETO 99.274/90

A preocupação com os processos educativos no trato das questões ambientais data
desde a aprovação da Lei Nacional de Meio Ambiente (PNMA), que “dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências”.
No seu Art. 2º estabelece como objetivo a “preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no País condições ao desenvolvimento
sócio econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade humana”,
atendendo aos princípios, dentre outros, o do inciso X:
“A Educação Ambiental para todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la, para participação ativa na defesa do meio
ambiente”.
O Decreto nº 99.274/90, que regulamenta a Lei de Política Nacional de Meio
Ambiente estabelece no Art. 1º inciso VII, como competência do Poder Público, em
suas várias esferas de governo, “...orientar a educação, em todos os níveis, para a
participação efetiva do cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para
que os currículos escolares das diversas matérias contemplem o estudo da ecologia”.
Observamos aqui que embora a Lei faça referência textual à Educação Ambiental, o
decreto que a regulamenta faz referência à inserção do estudo obrigatório da
ecologia, de modo a inserir a preocupação ambiental no currículo escolar. É curioso
que isso ocorra, uma vez que este decreto é quase dez anos posterior à Lei, quando já
havia evoluído conceitualmente a Educação Ambiental, o conceito de ambiente já era
entendido de forma mais ampla e se tinha já uma compreensão, de modo mais claro,
da ecologia como ciência, extremamente importante nas contribuições conceituais e
teóricas para a Educação Ambiental.
Entender os aspectos teóricos-conceituais da ecologia como um modo de interpretar
os ambientes e suas inter-relações, para conservá-lo e, se for o caso, preservá-lo, é um
dos aspectos da Educação Ambiental. Entretanto, temos que entender a ecologia
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como uma ciência bem marcada no recinto da biologia, que tem um espaço restrito
de atuação no estudo das relações entre os seres vivos e o espaço que o cerca, levando
em consideração os aspectos físicos, químicos e biológicos.
A ecologia não é uma ciência ambiental, é uma ciência que estuda o ambiente.
Entendida desta forma, temos claro que a Educação Ambiental vai importar da
ecologia uma série de conceitos essenciais ao entendimento das relações no
ambiente, do mesmo modo que vai buscar nas artes, na filosofia, na sociologia e na
economia, só para citar alguns, outros tantos conceitos para construir esta imensa
rede de relações existentes no âmbito sócio ambiental.
É importante ter clareza desses conceitos, para não confundir a amplitude da
dimensão da Educação Ambiental, seja no âmbito da escola, seja no âmbito do
trabalho com a comunidade.

7.3

A INDICAÇÃO CFE 10/86, O PARECER
226/87 E A PORTARIA 678/91

A partir da década de 70, quando as discussões sobre o meio ambiente passam a ser
preocupação geral, e após a Conferência de Tbilisi, já tratada na Unidade I desse
livro, o Conselho Federal de Educação começou a receber uma série de demandas e
conseqüentemente a elaborar pareceres e indicações referentes à inclusão da
Educação Ambiental nos currículos das escolas de educação básica e das instituições
de ensino superior.
O documento marco do CFE sobre esta matéria é a indicação CFE 10/86, de autoria
do Conselheiro Arnaldo Niskier, que considera necessária a inclusão da Educação
Ambiental nos currículos de educação básica dos Sistemas de Ensino e recomenda:
• a formação de uma equipe interdisciplinar e de um Centro Ambiental em cada
Unidade da Federação;
• a integração escola-comunidade, como estratégia para a aprendizagem voltada para a
realidade próxima;
• a elaboração de diagnósticos locais para a definição da abordagem relativa às práticas
ambientais; e
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• a incorporação de temas compatíveis com o desenvolvimento social e cognitivo da
clientela e com as necessidades do meio ambiente, considerando-se currículo como
um processo que se expressa em atividades e experiências educativas dentro e fora da
escola.
Este documento incorpora a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, bem
como traz em seu bojo, não mais a inserção dos temas ecológicos, mas amplia esta
abrangência para tratar dos temas ambientais, incorporando a conceituação da
Educação Ambiental. Não obstante faz ainda referência metodológica para a
inserção da Educação Ambiental, devendo ser esta tratada de modo interdisciplinar,
ressaltando ainda a necessidade de criação de equipes interdisciplinares e centros
ambientais nos estados, exatamente como proposto na Conferência de Tbilisi.
O Parecer CFE 226/87 aprova por unanimidade a indicação 10/86, considerando a
relevância do tema, elegendo o espaço da escola como aquele propício à formação ou
o reforço da consciência ambiental, através da Educação Ambiental.
Se tomarmos algumas das primeiras reuniões internacionais, como por exemplo a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972),
vemos a fundamentação do parecer, uma vez que a partir de então a Educação
Ambiental passa a ser considerada como campo de ação pedagógico.
Do mesmo modo, os “Princípios de Educação Ambiental”, estabelecidos pelo
seminário realizado em Tammi em 1974 (Comissão Nacional Finlandesa para a
UNESCO, 1974), estabelece que a Educação Ambiental é um componente de todo
pensamento e de toda atividade da cultura no mais amplo sentido da palavra e a
reunião de Tbilisi, que determina as bases da Educação Ambiental, compreende o
Meio Ambiente:
“não somente como o meio físico biótico, mas, também, o meio social e cultural, e
relaciona os problemas ambientais com os modelos de desenvolvimento adotados pelo
homem”.
Estes foram alguns dos documentos que serviram de base para os educadores, de um
lado, exigir do Ministério da Educação um posicionamento claro com relação à
inserção da Educação Ambiental no ensino formal e de outro, para elaboração do
parecer, pelo relator.
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A Portaria 678/91/MEC, decorrente da indicação CEF 10/86 e do parecer 226/87,
determina que a educação escolar deve contemplar a Educação Ambiental, permeando todos
os níveis e modalidades de ensino.

7.4

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, destaca em seu Capítulo VI – Do
Meio Ambiente:

Art. 225 - 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.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

I- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas;
II- preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III-definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem a sua proteção;
IV-exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se
dará publicidade;
V- controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI-promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente;
VII-proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma
da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
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§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal matogrossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao
uso de recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei
federal, sem o que não poderão ser instaladas”.
Paralelamente, no Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I da
Educação:

Art. 214 - A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração Plurianual, visando à

articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do
poder público, que conduzam à
I- erradicação do analfabetismo;
II- universalização do atendimento escolar;
III-melhoria da qualidade de ensino;
IV-formação para o trabalho;
V- promoção humanística, científica e tecnológica do país.”

Assim, o princípio fundamental estabelecido para o desenvolvimento de uma política
ambiental – Educação Ambiental em todos os níveis – é compatível com os fins,
objetivos e organização do sistema educativo, expresso na Carta Magna.
A inserção de um capítulo que trata especificamente das questões ambientais na
Constituição Federal é reflexo, já neste tempo, de uma série de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em decorrência dos problemas ambientais
emergentes e das pressões populares, que se iniciam a partir da década de 70, com a
organização da sociedade civil brasileira. A organização da sociedade civil é reflexo
das organizações semelhantes que começam a se formar em todo o mundo em
decorrência dos manifestos ambientalistas.
É preciso identificar formas alternativas para seu desenvolvimento no decorrer do
processo educativo e delimitar seu alcance. Para o cumprimento deste preceito
constitucional foram posteriormente criados instrumentos legais (leis, decretos e
portarias) no âmbito federal, estadual e municipal.
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REFLITA

A importância de ter sido incluído na Constituição Federal um
capítulo que trata sobre o meio ambiente.

7.5

O PRONEA

Anteriormente à aprovação da Lei 9.795/99 e sentindo a necessidade de um
instrumento legal que respaldasse as ações da Educação Ambiental no Brasil e,
sobretudo, no âmbito governamental, foi proposto pelos Ministério da Educação e do
Desporto e pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, com parceria dos Ministérios da Cultura e de Ciência e Tecnologia, o
Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA.
O PRONEA foi aprovado pelo Presidente da República em 22/12/94, a partir da
Exposição de Motivos Interministerial, assinada pelos Ministros da Educação e do
Desporto, do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, Cultura e
Ciência e Tecnologia. Embora se sinta a necessidade de reformar este programa, ele
continua valendo, e deve ser adequado à Lei 9.795/99.
Em 1996, foi estabelecido um Protocolo de Intenções entre o Ministério do Meio
Ambiente e o Ministério da Educação, cuja finalidade era, a esse tempo, firmar uma
cooperação técnica e institucional na área de Meio Ambiente. Em 1999, os ministros
do Meio Ambiente e da Educação, assinaram um termo aditivo ao convênio de
cooperação técnica.
A exposição de motivos apresentada para o PRONEA está pautada na legislação
nacional e nos acordos internacionais que foram objeto de estudo da Unidade II
desse livro.
Os princípios que inspiram o Programa de Educação Ambiental estão baseados no
fato da Educação Ambiental ser um dever constitucional do Poder Público, ela
constitui tarefa a integrar os esforços da União, dos Estados e dos Municípios.
O fato do Poder Público ter a responsabilidade não exclui a participação da
comunidade nesse processo, pois ela deve ser transformada em parceira essencial na
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promoção da ação educativa e na formação da consciência da sociedade em favor da
preservação ambiental para as presentes e as futuras gerações.

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.
A preservação ambiental contempla também a utilização dos recursos da natureza
com sustentabilidade, de modo que o acesso a eles pelas gerações atuais permita igual
acesso para as próximas gerações. Em resumo, o que se objetiva é que o uso dos bens
naturais seja feito com responsabilidade e consciência dos direitos atuais e futuros da
humanidade. Nota-se aqui que a despeito de haver os termos conservação e
preservação, eles foram usados de maneira indiscriminada no PRONEA.
Com base nesses princípios, foram estabelecidas linhas de ação e metas com a
finalidade de dotar os sistemas de ensino e a sociedade em geral dos instrumentos
para uma ação nacional, a ser desenvolvida diretamente, ou através dos Estados da
Federação, os quais serão incentivados a iniciar seus processos de elaboração dos
respectivos Programas Estaduais de Educação Ambiental.

CONSERVAÇÃO e PRESERVAÇÃO
A Lei 9985 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza, define Conservação e Preservação dentre outros.
O PRONEA se traduz então em sete linhas de ação, contemplando os diversos
setores da sociedade.
-

Linha de ação 1
Trata da inserção da educação Ambiental no ensino formal, e apresenta a
capacitação, o apoio técnico a projetos, bem como o apoio a produção e
avaliação de material didático como as ações estratégicas para cumprir esta
meta.

-

Linha de ação 2
Trata da Educação Ambiental no processo de gestão, tem como meta incentivar
a incorporação da gestão ambiental no exercício das atividades de gestão
pública ou privada, capacitando os gestores e articulando os órgãos de
representação social, tais como Fóruns Permanentes, Associações, Federações e
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similares, como instrumentos de implementação, apoio e promoção das
referidas ações.
-

Linha de ação 3
Trata da realização de campanhas específicas de Educação Ambiental para
usuários de recursos naturais, com o objetivo de instrumentalizá-los no sentido
de uso adequado dos recursos. As ações estratégicas para viabilizar tal objetivo
estão centradas em ações educativas voltadas ao público-alvo, seja ele formado
por profissionais ou amadores (tais como pescadores, mineradores,
garimpeiros, agricultores, dentre outros), para o uso adequado do recurso
natural. Além disso, realizar campanhas nacionais como prevenção de
incêndios florestais, respeito ao defeso, proteção de espécies ameaçadas, etc.

-

Linha de ação 4
Trata daqueles que atuam nos meios de comunicação e dos comunicadores
sociais, tem como objetivo instrumentalizar estes profissionais para uma
atuação ambiental eficiente. Para viabilizar este pleito, foram traçadas ações
estratégicas no sentido de disponibilizar informações ambientais, promover
capacitações, treinamentos e seminários, produção de material técnico, apoio à
veiculação de material sobre temática ambiental, bem como apoio e incentivo à
produção artística e literária que tenham componentes da Educação
Ambiental.

-

Linha de ação 5
Trata da articulação e integração das comunidades em favor da Educação
Ambiental, tem como objetivo mobilizar as iniciativas das comunidades, no
sentido de ampliar e aperfeiçoar as práticas de Educação Ambiental a elas
dirigidas. As ações estratégicas decorrentes são no sentido de prestar apoio a
estas iniciativas, bem como apoiar a realização de eventos, desenvolvimento de
programas e projetos voltados para estas realidades específicas.

-

Linha de ação 6
Trata da articulação intra e interinstitucional, tem como objetivo promover e
apoiar o intercâmbio no campo da Educação Ambiental. Desta forma, sua ação
estratégica era a continuidade de eventos como o Universidade e Meio
Ambiente, promover periodicamente conferências, fóruns, e encontros, assim
como apoiar e integrar a Rede de Formação Ambiental para a América Latina e
o Caribe e as comissões municipais e estaduais de Educação Ambiental.

-
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Aborda a criação de centros especializados em Educação Ambiental,
integrando universidades, escolas profissionais e centros de documentação em
todos os estados da federação, com o intuito de viabilizar o aprofundamento
dos aspectos conceituais e metodológicos de Educação Ambiental. A estratégia
decorrente é a criação de uma rede de centros especializados em Educação
Ambiental, de forma a consolidar estudos e pesquisas relativas ao tema, além
de promover a produção de material educativo. A estratégia máxima, neste
caso, se pautava por implantar o Centro Nacional de Educação Ambiental.

7.6

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
(LDB) – LEI 9.394

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sancionada em 20 de dezembro de 1996,
traz inovações na amplitude dos processos educativos, tratando não apenas da
aquisição de conhecimentos, mas dos processos formativos do cidadão. Desta forma,
a LDB, ao introduzir estes novos elementos, abre espaço para um processo de
formação mais participativo, levando em consideração as inter-relações decorrentes
dos processos sociais e culturais.

Art. 1º “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.
Art. 2º “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Os valores sociais de solidariedade e tolerância, condições indispensáveis para o
pleno exercício da cidadania, somados aos valores expressos pela sociedade, como as
suas manifestações culturais, a sua religiosidade, são elementos que estão embutidos
nos processos formativos do educando, tornando este processo parte da realidade de
cada um, assim como preconiza a Educação Ambiental.
Como já vimos anteriormente na Constituição Federal, a LDB apresenta a indicação
para que se elabore o Plano Nacional de Educação.

Artigo 9º - "A União incumbir-se-á de:

I- elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios".
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A partir então, de toda esta reflexão sobre a nova concepção dos processos educativos,
é oportuno analisar alguns aspectos do ensino fundamental.
A inserção de novos temas, que vêm instrumentalizar a nova concepção de ensino,
são justamente aqueles do âmbito de ação da Educação Ambiental:
Entender o ambiente e inserir o homem numa perspectiva harmônica e participativa,
integrada e humilde, onde a participação cidadã signifique o respeito ao ambiente, e,
conseqüentemente, à cultura, as relações sociais e econômicas, e as relações de respeito
para com os seres vivos e fraternas entre os seres humanos.

Artigo 32 - "O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na

escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e
dos valores em que se fundamenta a sociedade".
A definição de ambiente, como já vimos anteriormente, extrapola o espaço físico e
biológico, assumindo o espaço social, das relações humanas, que aí ocorrem
(Conferência de Tbilisi). Deste modo, a formação plena do educando, sob a ótica da
Educação Ambiental, se dá no espaço interativo e indissociável do ambiente e das
relações político-sociais que aí se expressam, com a finalidade de formar este novo
cidadão, mais ético e participativo.

III-o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista à aquisição de
conhecimentos e habilidades e à formação de atitudes e valores.
A formação de atitudes e valores, explicitamente elencadas na nova LDB, suscita
uma prática educativa diferenciada, levando em conta os valores sociais, elemento
determinante de uma sociedade, mote de inferência da Educação Ambiental.

IV-o fortalecimento de vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância
recíproca em que assenta a vida social.
Do mesmo modo que o ensino fundamental, as séries finais do ensino básico,
correspondentes ao ensino médio, também apresentam uma forte tônica formativa do
educando, valorizando a ética, o pensamento crítico, e entendendo os processos
científicos-tecnológicos como aqueles instrumentos de transformação social e
exercício da cidadania. Desta forma, tendo como base os parâmetros curriculares já
discutidos na Unidade II desse livro, também a Educação Ambiental se mostra como
um bom instrumento para alcançar os objetivos propostos pela LDB para a educação
brasileira.
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Artigo 35 - "O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos,

terá como finalidades:

III-o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV-a compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina".
Artigo 36 - "O currículo do ensino médio observará (...) as seguintes diretrizes:

I- destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das
letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da
cidadania".
É importante compreender que as diretrizes para o ensino médio colocam no mesmo
patamar e em igual nível de importância a tecnologia, as artes, os processos de
transformação social e a comunicação idiomática. O espaço do currículo se amplia,
na medida em que agrega estes novos elementos formativos, transformando o
educando em agente da sua própria educação.
Vale ainda ressaltar que o parecer 15/98, da Câmara de Educação Básica (CEB), do
Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a proposição de reforma curricular
para o ensino médio e indica a elaboração conseguinte da Resolução que estabelece
as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio.
Podemos ainda comentar que a reforma curricular que ocorre no ensino médio muda
a tônica da educação, antes centrada na aquisição do conhecimento, onde o
educando era passivo frente ao processo, e agora uma educação pautada na formação
ética e no desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
Concluindo, a respeito da LDB, transcrevemos para você refletir as considerações
oriundas da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI,
incorporadas no PCN:
- educação deve cumprir um triplo papel: econômico, científico e cultural;
- a educação deve ser estruturada em quatro alicerces: aprender a conhecer, aprender
a fazer, aprender a viver e aprender a ser.
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POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL – LEI 9795/99

Em 1993 o Deputado Fábio Feldmann propôs na Câmara dos Deputados o projeto
de Lei 3792/93, que instituía a Política Nacional de Educação Ambiental. Este
projeto de Lei, durante a sua tramitação, foi submetido à análise de vários setores da
população (órgãos do governo como MEC, IBAMA, MMA, organizações não
governamentais, universidades, dentre outras) diretamente interessados na matéria, e
que apresentaram várias contribuições ao documento.
Para atender as sugestões apresentadas, o então Presidente da Comissão de Meio
Ambiente, Deputado José Sarney Filho, apresentou o substitutivo ao Projeto de Lei,
que, em 1999, foi aprovado pelo Congresso Nacional.

LEI 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999
Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 1º Entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Art. 2º 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 formal e não-formal.
Art. 3º Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à Educação Ambiental,

incumbindo:

I- ao Poder Público, nos termos dos Arts. 205 e 225 da Constituição Federal, 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;
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II- às instituições educativas, promover a Educação Ambiental de maneira integrada aos
programas educacionais que desenvolvem;
III-aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, promover
ações de Educação Ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente;
IV-aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na
disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a
dimensão ambiental em sua programação;
V- às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre
o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio
ambiente;
VI-à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e
habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a
identificação e a solução de problemas ambientais.
Art. 4º São princípios básicos da Educação Ambiental:

I- o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II- a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o
meio natural, o sócio econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
III-o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade;
IV-a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V- a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI-a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;
VIII – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.
Art. 5º São objetivos fundamentais da Educação Ambiental:

I- o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;
II- a garantia de democratização das informações ambientais;
III-o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e
social;
IV-o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação
do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um
valor inseparável do exercício da cidadania;
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V- o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada,
fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade e sustentabilidade;
VI-o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII-o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como
fundamentos para o futuro da humanidade.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Seção I

Disposições Gerais
Art. 6º - É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 7º - A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, instituições
educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação
em Educação Ambiental.
Art. 8º - As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser

desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de
atuação inter-relacionadas:
I- capacitação de recursos humanos;
II- desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
III-produção e divulgação de material educativo;
IV-acompanhamento e avaliação.

§ 1º Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados os
princípios e objetivos fixados por esta Lei.
§ 2º A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:
I- a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos
educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;
II- a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos
profissionais de todas as áreas;
III-a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;
IV-a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente;
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V- o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à
problemática ambiental.
§ 3º As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:
I- o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da dimensão
ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino;
II- a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental;
III-o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação dos
interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática
ambiental;
IV-a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental;
V- o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material
educativo;
VI-a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações enumeradas
nos incisos I a V.
Seção II

Da Educação Ambiental no Ensino Formal
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- 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.

Art. 10. A Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada,

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.

§ 1º A Educação Ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de
ensino.
§ 2º Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da
Educação Ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica.
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§ 3º Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser
incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem
desenvolvidas.
Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos

os níveis e em todas as disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas

áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios
e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos,

nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos Arts. 10 e 11 desta Lei.
Seção III

Da Educação Ambiental Não-Formal
Art. 13. Entendem-se por Educação Ambiental Não-Formal as ações e práticas educativas

voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e
participação na defesa da qualidade do meio ambiente.
Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará:

I- a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de
programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao
meio ambiente;
II- a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-governamentais na
formulação e execução de programas e atividades vinculadas à Educação Ambiental nãoformal;
III-a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de
Educação Ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações nãogovernamentais;
IV-a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;
V- a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação;
VI-a sensibilização ambiental dos agricultores;
VII-o ecoturismo.
CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um órgão
gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.
Art. 15. São atribuições do órgão gestor:
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I- definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional;
II- articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de
Educação Ambiental, em âmbito nacional;
III-participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área de
Educação Ambiental.
Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas

de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a Educação Ambiental, respeitados
os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos públicos vinculados à

Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-se em conta os seguintes
critérios:
I- conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação
Ambiental;
II- prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de Educação;
III-economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno
social propiciado pelo plano ou programa proposto.

Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser contemplados, de

forma eqüitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões do País.

Art. 18. (VETADO)
Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e educação,

em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos às ações de Educação Ambiental.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de sua publicação,

ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Educação.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de abril de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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Paulo Renato Souza
José Sarney Filho

Alguns pontos apresentados nessa lei valem ser ressaltados e são considerados
grandes avanços.
A definição de Educação Ambiental (Art. 1º), foge dos antigos padrões meramente
biológicos/ecológicos e preservacionistas, inserindo o homem como agente das
transformações e responsável pela qualidade e sustentabilidade da vida no planeta,
deixando de ser um mero espectador.
Desta forma, a inclusão da Educação Ambiental como componente da educação
nacional (Art 2º) em todos os processos educativos garante um espaço privilegiado de
ação, inserindo-se no âmbito da educação formal e dos processos educativos nãoformais.
Do mesmo modo, (Art. 3º) a definição das políticas públicas, por parte do poder
público, com a incorporação da dimensão ambiental, além de fortalecer a Educação
Ambiental no espaço escolar, propicia o engajamento da sociedade nos processos de
gestão ambiental.
Os princípios da Educação Ambiental, incorporando o enfoque humanista,
ampliando a concepção de meio ambiente, incorporando os aspectos sócioambientais e culturais, a indicação do trabalho pedagógico visando a
interdisciplinaridade, a incorporação da ética, a garantia de continuidade, a
articulação entre o global e o local, o respeito à pluralidade cultural, conferem a esta
Lei um caráter atual, consonante com as discussões internacionais e nacionais sobre
o tema, conforme vimos nas Unidades I e II desse livro.
Além disso, imprime às abordagens da Educação Ambiental o caráter participativo,
democrático e amplo, abrindo espaço para a participação efetiva da comunidade na
construção dos marcos referenciais e na construção de sínteses inovadoras entre os
novos conhecimentos e o saber comunitário tradicional.
Os objetivos que fundamentam (Art. 5º) esta lei avançam no sentido de encarar o
ambiente como o espaço de integração das várias e complexas relações onde aos
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aspectos biológicos se somam aqueles de ordem social, cultural, econômicos e éticos,
dentre outros.
Garantir a democratização de informações, estimular a participação individual e
coletiva na solução dos problemas ambientais, estimular a cooperação entre regiões,
entre ciência e tecnologia e o fortalecimento da cidadania, são também objetivos
desta lei, mostrando e valorizando a participação nos processos da Educação
Ambiental e do desenvolvimento sustentável do País.
No Art. 6º é instituída a Política Nacional de Educação Ambiental. Isto significa
dizer que a Educação Ambiental não é mais pano de fundo das políticas públicas,
mas é elemento determinante dessas políticas, estruturada em princípios e
objetivos claramente definidos.
Outro aspecto interessante que se nota neste instrumento legal é a preocupação com
relação à sua aplicabilidade, uma vez que consta como linhas de atuação, assim
expressas no Art. 8º, a preocupação com a capacitação, com a pesquisa e com a
produção de material educativo.
O parágrafo 3, que trata da formação e atualização de pessoal remarca a busca das
alternativas curriculares e metodológicas para a capacitação de recursos humanos,
abrindo um novo campo de pesquisa e experimentação em Educação Ambiental.
Além disso, apóia as iniciativas e experiências locais e regionais, na produção do
material didático e estimula a montagem de banco de dados da Educação Ambiental.
Estas proposições já encontram eco no Programa Nacional de Educação Ambiental,
em fase de construção, com a colaboração dos estados através das Comissões
Interestaduais de Educação Ambiental.
De modo a operacionalizar a inserção da Educação Ambiental no ensino formal com
caráter interdisciplinar, a lei é bastante clara ao tirar o aspecto disciplinar deste
tema, incentivando a abordagem integrada e contínua em todos os níveis e
modalidades do ensino formal. A exceção se faz para a pós-graduação e extensão
universitárias, onde, quando necessário se fizer, pode ser criada a disciplina de
Educação Ambiental, com a finalidade de avançar na capacitação de recursos
humanos.
Fica destacado o papel dos meios de comunicação de massa na divulgação dos temas
ambientais, dos princípios e objetivos da Educação Ambiental.
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A lei estabelece a responsabilidade destes meios com a sensibilização das pessoas e o
acesso à informação sobre os problemas ambientais, à situação ambiental do País,
divulgando as soluções possíveis, as experiências exitosas e os potenciais
identificáveis para o desenvolvimento comunitário.
Ao mesmo tempo, cabe à imprensa, como formadora de opinião pública, difundir
valores e gerar, a partir de exemplos, atitudes coerentes com a defesa do meio e a
consolidação da qualidade de vida das pessoas, minimizando a exacerbação do
consumo supérfluo, dando dicas sobre a importância da construção de uma
sociedade sustentável, e de um meio social saudável onde a participação democrática
e a cooperação e solidariedade sejam entendidos como valores básicos.
Ainda no âmbito da educação não formal é destacado o papel das empresas, públicas
e privadas, na busca das alternativas tecnológicas, juntamente com as universidades e
outros setores da sociedade, reforçado pelas certificações de qualidade ambiental: a
ISO 14000.
A sensibilização da comunidade para o uso dos espaços de preservação e áreas
protegidas, papel que historicamente tem sido desempenhado pelo IBAMA, passa a
ter destaque especial nessa Lei.
A EMATER e a EMBRAPA têm tido destacado papel no que se refere a
sensibilização dos agricultores para os aspectos ambientais, do mesmo modo que esta
tem sido a preocupação da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST). Estas ações, até então isoladas, encontram aí o respaldo legal.
De modo a garantir a exeqüibilidade desta lei, ficou definido no seu escopo a figura
de um órgão gestor. Este órgão gestor, definido na Câmara Técnica de Educação
Ambiental do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), era formado pelos
Ministérios do Meio Ambiente e da Educação quando da tramitação do Decreto de
Regulamentação da lei. Este decreto agora está sendo enviado ao Conselho Nacional
de Meio Ambiente e ao Conselho Nacional de Educação para apreciação.
Para executar a Política Nacional de Educação Ambiental de modo descentralizado,
o Art. 16 transfere aos estados e ao Distrito Federal a competência de elaborar as
diretrizes a partir de diagnóstico local. Para tanto, foi feito um trabalho de
sensibilização nos estados, no sentido de se constituir as comissões interestaduais de
Educação Ambiental, que estarão se reunindo em Brasília no sentido de elaborar a
política nacional de Educação Ambiental, com a participação das bases.
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O único artigo vetado nesta lei foi aquele que dizia respeito a disponibilização de
recursos para sua execução.

7.7.1

DECRETO Nº 4.281, DE 25 DE JUNHO DE 2002

Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação
Ambiental, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, D E C R E T A:
Art. 1º - A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e entidades

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, pelas instituições educacionais
públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, meios de
comunicação e demais segmentos da sociedade.
Art. 2º - Fica criado o Órgão Gestor, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999,

responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, que será dirigido
pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação.

§ 1º Aos dirigentes caberá indicar seus respectivos representantes responsáveis pelas questões de
Educação Ambiental em cada Ministério.
§ 2º As Secretarias-Executivas dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação proverão o
suporte técnico e administrativo necessários ao desempenho das atribuições do Órgão Gestor.
§ 3º Cabe aos dirigentes a decisão, direção e coordenação das atividades do Órgão Gestor,
consultando, quando necessário, o Comitê Assessor, na forma do art. 4º deste Decreto.
Art. 3º - Compete ao Órgão Gestor:

I- avaliar e intermediar, se for o caso, programas e projetos da área de educação ambiental,
inclusive supervisionando a recepção e emprego dos recursos públicos e privados aplicados
em atividades dessa área;
II- observar as deliberações do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e do
Conselho Nacional de Educação - CNE;
III-apoiar o processo de implementação e avaliação da Política Nacional de Educação
Ambiental em todos os níveis, delegando competências quando necessário;
IV-sistematizar e divulgar as diretrizes nacionais definidas, garantindo o processo
participativo;
V- estimular e promover parcerias entre instituições públicas e privadas, com ou sem fins
lucrativos, objetivando o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à sensibilização
da coletividade sobre questões ambientais;
VI-promover o levantamento de programas e projetos desenvolvidos na área de Educação
Ambiental e o intercâmbio de informações;
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VII-indicar critérios e metodologias qualitativas e quantitativas para a avaliação de programas
e projetos de Educação Ambiental;
VIII-estimular o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando o
acompanhamento e avaliação de projetos de Educação Ambiental;
IX-levantar, sistematizar e divulgar as fontes de financiamento disponíveis no País e no
exterior para a realização de programas e projetos de educação ambiental;
X- definir critérios considerando, inclusive, indicadores de sustentabilidade, para o apoio
institucional e alocação de recursos a projetos da área não formal;
XI-assegurar que sejam contemplados como objetivos do acompanhamento e avaliação das
iniciativas em Educação Ambiental: a) a orientação e consolidação de projetos; b) o
incentivo e multiplicação dos projetos bem sucedidos; e, c) a compatibilização com os
objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 4º - Fica criado Comitê Assessor com o objetivo de assessorar o Órgão Gestor, integrado por

um representante dos seguintes órgãos, entidades ou setores:

I- setor educacional-ambiental, indicado pelas Comissões Estaduais Interinstitucionais de
Educação Ambiental;
II- setor produtivo patronal, indicado pelas Confederações Nacionais da Indústria, do
Comércio e da Agricultura, garantida a alternância;
III-setor produtivo laboral, indicado pelas Centrais Sindicais, garantida a alternância;
IV-Organizações Não-Governamentais que desenvolvam ações em Educação Ambiental,
indicado pela Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG;
V- Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;
VI-municípios, indicado pela Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente ANAMMA;
VII-Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC;
VIII-Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, indicado pela Câmara Técnica de
Educação Ambiental, excluindo-se os já representados neste Comitê;
IX- Conselho Nacional de Educação - CNE;
X- União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;
XI-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
XII-da Associação Brasileira de Imprensa - ABI; e
XIII-da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Estado de Meio Ambiente ABEMA.
§ 1º A participação dos representantes no Comitê Assessor não enseja qualquer tipo de
remuneração, sendo considerada serviço de relevante interesse público. § 2º O Órgão Gestor
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poderá solicitar assessoria de órgãos, instituições e pessoas de notório saber, na área de sua
competência, em assuntos que necessitem de conhecimento específico.
Art. 5º - Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino,

recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais,
observando-se:
I- a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e
permanente; e
II- a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores.
Art. 6º - Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, mantidos e

implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental integrados:
I- a todos os níveis e modalidades de ensino;

II- às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de
licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de
gerenciamento de resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de
ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos ambientais, de
ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental;
III-às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia de
comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde;
IV-aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, entidades de
classe, instituições públicas e privadas;
V- a projetos financiados com recursos públicos; e
VI-ao cumprimento da Agenda 21.
§ 1º Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de recursos
privados em projetos de Educação Ambiental.
§ 2º O Órgão Gestor estimulará 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.
Art. 7º - O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e seus órgãos vinculados, na

elaboração dos seus respectivos orçamentos, deverão consignar recursos para a realização das
atividades e para o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 8º - A definição de diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação

Ambiental em âmbito nacional, conforme a atribuição do Órgão Gestor definida na Lei, deverá
ocorrer no prazo de oito meses após a publicação deste Decreto, ouvidos o Conselho Nacional do
Meio Ambiente- CONAMA e o Conselho Nacional de Educação - CNE.
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 2002, 181º da Independência e 114º da República.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presidente da República
Paulo Renato de Souza, Ministro da Educação
José Carlos Carvalho, Ministro do Meio Ambiente

7.8

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

O Congresso Nacional decretou a Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001, que aprova o
Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem a duração prevista
de 10 anos, e deverá estar em sintonia com a Declaração Mundial de Educação Para
Todos (Conferência de Jomtiem).
Se nos remetermos à Constituição Federal, no mesmo Art. 214 já comentado
anteriormente, encontramos a indicação para que seja elaborado o Plano Nacional
de Educação. A indicação também está presente na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, no Art. 9º, que trata da elaboração do Plano Nacional de Educação, em
colaboração com os Estados, Municípios, o Distrito Federal e os Municípios. Com
estas bases, este diploma legal foi elaborado recebendo diversas contribuições do
Governo, da Sociedade Civil, de especialistas, enfim, de todos aqueles que se
relacionavam com o tema e tinham proposições a fazer.
O PNE, segundo o voto do Sr. Relator, está montado sobre três eixos:
”A educação como direito, que deve ser garantida desde o nascimento à idade adulta,
porque sem ela a pessoa não se completa, não se realiza e não contribui com o
desenvolvimento social do grupo.”
O conceito ampliado de Educação Ambiental leva em consideração os processos
continuados da educação, de modo a tornar o indivíduo parte integrante dos
processos de aprendizagem do grupo social ao qual pertence, tendo aí um papel
preponderante e determinante não somente em relação aos aspectos sociais, mas
também em relação às interações do grupo com o ambiente que o cerca.
“A educação como motor do desenvolvimento econômico e social, onde está ressaltada a
necessidade de formação de quadros universitários e o investimento em ciência e
tecnologia.”
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Desta forma, a aquisição de conhecimentos tecnológicos e de acesso à pesquisa provê
o indivíduo, e, conseqüentemente, a sociedade como um todo, de conhecimentos que
serão determinantes na construção do desenvolvimento sustentável.
“O terceiro eixo mostra a educação como meio de combater a pobreza e a miséria, onde
mais do que nunca, reverter o quadro de exclusão social, desemprego, pobreza e
miséria, é imperativo para um país que tem cerca de 60 milhões de pessoas nesta
deplorável situação, às portas do século XXI, com 37% da população vivendo abaixo
da linha da pobreza.”
Em nosso ponto de vista, a educação como instrumento de inclusão social e a
Educação Ambiental como espaço de interação entre a sociedade e o seu meio, onde
se questiona e se buscam alternativas aos modelos de desenvolvimento sócio
ambientais, podem ser a alavanca para minorar as desigualdades sociais.
Podemos perceber que estes eixos sobre os quais se apóia o PNE são alguns daqueles
de articulação da Educação Ambiental.
A Educação Ambiental é explicitada nos objetivos e metas do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio, com o seguinte texto:
“A Educação Ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida como uma
prática integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei 9795/99”.
No item que trata da educação superior, dentre os objetivos e metas temos que
incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes temas
relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que
se refere à abordagem tais como:
- gênero;
- educação sexual;
- ética (justiça, diálogo, respeito mútuo e solidariedade);
- pluralidade cultural;
- meio ambiente;
- saúde; e
- temas locais.
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Estes são temas e abordagens recorrentes em Educação Ambiental. Além do mais, os
docentes têm que ter formação específica, e aí está a coerência da inserção deste item,
uma vez que a Educação Ambiental é meta no ensino fundamental e médio.
Situação semelhante ocorre quando se trata da educação de jovens e adultos. As
diretrizes explicitam que:
“...não basta ensinar a ler e a escrever; para inserir a população no exercício pleno da
cidadania, melhorar sua qualidade de vida e de fruição do tempo livre, e ampliar suas
oportunidades no mercado de trabalho...”
Do mesmo modo aí temos a clara indicação legal que nos permite trabalhar
Educação Ambiental na educação de jovens e adultos, como instrumento sólido para
promover uma educação cidadã. No âmbito da educação tecnológica e formação
profissional, a meta é estabelecer junto às escolas agrotécnicas cursos básicos para
agricultores, voltados para a melhoria do nível técnico das práticas agrícolas e da
preservação ambiental, dentro da perspectiva do desenvolvimento auto-sustentável.
Aí também fica clara a indicação para o trabalho em Educação Ambiental.
Para o Magistério da Educação Básica, fica assegurada, como diretriz, uma formação
profissional que assegure o desenvolvimento do educador enquanto cidadão e
profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com os alunos e dos
métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem. Assim como na formação de
docentes, há coerência quanto à preocupação de capacitação para os conteúdos a
serem desenvolvidos, abrindo espaço para os aportes em Educação Ambiental.
Mais adiante, nas metas, fica clara a possibilidade de inserção da Educação
Ambiental quando se fala em inserir nos currículos e programas dos cursos para
formação de pessoal para a educação, temas específicos da história da cultura, dos
conhecimentos, das manifestações artísticas e religiosas do segmento afro-brasileiro,
das sociedades indígenas e dos trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade
brasileira.
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QUADRO SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ANTECEDENTES

1981
1986
1987
1988
1990
1991
1996
1999
2000
2002

Lei 6938 – Lei Nacional de Meio Ambiente que dispõe sobre a Política Nacional de
Meio Ambiente.
Indicação CFE 10/86 – é a primeira indicação para incluir a Educação Ambiental
nos currículos escolares.
Parecer 226/87 – aprova a indicação 10/86.
Constituição Federal.
Decreto 99.270/90 – regulamenta a Lei 6.938/81.
Portaria 678 – MEC – determina a inclusão da Educação Ambiental na educação
Escolar.
Lei 9.394 – Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
Lei 9.795 – Política Nacional de Educação Ambiental.
Plano Nacional de Educação (Projeto de Lei).
Decreto 4.281/02 - Regulamenta a Lei nº 9.795, que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental
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AM BIEN TAL MUN I CI PAL E P ARTI CI PAÇ ÃO

GESTÃO AMBIENTAL
M U NIC I PAL E
PARTICIPAÇÃO

OBJETIVOS
Compreender o município como eixo da gestão ambiental local. Analisar os
elementos básicos da gestão ambiental municipal, compreendendo a sua
importância e estabelecendo diretrizes para o seu planejamento.
Compreender a importância da participação na gestão ambiental municipal.
Esclarecer os processos formativos de respaldo à gestão ambiental, analisando
alternativas de conscientização e de formação para diversos setores.
Conhecer o surgimento e o desenvolvimento da proposta de Agenda 21 Local
no mundo. Estabelecer as principais características, componentes e estratégias
de uma possível Agenda 21 Local.

8.1

O MUNICÍPIO COMO EIXO DA GESTÃO
AMBIENTAL

O município é a circunscrição administrativa básica, regida pela municipalidade com
a qual se divide o território de alguns países. Os municípios geralmente agrupam um
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importante núcleo populacional e contam com autoridades (prefeitos e funcionários
administrativos) e com órgãos locais de direção e de gestão.
Como unidade política, administrativa e territorial, o município está diretamente
vinculado aos problemas cotidianos de sua população e de seu ambiente, e às suas
características e necessidades, que lhe concedem uma potencialidade no momento do
estabelecimento de alternativas que visem o alcance do desenvolvimento sustentável.
O município tem uma importante responsabilidade na gestão ambiental e pode
desempenhar um papel fundamental se conseguir organizá-la de maneira coerente.
Na gestão ambiental municipal, convergem dois elementos-chave:
• a necessidade de dispor das capacidades essenciais para dar conta das exigências
ambientais estabelecidas pela legislação vigente;
• o desafio do desenvolvimento comunitário sustentável que requer a articulação do
crescimento econômico, da eqüidade social e da proteção ambiental, no contexto da
melhoria da qualidade de vida da população.
Há, em todos os países e localidades, um âmbito legal, setorial e específico dos
municípios, que lhe outorga atribuições em matéria ambiental, direta ou
indiretamente.
As exigências ambientais municipais dizem respeito principalmente a ações reativas
(recepção de denúncias, fiscalização, etc.) e a ações reguladoras (permissões, patentes
e autorizações).
A gestão ambiental municipal envolve três âmbitos de relações, que são de relevância
para seu planejamento e implementação.
1. A relação entre a institucionalidade municipal e os efeitos territoriais de caráter
ambiental municipal.
2. A gestão ambiental deve ser concordante com a gestão regional e nacional,
estabelecendo canais de comunicação eficientes e gerando acordos de
cooperação.
3. A transversalidade da gestão ambiental demanda uma adequada relação do
município com os setores envolvidos; devendo-se assegurar um trabalho
conjunto e de apoio mútuo em matéria de competências e de atribuições
setoriais.
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Uma alternativa apropriada para atuar de maneira coerente e articulada neste campo
é a implementação de um sistema de gestão ambiental municipal, com a participação
de todos os atores envolvidos.

8.2

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
MUNICIPAL

O sistema de gestão ambiental municipal é concebido como um conjunto
interatuante de elementos administrativos e normativos que, dentro da estrutura
orgânica do município, desenvolve o planejamento, a instrumentação, o controle, a
avaliação e o acompanhamento das ações de proteção e de conservação do ambiente e
da utilização adequada dos recursos naturais, em coordenação com as instâncias
estatais e com o setor social do município.
A proteção ambiental deve ser tarefa dos setores público, social e privado. Entretanto,
às instâncias governamentais, ao autorizarem o estabelecimento e a operacionalidade
de múltiplas atividades humanas, competem a prevenção e o controle, de modo a
evitarem ou atenuarem os impactos sobre o ambiente.
A proteção ambiental é uma tarefa que, além da sociedade, pede o comprometimento
dos governos central e municipal, cujas capacidades para a coordenação dependem
em grande medida dos esforços dispendidos no atendimento e na resolução dos
problemas ambientais.
Nos municípios são desencadeados os programas de desenvolvimento, nos quais
podem ser aplicadas as decisões para que tais programas não alterem as condições
naturais do meio. Ao ser envolvido na gestão ambiental, se reconhece ao município
as faculdades para decidir e aplicar suas próprias políticas de aproveitamento dos
recursos, para planejar seu desenvolvimento e, em conseqüência, para elevar a
qualidade de vida da população de suas comunidades.
A gestão ambiental municipal com uma visão de sistema deve compreender a
incorporação da perspectiva ambiental ao funcionamento da administração
municipal, não se limitando ao controle das atividades impactantes, deteriorantes,
nem ao manejo dos recursos; mas também precisa incluir uma perspectiva ambiental
no processo do desenvolvimento.
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Neste sentido, um sistema de gestão ambiental municipal deve procurar o
cumprimento articulado de três funções:
1. uma função global, normativa-educativa, de acompanhamento e controle;
2. uma função setorial, de atenção a problemas específicos (contaminação,
desmatamento, etc.), que dependerá dos princípios estabelecidos pela primeira
função;
3. uma função de planejamento, elaborando um plano de desenvolvimento
municipal através de programas de melhoramento e proteção ambiental do
município. Este plano deve ser integral, como se poderá ver mais adiante,
tendo estreita relação com a implementação de uma Agenda 21 local, tal como
abordado no capítulo 6.
As ações derivadas dos processos de gestão ambiental municipal devem ser efetuadas
em espaços que eventualmente possam corresponder a diferentes níveis
administrativos, por isto requer a coordenação com o governo central, por meio de
seus ministérios, ou com diversas instâncias de governo, de acordo com o
ordenamento e a situação de cada país.
É importante que a gestão ambiental municipal considere projetos que possam ser
operados de maneira anual, trianual e outros que por sua transcendência requeiram
uma ou mais administrações. Neste sentido, é fundamental buscar e garantir a
continuidade dos processos.
As equipes de trabalho administrativos no município devem estar conformadas
interdisciplinariamente para que possam permitir o desenvolvimento de métodos
que respeitem a totalidade do objeto de estudo.
A política ambiental deve conduzir à superação dos critérios econômicos para a
tomada de decisões, introduzindo a qualidade de vida da população e o
aproveitamento apropriado dos recursos naturais.
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GESTÃO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO
MUNICIPAL

Um elemento central a considerar para a gestão ambiental municipal é sua relação
com os processos gerais de planejamento municipal. A gestão ambiental não pode ser
realizada colateralmente nem à margem do desenvolvimento de um município, seja
este urbano ou seja rural, razão pela qual deve ser inserida desde o início no processo
de planejamento geral. Este fato tem uma expressão importante no possível
desenvolvimento das Agendas 21 locais, como se verá mais adiante.
A contribuição de uma equipe de gestão ambiental municipal e do estabelecimento
de um sistema de gestão ambiental municipal não se reduz ao manejo dos problemas
ambientais. Sua contribuição parte da reflexão global sobre o desenvolvimento
sustentável do município e da proposta de alternativas para alcançar o
aproveitamento ideal dos recursos naturais, no âmbito de uma concepção de
melhoria da qualidade de vida humana e do enfoque ético no que diz respeito às
relações entre Sociedade-Natureza.
Nessa perspectiva, a gestão ambiental municipal é uma dimensão transversal do
trabalho do município, que se inclui nas ações de planejamento de maneira
integradora: nas tarefas educativas, de saúde, limpeza e manejo de áreas verdes, na
prevenção de desastres, na prevenção e controle dos problemas derivados da
contaminação ambiental, nas análises e assistência técnica aos processos industriais,
agropecuários ou comerciais potencialmente contaminadores, etc.
Assim sendo, a primeira reflexão ao se iniciar um processo de gestão municipal ou ao
estabelecer um nexo de colaboração para seu fortalecimento, é a relação existente
entre o planejamento do desenvolvimento municipal e a gestão ambiental do
município. Não sendo evidente, requer então o encontro de espaços alternativos de
análise e de prospecção estratégica do desenvolvimento em que se consiga uma
articulação sistêmica entre esses processos.
O planejamento é uma atividade humana que identifica e prioriza
potencialidades, determina ações a seguir para obter os objetivos
assinala os instrumentos e recursos necessários para conseguir
supervisiona e faz os ajustes necessários na etapa de execução e avalia
para estabelecer correções.
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O planejamento ambiental nos municípios urbanos ou rurais é o conjunto de
atividades programadas que nos permite estabelecer um inventário de recursos,
formular um inventário de necessidades, regular a busca de uma racionalidade
ambiental de preservação dos recursos e otimizar a apropriação social no mercado de
ofertas e demandas.
O planejamento ambiental deve ser parte do plano de desenvolvimento do município
em sua tarefa de conseguir uma boa administração que conduza ao desenvolvimento
local. Este processo global identifica as ações físicas, institucionais e regulamentares
que o Estado e a população devem empreender com a finalidade de atingir um
desenvolvimento sustentável.
O planejamento ambiental deve constituir tarefa conjunta entre Estado (nação,
departamento, estado e município), sociedade civil (cidadania em geral,
organizações comunitárias, empresas privadas, organizações não-governamentais e
outros) e organizações políticas locais. A tarefa de quem planeja é a de coordenar,
orientar e articular todo o processo.

8.4

O PLANO INTEGRAL DE GESTÃO
AMBIENTAL MUNICIPAL

No plano ambiental local busca-se identificar, executar e avaliar o resultado de uma
série de ações regulamentares, que permitam organizar as relações entre sociedade e
ambiente, no contexto de desenvolvimento sustentável. Este plano deve ser integral e
requer orientar ações para um adequado tratamento do ambiente municipal. Como
já foi mencionado, deve fazer parte dos planos gerais de desenvolvimento e ser marco
referencial e fundamento para o alcance do desenvolvimento sustentável no
município.
A elaboração do plano e de sua execução depende das instâncias de decisão e de
execução definidas pelo município, dentro de suas realidades normativas, sociais e
culturais. O importante não é o modelo de estrutura que o município estabeleça para
si, mas a possibilidade de alcançar ações integradoras específicas e a capacidade
técnica e executora de tais instâncias.
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Uma opção interessante é a constituição das denominadas "Unidades de Gestão
Ambiental Municipal", formadas sob uma direção ambiental municipal ou fazendo
parte de secretarias ambientais já existentes, ou ainda, pertencendo ao âmbito de
comitês permanentes ou de conselhos ambientais, criados por representantes de áreas
relacionadas a temas de interesse ambiental.
As opções são múltiplas, a chave está na possibilidade de se obter uma boa
articulação temática e de ação, tanto no interior do município como nas tarefas
intersetoriais envolvendo a população e seus diferentes delegados.

8.4.1

INTEGRALIDADE, TRANSETORIALIDADE E
PARTICIPAÇÃO NO PLANO

Para atingir um verdadeiro planejamento voltado para a gestão ambiental no
município, é necessário manejar um enfoque de trabalho integral, intersetorial e
participativo.
A integralidade e a intersetorialidade devem partir do próprio interior da
municipalidade e do conselho municipal para poderem ser projetadas racional e
ativamente nos diversos setores sociais. Por isso, seja qual for a organização interna
do município, precisa-se de um nível organizativo tal que propicie o trabalho
articulador entre as entidades municipais, requisito sem o qual os esforços de ação
integradora e intersetorial para a população não serão efetivos.
Os processos participativos, por sua vez, devem se originados também pela forma
interna de trabalho do município, já que os responsáveis pela gestão ambiental
favorecem relações de tipo horizontal, as interdependências, abrindo vias de contato
para a opinião pública e para as contribuições de diversos agentes municipais
implicados.
Além disso, o estabelecimento de canais e de mecanismos estáveis e permanentes,
visando a participação da cidadania, também faz-se necessário em diversos
momentos da gestão ambiental.
Entre eles, cabe mencionar a criação de comitês de assessoria, de foros para
denúncias e para sugestões quanto à solução de problemas, grupos de trabalho
comunitário voltado para a recuperação ambiental, etc.
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TEMAS CENTRAIS DE UM PLANO INTEGRAL DE GESTÃO
AMBIENTAL

O Plano Integral de Gestão Ambiental de um município deveria, em princípio,
abordar os seguintes temas centrais a seguir relacionados.
a) Ordenamento territorial ambiental municipal: ações conjuntas de
esclarecimento, de orientação e execução de alternativas de uso do território e
do ambiente em seu conjunto.
b) Pesquisa ambiental: permanente trabalho de pesquisa sobre as características e
estado da situação ambiental no município, assim como sobre suas
potencialidades, como uma atividade de suporte para todas as tarefas a serem
realizadas.
c) Monitoramento e informação ambiental: manejo permanente de dados sobre
os diversos parâmetros da situação ambiental.
d) Controle da poluição ambiental: análise, prevenção e solução de problemas
relacionados à contaminação de águas marinhas, continentais e para consumo
humano, à poluição do ar, ao manejo de resíduos urbanos sólidos e líquidos, ao
controle de ruídos nocivos, da poluição visual, etc.
e) Gestão integral dos recursos naturais: gestão integral dos diversos recursos
naturais, sob a perspectiva da conservação, da preservação e do bom uso,
incluindo trabalhos específicos, relacionados à água, ao solo e à biodiversidade.
f) Gestão de espaços recreativos e culturais: análise e manejo de locais de
interesse recreativo e cultural, como parques, praias, áreas protegidas,
monumentos históricos, áreas verdes e de esportes, etc.
g) Prevenção de desastres naturais e induzidos: estabelecimento de parâmetros de
riscos naturais, de ações de prevenção e de alerta de acordo com as condições da
região.
h) Educação Ambiental: processo permanente de ação, voltado para a
municipalidade (formação de funcionários e de autoridades) e para a
população (campanhas de conscientização e de divulgação) e especializada
(por setores produtivos, organizacionais sociais, grupos de idade, etnias, etc.).
i) Participação comunitária e intersetorial: estabelecimento de mecanismos e de
vias e procedimentos para o alcance de uma verdadeira participação na gestão
ambiental, de modo a englobar todos os setores sociais.
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j) Processos administrativos e legais referentes ao ambiente: o conhecimento e a
aplicação da legislação ambiental, das disposições municipais, dos
procedimentos administrativos e de outros temas conexos devem ser inseridos
integralmente no plano de gestão ambiental.
k) Projetos especiais: de acordo com as características do município e da região,
surgem necessidades específicas que convergem para o desenvolvimento de
projetos especiais que devem ser adequadamente gerenciados e inseridos no
contexto global do Plano.
Os temas anteriormente citados não são unidades isoladas nem estáticas dentro da
gestão ambiental municipal, requerem uma permanente interação e revisão, assim
como um verdadeiro enfoque sistêmico em sua aplicação nas tarefas centrais
realizadas pelo município.
No que concerne à realização de atividades exigidas por cada um dos temas
mencionados, as autoridades municipais devem contar com o apoio de entidades e
outros grupos que possam contribuir positivamente para a obtenção dos objetivos
visados.
As instituições educativas, como universidades, colégios e institutos tecnológicos,
podem contribuir ativamente nos processos de pesquisa, de monitoramento, de
informação e de educação ambiental.
Os grupos comunitários também possuem condições de apresentarem interessantes
contribuições em todos os campos. O fundamental é alcançar uma verdadeira
abertura para que esta participação ocorra a partir de um projeto integral, para que
posteriormente sua execução conte de maneira natural com a colaboração dos
diversos setores sociais.
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8.1
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Modelo de gestão ambiental municipal. Fonte: TRÉLLEZ, E.; QUIROZ; E.
Gestão Ambiental nos municípios alternativos e Participação
Comunitária.
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REFLITA
Agora que terminamos este capítulo, pesquise se o seu município
possui um plano de gestão ambiental. Verifique se o processo de
elaboração deste plano tem cumprido com as exigências mínimas
colocadas neste capítulo. Para realizá-la, busque o caderno de
campo e anote suas conclusões e recomendações.

8.5

PARTICIPAÇÃO E FORMAÇÃO AMBIENTAL
NA GESTÃO MUNICIPAL

8.5.1

A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA GESTÃO
AMBIENTAL MUNICIPAL

Do núcleo familiar básico, passando pela vizinhança ou pelas pessoas ligadas pelo
âmbito de trabalho cotidiano, pela profissão, pelos interesses artísticos ou esportivos,
pelas crenças religiosas, pela esfera de amigos; toda base organizada, simples ou
complexa, pode desempenhar um papel importante no processo participativo de
melhoria ambiental na gestão ambiental local.
Para que se possa desenvolver uma verdadeira gestão ambiental, exige-se a efetiva
participação social como eixo fundamental do processo.
Porém, para que a participação coletiva tenha uma verdadeira presença, devem ser
cumpridos pelo menos três requisitos:
• a existência de uma capacidade de iniciativa voltada para a gestão ambiental que
expresse o potencial criativo da população;
• a liberdade de escolha entre diversas alternativas;
• a existência de uma independente capacidade organizacional.
As comunidades possuem condições para estabelecerem prioridades no processo de
busca de soluções, apoiadas no conhecimento direto, nos seus interesses existenciais
para o alcance de soluções concretas, com o apoio de opções técnicas e do
compromisso das respectivas autoridades.
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A participação implica uma diversidade de elementos que devem ser considerados e
implicados como partes do processo de gestão ambiental compartilhada por
autoridades, especialistas e pela população organizada.
- A comunidade pode e deve analisar sua situação ambiental, estabelecendo as
correspondentes prioridades para a busca de soluções e para a tomada de decisões,
de acordo com os interesses comuns.
- A população, uma vez reconhecidos os aspectos fundamentais de sua problemática
ambiental, deve assumir responsabilidades concretas e diretas no processo.
- É importante fazer que os conhecimentos da população, provenientes de suas
experiências diretas, sejam juntadas às informações complementares sobre aspectos
científicos, tecnológicos, normativos, etc.
- A interdisciplinaridade e a intersetorialidade são aspectos permanentes da
problemática ambiental, por isso, nenhuma disciplina isolada, nem tampouco um
único setor deve ser tido como decisivo na gestão ambiental comunitária.
- A articulação de esforços e uma boa dose de imaginação criadora são aspectos
essenciais da participação social na gestão ambiental.
- A descentralização das decisões representa também um elemento central na
promoção da verdadeira participação social nas ações de melhoria ambiental.
- A situação particular dos países da América Latina, dotados de extraordinários
recursos naturais, ante as situações de alta precariedade nas condições de vida de
amplos setores da população, exige uma urgência no estabelecimento de amplos
processos participativos, de modo que as comunidades se envolvam diretamente
nas decisões e nas ações de gestão ambiental voltadas para a melhoria do ambiente.
- É determinante o papel desempenhado pelas inovações educativas destinadas a
serem incorporadas pelo sistema educativo geral, tanto as referentes à reflexão
sobre as relações existentes entre a sociedade e a natureza e suas conseqüências,
como sobre os fundamentos e alternativas dos processos participativos para todos os
setores da população. Nenhum esforço poderá ser sustentável se não estiver
acompanhado de uma forte dose de educação, pilar insubstituível para as
mudanças e para o avanço de todos os povos.
- A participação social, sua vinculação ao ambiente e ao desenvolvimento
sustentável, na busca de uma melhor qualidade de vida, não pode ser alcançada
caso não se reforce a busca pelo equilíbrio nas relações sociais, que se traduz no
alcance da paz como elemento indispensável ao desenvolvimento em harmonia.
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O trabalho ambiental é trabalho de todos, como expressão profunda do
reconhecimento de nossa essência natural e social; como afirmação cultural e
amostra irreversível da decisão tomada por um futuro melhor para cada um dos
habitantes do planeta, façam eles parte da numerosa biodiversidade que nos
acompanha ou da sociedade humana. Ainda há tempo para reagir positivamente.
Para alcançar um processo organizado voltado para a gestão ambiental, com a
participação da comunidade, é preciso contar com métodos e instrumentos que
facilitem a análise das situações ambientais, sob as perspectivas multisetoriais, e que
tornem viável o estabelecimento de planos e de programas de ação participativa
comunitária. Entre eles figuram os métodos para realização de diagnósticos
participativos e os diversos enfoques do planejamento participativo.
8.5.1.1

OS DIAGNÓSTICOS NO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO

O diagnóstico urbano-rural participativo é um processo de diálogo e de
conscientização que gera contribuições por parte dos relevantes grupos de uma
comunidade; suas ações são orientadas para melhorar a realidade e fomentar a
organização democrática local.

Figura

8.2

Habitantes participando da realização de um diagnóstico. Fonte:
FUNIBER-Peru.
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Este diagnóstico fortalece a identidade e a cultura municipal, resgata opiniões da
comunidade dentro do processo de planejamento municipal e contribui para
melhorar o uso sustentável dos recursos naturais. Bem manejado, o diagnóstico
participativo propicia a comunicação de saberes locais entre os atores envolvidos e os
técnicos que acompanham o processo, razão pela qual se constitui também num
mecanismo de interlocução e de acordos.
Para que os diversos métodos a serem aplicados na realização de um diagnóstico
participativo tragam bons resultados, o processo deve ser respaldado por
componentes formativos e de busca de consensos entre os diferentes setores que dele
participam. Uma das técnicas que geralmente apresenta excelentes resultados é a
aplicação de elementos prospectivos, nos quais, além de se analisar a situação
existente através de fatores determinantes, estabelecem-se também as relações entre
os próprios fatores num dado momento, podendo-se visualizar conjuntamente as
desejáveis inter-relações para o futuro, com o que o diagnóstico se constitui numa
boa base para o planejamento.
As técnicas básicas da prospectiva que têm sido experimentadas nesses campos são: a
Análise Estrutural, a construção de Cenários Desejáveis e a Estratégia Setorial (ou
de Atores). Veja-se, em resumo, algumas de suas características (BERGER, 1964;
GODET, 1985):
a) A Análise Estrutural. Trata-se de um processo de inquirição sistemática que
busca pôr em evidência a estrutura e a dinâmica das relações entre variáveis
qualitativas (sejam estas quantificáveis ou não) que intervêm num fenômeno
objeto de estudo.
Esta análise parte da determinação individual e de grupo de variáveis, de
fatores ou de problemas condicionantes de um dado tema, permitindo uma
reflexão interdisciplinar, organizada e construtiva sobre as formas de interação
de tais variáveis na situação presente. Igualmente, possibilita o estabelecimento
das relações alternativas desejáveis no futuro e, portanto, ajuda a esclarecer as
mudanças na dinâmica dos processos considerados oportunos nas condições do
porvir. As relações são estudadas com o apoio de uma matriz de dupla entrada,
trabalhando-se inicialmente sob a premissa de considerar conexões diretas nas
quais a variável ou o fator a atuar diretamente sobre outro produz nele efeitos
concretos. responde-se então com uma relação binária 1 - 0, identificando com
1 a presença da ação direta e com 0 sua ausência. As relações de tipo indireto
podem ser derivadas posteriormente, se isso se fizer necessário, com a ajuda de
uma reiterada multiplicação matricial.
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Nome do Fator

F1

F2

F3

F4
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F5

F6

F7

F8

m

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

d
m = índice de motricidade.
d = índice de dependência.
Se uma mudança em Fi produz uma mudança em Fj, então 1. Se não, então 0.
Tabela

8.1

Matriz relacionada com os Fatores Determinantes do Problema.
Fonte: E. Tréllez-C. Quiroz.
O trabalho na matriz relacional proporciona, para cada variável, um par de
índices que significam a capacidade de mover as demais variáveis, ou de influir
sobre elas (índice de motricidade, m) e a característica de receber influências ou
mudanças por agentes externos (índice de dependência, d). Estes índices
assinalam uma dada posição da variável num eixo cartesiano (m,d), o que
facilita sua localização em zonas de maior ou de menor motricidade (m) e/ou
de dependência (d) e permite priorizar variáveis pelas suas manifestações mais
ou menos dinâmicas dentro do sistema.
Desta maneira, a análise derivada das relações interfatoriais permite uma visão
estática e dinâmica do sistema observado e fortalece a escolha de fatores
prioritários a serem considerados em planos futuros. Esta reflexão pode se dar
de acordo com as condições atuais, em cujo caso é um estudo diagnóstico, e
pode estabelecer também uma situação possível e desejável do sistema no
futuro. Nesse caso, é um estudo futurístico.
A comparação entre uma e outra situação permite elucidar as mudanças mais
notáveis desejadas para o futuro, ajudando a precisar alguns dos elementos
desse futuro que se espera construir.
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b) A Construção de Cenários. O anterior estudo de diagnóstico, dinâmico e
futurístico, é um fundamento importante para o estabelecimento do cenário
desejável para o futuro. A diferença entre o hoje e o amanhã desejável, assim
como a identificação de prioridades e de idéias-chave para o futuro,
estabelecem as diretrizes principais dos cenários.
É necessário destacar que os cenários não são imagens fixas de uma realidade
futura, mas indicações de processos desejáveis, dinâmicos em essência, cujas
características são projetadas em função do esperado e da realidade tal como se
a conhece.
c) A Estratégia Setorial (ou de Atores). Às aproximações anteriores falta,
entretanto, uma importante reflexão complementar. Como se comportam os
setores envolvidos no processo, no que se refere a sua relação com o sistema
estudado? Que opções estratégicas podem ser pretendidas? Deste aspecto se
ocupa esta técnica cuja intenção é conseguir identificar possíveis alianças e
conflitos entre os setores ou atores que participam de tal processo e que fazem
parte determinante de sua evolução. Estes são, geralmente, setores diversos que
têm ingerência direta nas relações sociais e no desenvolvimento. A prospectiva
menciona, inicialmente, quatro setores base para o trabalho:
-

o Poder: incluem-se organismos de governo ligados ao setor ou ao
respectico subsetor;

-

o Saber: constituído pelas universidades, pelos centros educativos e de
pesquisa ou experimentação;
a Produção: na qual se circunscrevem as agremiações ou agrupamentos
relacionados aos meios de produção e produtores do tema em estudo.

-

a Comunidade: representada por associações de vizinhos, de
consumidores e por diferentes expressões organizadas da população.

Naturalmente, esta é uma simples indicação para os agrupamentos, já que
cada caso em estudo requer a definição dos setores ou atores respectivos, de
acordo com a situação analisada e com os grupos de influência sobre esta
situação.
Tomando estas grandes diretrizes e algumas extensões dos critérios expostos, a
técnica busca aprofundar na caracterização própria de cada setor, seus
objetivos, meios de ação, pontos fortes e fracos, expectativas, etc. E,
posteriormente, estuda as demandas que cada setor estabelece para os demais
no que tange a sua participação oculta e futura dentro do processo.
Através da identificação setorial e do cruzamento das demandas surgem
possíveis alianças intersetoriais, assim como uma série de conflitos presentes ou
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potenciais, sobre os quais se deve trabalhar para atingir o cumprimento de
metas concretas para o futuro. De tudo isto, são deduzidas linhas estratégicas
de trabalho, começando-se a visualizar algumas idéias-chave para a ação, a
serem consideradas em toda alternativa de construção do amanhã desejável e
possível.
Estas técnicas têm sido amplamente utilizadas em processos de educação ambiental,
com resultados bastante interessantes. Destes, inclue-se aqui um exemplo
desenvolvido no Peru, com o apoio da Rede de Formação Ambiental do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA.

Método para promover a autogestão ambiental comunitária
(TRÉLLEZ, E., QUIROZ, C., MEZA, R., SUÁREZ, X. 1995)

Em 1995 realizou-se um processo experimental, visando a elaboração de um método orientado para a
promoção da autogestão ambiental comunitária, que finalmente foi desenvolvido nas comunidades campesinas
do Peru. Em princípio, pode-se aplicá-lo em comunidades urbanas ou rurais. Este método pode ser resumido nos
seguintes passos.
a) O conhecimento de si mesmo. Ponto de partida da oficina, no qual o grupo busca se conhecer de maneira
mais próxima, ainda que seja formado por pessoas que já se conheçam, porém buscando-se fazer com que
cheguem a alguns detalhes de suas características e interesses pessoais. Efetua-se um diálogo por pares e
apresentações cruzadas.
b)O diagnóstico da situação da comunidade. Um trabalho inicialmente individual, em que cada
participante assinala os pontos que considera mais importantes em sua comunidade no que se refere a
recursos naturais, costumes e tradições; ao que se tem perdido nos últimos tempos, aos problemas
enfrentados pela comunidade e pelas organizações comunitárias. Passa-se então para uma plenária em que
todos expressam suas idéias sobre cada ponto, chegando-se a conclusões integradas.
c)Os problemas ambientais. Para entrar neste tema, apresenta-se um breve bate-papo para explicar o que é
ambiente; o que é população; o que se entende por desenvolvimento sustentável e qualidade de vida; o que
se entende por autogestão ambiental; e qual são as interações existentes entre estes conceitos. Pede-se então
aos participantes que indiquem, primeiro individualmente e depois conjuntamente, quais são os principais
problemas ambientais observados na comunidade. Ao revisar os problemas assinalados, realiza-se um
reagrupamento, sendo a partir daí determinados os problemas que envolvam um maior consenso, o que
portanto parece indicar quais os mais sentidos pela população.
d) O sistema de fatores relacionados ao problema ambiental. Uma vez selecionados os problemas,
cada grupo escolhe um deles para ser trabalhado. Os participantes constroem então um sistema (de no
máximo 10 fatores) sobre o qual se estudará a dinâmica das relações internas do problema ambiental. Aqui
se inicia a aplicação da Análise Estrutural.
e) Contacto com a realidade. Uma vez estabelecidos os problemas e seus fatores constitutivos, organiza-se
uma saída de campo para observar a situação ambiental e seus principais problemas, na qual se pode ver
alguns detalhes dos casos mais significativos. Posteriormente, faz-se uma reflexão em grupo sobre o
observado.
f) Os problemas prioritários. Efetua-se um trabalho em oficinas, na matriz de relações, para chegar a definir,
em grupos pequenos, os fatores prioritários por problema selecionado. Aplica-se a Matriz de Inter-relações e
a priorização por razões dinâmicas.
g) A contrastação. Os resultados de cada grupo são examinados.
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h)A análise das pessoas. Em grupos, faz-se uma análise das características gerais das pessoas que
constituem a comunidade, para a qual definem as linhas principais e que podem ser consideradas positivas,
negativas ou interessantes. Isto como base para se poder realizar um Plano de Ação, para o qual é preciso
considerar em primeiro lugar quem o realizaria.
i)A solução simulada. O problema que está sendo estudando por cada grupo agora se apresenta através de
um processo de simulação, do qual participam os atores envolvidos e através da representação se conduz a
uma proposta de solução. Isso é preparado pelo grupo e logo representado numa plenária.
j)O plano de ação. Tendo como base o estudo de inter-relações, os fatores priorizados, a saída de campo, a
análise das pessoas e a solução simulada, procede-se na elaboração do plano de ação orientado para superar
o problema estudado em cada grupo. Este plano conterá o resumo do problema, os objetivos, as atividades
principais relacionadas com os fatores e o cumprimento dos objetivos, as principais necessidades, a estratégia
para obter o que se necessita, o pressuposto e as responsabilidades dos participantes e colaboradores.
k)O plano de autogestão ambiental participativa. Cada um dos planos de ação é apresentado numa
plenária, estudadas suas relações e elaborado um plano geral.
Assim, a aplicação de técnicas prospectivas em diversas tarefas de educação ambiental tem mostrado
interessantes resultados. Alguns deles tendo a ver com os seguintes aspectos:
- permitem realizar de modo sensível a análise de situações ambientais ou de problemas complexos,
destacando-se o importante fato da interação existente entre seus componentes;
- o processo de definição dos fatores constitutivos de uma situação complexa implica um esforço de síntese que
ajuda a alcançar uma melhor compreensão, fomentando o debate entre os participantes;
- a realização de uma grande sucessão de perguntas sobre as mútuas relações existentes entre todos os fatores
do sistema conduz a reflexões e a surpresas que incitam debates esclarecedores;
- o fato de priorizar um fator sobre outros por razões dinâmicas do movimento do sistema abre uma gama
ampla de possibilidades de consenso, evitando as priorizações por razões de suposta importância que
geralmente se sustentam nos interesses pessoais ou de grupo ou em posições monodisciplinares;
- a busca de opiniões majoritárias, o peso igualitário de todas elas, é uma via para a ação democrática e para
o mútuo respeito nas deliberações;
- a obrigatoriedade da participação e a entrega de roteiros de reflexão estabelecidos permitem que se conte
com diversas contribuições e que se chegue a resultados concretos;
- a construção de futuros desejáveis e de seus cenários, permite consolidar as expectativas de futuro e as vias
para suas consecuções com o concurso de diversos setores.

Outros exemplos sobre este mesmo tema podem ser consultados nos livros
"Ambientalistas e Comunicadores" (TRÉLLEZ, E.; QUIROZ, C. 1992) e "Uma
proposta de Participação Ação para a construção do Conhecimento PROPAC"
(MEDINA, 2000).
8.5.1.2

IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O planejamento participativo é um processo que se baseia em princípios de diálogos,
de visualização e de aprendizagem mútua entre a comunidade, os técnicos
municipais e a administração municipal.
Pode-se organizar foros com a participação cidadã, sendo um possível moderador o
coordenador do plano ou um representante das juntas administrativas locais.
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A importância da participação de uma comunidade no planejamento do
desenvolvimento sustentável é a seguinte:
• fortalece o planejamento eqüitativo, tendo como fim a democratização política e social
a partir dos grupos de base;
• busca fortalecer internamente os grupos de base na geração de soluções próprias e
adequadas;
• fortalece a solidariedade comum e sustenta o princípio de subsidiaridade;
• busca capacitar tanto os grupos de base como os chefes de família e outros, com o
intuito de levá-los a formularem estratégias comuns orientadas para soluções próprias;
• insere espaços de auto-identificação com um projeto futuro ou com programas na
comunidade através da participação em todos os processos como coleta de dados,
priorização de problemas ambientais, busca de soluções, implementação de ação e
avaliação.

PROCURE SABER
Levante e analise criticamente, á luz dos conceitos da disciplina,
quais são os programas ou projetos existentes que visam a formação
ambiental dos agentes sociais, no seu município.

8.5.2

FORMAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO AMBIENTAL

A participação requer o apoio de processos formativos que não apenas tornem viável
a participação popular nas atividades, mas que proporcionem elementos para o
aperfeiçoamento das possibilidades dessa participação, ao fornecerem elementos
qualitativos novos a pessoas e grupos.
Uma boa formação ambiental pode ser a base para entender e intervir em âmbito
municipal, de modo que se consiga tomar parte ativa nos sistemas locais de gestão
ambiental, que se possa apresentar opiniões quanto aos conflitos ambientais e
participar nas diversas tarefas necessárias à modificação das situações.
A implantação de qualquer forma de gestão ambiental apóia-se necessariamente na
educação ambiental, que deve ser dirigida a todos os setores, a todas as pessoas e a
todas as idades.

E D UC AÇÃ O A MBI EN TAL E P ARTI CI PA ÇÃO C OM UNI TÁRI A

169

G E STÃO

AMBI EN TAL MUN IC IP AL E PA RTIC IP AÇÃ O

Contudo, esta educação não poderia chegar a todos ao mesmo tempo nem pela
mesma via, já que cada um destes grupos deve ser tratado de maneira didaticamente
diferente. Há os seguintes grupos de interesse nas comunidades de um município:
-

meninos e meninas de educação pré-escolar e primária;

-

jovens, homens e mulheres, de educação básica e secundária;

-

participantes de programas de educação técnica;

-

técnicos e técnicas do governo central e dos governos locais;

-

políticos(as) e funcionários(as) da administração pública;

-

empresários e empresárias;

-

professores(as) e estudantes universitários;

-

diversos profissionais;

-

dirigentes de comunidades de base e de organizações não-governamentais;

-

assessores(as) de comunidades e de movimentos populares;

-

diretores(as) executivos(as) das empresas de serviços públicos;

-

usuários(as) do equipamento urbano;

-

formadores(as) de opinião pública;

-

pessoas dedicadas à capacitação de capacitadores(as).

Em cada um desses setores, as pessoas envolvidas nos diversos processos sociais,
econômicos, culturais e naturais nos quais está imerso o município, necessitam de
uma formação em assuntos ambientais. O nível e a ênfase dessa ação educativa
devem ser dados de acordo com os conhecimentos prévios e experiências pessoais,
profissionais; de acordo com a faixa etária ou com a possibilidade de cada um para
contribuir, em maior ou menor medida, nas diversas ações de gestão ambiental.
8.5.2.1

A CONSCIENTIZAÇÃO E A MOTIVAÇÃO AMBIENTAL

Um elemento-chave para favorecer a ação popular mobilizadora é a obtenção de um
bom nível de consciência por parte da população no que se refere às relações
existentes entre a sociedade e a natureza e à situação ambiental apresentada pelo
município sob a perspectiva da qualidade de vida e das possibilidades reais para o
alcance de um desenvolvimento sustentável.
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As tarefas de conscientização são realizadas geralmente com o apoio de campanhas e
de outras atividades abertas ao público.
A campanha ambiental efetuada no município é uma atividade com características de
sensibilização e de motivação, tomando como eixo central determinados aspectos da
situação local, que possam ser vinculados a elementos da situação regional, nacional,
e inclusive mundial, e que exigem a proposição de ação direta para a resolução de
inúmeros problemas.
Essa atividade (ou conjunto de atividades) deve propiciar uma melhor informação
sobre alguns temas centrais com o intuito de fazer com que esse esclarecimento possa
redundar na mudança de conduta ou em atividades de grupos que levem os
destinatários da campanha a entender melhor as possíveis conseqüências de alguns
atos negativos, de modo a decidirem atuar corretamente.
As campanhas não devem ser elementos isolados na gestão ambiental municipal, é
essencial que sejam incluídas articuladamente nos propósitos e ações gerais.
Portanto, devem ser integrais e congruentes.
Há quatro critérios básicos no alcance de uma campanha ambiental integral:
1. deve apresentar como base conceitual uma visão integral do ambiente e das
relações entre a sociedade e a natureza, e sua articulação com o
desenvolvimento sustentável;
2. deve articular os interesses de proteção e de manejo adequado da natureza aos
interesses de sobrevivência e de bem-estar da população;
3. deve integrar as idéias empregadas às ações desenvolvidas pelos diversos setores
sociais;
4. deve integrar as ações entre si, propondo uma clara convergência entre os
diversos setores e desestimulando atividades isoladas.
Para que uma campanha seja congruente, é preciso que essa qualidade de
congruência (de boa relação entre as partes e o todo) se dê nos seguintes aspectos:
-

entre o que pode ser feito e as possibilidades reais de se fazê-lo (lembre-se aqui
as dificuldades na obtenção de recursos e de meios externos que viabilizem seu
objetivo, e na capacitação ou preparação);
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-

entre o que se pretende e os resultados racionalmente alcançáveis e
mensuráveis;

-

entre o que se propõe a obter e o interesse da população;

-

entre o que se quer obter e a qualidade do impacto apresentado pelos meios
utilizados em sua divulgação.

-

entre esforços exigidos e benefícios a serem obtidos.

-

entre o alvo principal e as formas de expressão e de comunicação utilizadas.

Outro elemento essencial à obtenção de ótimos resultados por uma campanha que
respalde todos os processos de gestão ambiental municipal é que no próprio
conteúdo das atividades previstas, mantenha-se um bom manejo temático, que
inclua:
-

o esclarecimento permanente sobre o estado do ambiente e do desenvolvimento
sustentável como marco de referência;

-

análises interdisciplinares e intersetoriais das situações locais;

-

propostas de ações concretas realizáveis, orientadas para a prevenção, solução
ou melhoria da situação, dentro dos respectivos prazos, conforme o caso.

Finalmente, cabe assinalar que uma campanha deve ter elementos claros de
sustentabilidade, isto é, deve ocorrer em períodos definidos, visando o alcance de
metas específicas, e renovando-se à medida que outros elementos sejam priorizados
no trabalho conjunto com a população.
Não bastam as ações pontuais realizadas hoje para que sejam esquecidas amanhã. É
primordial perseverar e ampliar as opções de comunicação para cada um dos setores
e grupos populares.
8.5.2.2

FORMAÇÃO DE AUTORIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL

Em todos os municípios, partindo da prefeitura e de seus funcionários, há uma clara
necessidade de formação ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável que
deve ser solucionada o mais breve possível. Isto não indica que todos devem se
converter em especialistas nos assuntos ambientais, mas que todos devem saber como
incorporar integralmente às suas atividades os conceitos básicos de relações entre
sociedade e natureza e suas conexões com a sustentabilidade.
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A maneira de se obter isso depende muito das bases originais de formação das
autoridades; porém, a idéia é buscar um aprofundamento nos elementos substantivos
do ambiente e do desenvolvimento, através da execução de seminários, de trabalhos
em grupo e de outras atividades.
Do mesmo modo, as diversas autoridades situadas fora do âmbito da municipalidade,
funcionários de ministérios ou de diversas dependências públicas, necessitam dessa
mesma formação, com especial ênfase nos temas que se encontram sob a
responsabilidade de sua esfera de trabalho, de modo a verem claramente a articulação
existente entre os vários elementos da realidade ambiental local, regional, nacional e
internacional.
8.5.2.3

FORMAÇÃO DE PROMOTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS

Há diversas experiências que demonstram o interesse na formação de pessoas para
que se constituam promotores ambientais nos municípios, assim como ocorre com os
promotores de saúde ou com os promotores culturais.
O promotor ou promotora ambiental é uma pessoa que se encarrega de impulsionar
ações referentes ao melhoramento da situação ambiental na qual vivem os grupos
humanos no âmbito municipal.
O objetivo de seu trabalho é o de fazer com que tanto indivíduos como grupos sociais
conheçam e compreendam os problemas ambientais e as potencialidades dos recursos
naturais e culturais que possuem (no bairro, na região), para que se propicie a
realização de ações construtivas destinadas a buscar soluções ou a estabelecer
mecanismos de prevenção, revalorização e outros.
Sob esse ponto de vista, a pessoa encarregada de realizar o trabalho de promoção
ambiental no município desempenha um papel de orientador, de dinamizador e de
apoio para os grupos com os quais trabalha. É um elemento de ajuda para a reflexão
e a ação organizadas, mas jamais um substituto da gestão comunitária.
Para seu trabalho, deve partir da compreensão de que em todo processo motivado e
propiciado, é preciso um acompanhamento, um apoio indireto, um estímulo. Por
isto, não deve contentar-se em ser um simples impulsionador de atividades pontuais,
mas se converter num auxiliador, dando respaldo constante e estando disposto a
atender as propostas, as necessidadesos e sugestões de pessoas e grupos.
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8.5.2.4

FORMAÇÃO AMBIENTAL PARA A AÇÃO: TODOS PODEM CONTRIBUIR

É reiterativo assinalar aqui a necessidade de que todos os grupos sociais devem ser
objetos de processos formativos ambientais que sejam motivados e/ou coordenados
pelo município em seu trabalho de gestão ambiental.
Evidentemente, as ações derivadas do plano integral de gestão ambiental do
município, assim como o desenvolvimento da própria gestão ambiental cotidiana
exigem que a população participe e para isso é preciso que sua participação seja
informada e cada vez melhor formada.
É uma direção e uma responsabilidade que compete não só ao próprio município,
mas a todos os segmentos da sociedade.
Porém não há que esquecer que esta formação ambiental é voltada
fundamentalmente para a ação, para que possa alcançar cada vez mais uma boa
participação de todos os grupos sociais nos processos de melhoramento ambiental e
de desenvolvimento sustentável.
As escolas, colégios, universidades e outros centros educativos devem conceber a
educação ambiental que compartilham orientada igualmente para a ação, com um
critério local e global.
Os centros culturais, esportivos e recreativos também podem ser eixos formativos que
respaldem as ações municipais. Os grupos religiosos, as igrejas, as forças armadas e
outros grupos organizados são canais potenciais para atingir a população com
mensagens e propostas educativas para a gestão ambiental.
Os profissionais, os artistas, os especialistas em diversos campos da atividade social e
econômica são referências importantíssimas na tarefa de se fazer com que a própria
sociedade compreenda que em cada atividade é possível uma atuação sensata e
coerente, que preserve os recursos naturais, e que seja uma via para seu bom uso e
recuperação, assim como para a valorização daqueles saberes ou conhecimentos
ancestrais que perderam no decorrer do tempo sua presença na localidade, em razão
do desprezo pela sabedoria e pelos costumes que conformaram a própria base da
sociedade.
O reconhecimento da identidade local, de seus valores, das potencialidades de seus
habitantes e de seus recursos naturais e culturais, é parte da alternativa real que se
tem para construir uma sociedade sustentável, cuja compreensão sobre as relações
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entre o social e o natural e cuja clareza quanto à necessidade de se preservar a vida
no planeta constituam um verdadeiro motor para o bem-estar de todas as pessoas.
Por isso, a formação para a ação ambiental no município não deve ser sustentada
somente nos livros, mas na vida real, nas experiências e saberes, na lógica natural dos
povos, no amor pela vida e pelos descendentes.

REFLITA

Agora que terminamos este capítulo, elabore um pequeno
texto estabelecendo a relação entre gestão ambiental e
Educação Ambiental.

8.6

AGENDA 21 LOCAL

8.6.1

ORIGENS E AVANÇOS DA AGENDA 21 LOCAL

Em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, a Cúpula da Terra, convocada pelas Nações Unidas. Nesta
reunião adotou-se o Programa de Ação 21, conhecido como Agenda 21, que entre
outras coisas promove a realização de diversas Agendas 21 nacionais e locais,
expressadas nos programas de ação pública em favor de um desenvolvimento
sustentável no século XXI.
O Capítulo 28 da Agenda 21 assinala: "devido ao fato de que muitos dos problemas e
soluções tratados na Agenda 21 têm suas raízes em atividades locais, a participação e
cooperação de autoridades locais será um fator determinante na realização de seus
objetivos".
A Agenda 21 Local é, então, um projeto político de desenvolvimento local para o
Século XXI e um programa de ações que correspondem a um conjunto de objetivos,
princípios e características relacionadas com o desenvolvimento sustentável.
Esta Agenda está estreitamente relacionada ao estabelecimento de um sistema de
gestão ambiental municipal e aos planos integrais de gestão ambiental no município,
porém amplia e reforça diversos elementos de caráter econômico, social e cultural,
visando um município sustentável.
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Uma pesquisa internacional realizada em 1996 sobre Agendas 21 Locais, dirigida
pelo Conselho Internacional para as Iniciativas Ambientais Locais e pela Secretaria
das Nações Unidas para a Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável, revelou
que, cinco anos após a realização da Cúpula da Terra, mais de 1800 governos locais
haviam começado a estabelecer suas Agendas 21 Locais ou processos similares para o
desenvolvimento sustentável em suas comunidades.
Atualmente, diversas experiências de êxito no mundo oferecem modelos ou propostas
de realização da Agenda 21 Local no que se refere a diretrizes, recursos naturais,
modelos de planejamento e ferramentas a serem utilizadas pelos governos locais.
Na realidade, o processo de elaboração da Agenda 21 Local é complexo e pode se
tornar particularmente difícil para aqueles governos locais que não estejam
acostumados a impulsionar processos participativos e a incorporar considerações de
desenvolvimento sustentável em seu planejamento.
O Conselho Internacional para as Iniciativas Locais propõe uma série de diretrizes,
visando contribuir nessa tarefa:
• estabelecer uma organização multisetorial de planejamento (que inclua
representantes de governos, empresas, ONGs, mulheres, jovens, etc.) com a finalidade
de apoiar e supervisionar o planejamento da Agenda 21 Local;
• avaliar as condições sociais, econômicas e ambientais existentes em nível local;
• desenvolver e implementar um plano de ação multisetorial para o desenvolvimento
sustentável com metas específicas;
• trabalhar através de um processo participativo com o objetivo de identificar
prioridades de ação tanto a curto como a longo prazo;
• estabelecer procedimentos de controle e de informação que mantenham o governo
local, as empresas e os munícipes como responsáveis pelo plano de ação.
Em resumo, a Agenda 21 Local corresponde a um mandato acordado pelas Nações
Unidas e pelos governos do mundo, no qual se reconhece o papel chave das
autoridades locais e das comunidades no caminho para o desenvolvimento
sustentável.
Além disso, com esta proposta pretende-se fortalecer a responsabilidade de todos na
redução dos impactos ambientais gerados pelas próprias atividades humanas e pelos
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efeitos que podem ser produzidos por outras comunidades, de modo que se
compartilhem experiências entre os diversos governos locais.

8.6.2

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO PARA A AGENDA 21
LOCAL

Como pontos de partida para o processo de construção de uma Agenda 21 local
encontram-se os princípios básicos do desenvolvimento sustentável, entre os quais
destacam-se:
- a capacidade física de suporte do ambiente impõe limites a muitas atividades
humanas, significando que se deve reduzir o excessivo consumo dos recursos;
- deve-se viver de modo tal que o planeta seja deixado aos descendentes com
capacidade de manter a vida humana;
- deve-se ter o dever moral de evitar comprometer a capacidade das gerações futuras
de satisfazerem suas necessidades;
- deve-se compreender que, além das materiais, o bem-estar humano tem dimensões
sociais, culturais, morais e espirituais;
- há que se entender que a riqueza, as oportunidades e as responsabilidades devem
ser compartilhadas equitativamente entre os países e os diversos grupos sociais de
cada país, dando-se ênfase especial às necessidades e aos direitos dos pobres e
marginalizados;
- deve-se aplicar o princípio da precaução, atuando com prudência, caso haja dúvida
quanto aos efeitos ambientais de alguma atividade;
- para resolver um problema complexo de sustentabilidade, é necessário que todos os
fatores que afetam o problema sejam integrados à solução.
Igualmente, é importante destacar que as autoridades locais têm um papel crucial no
alcance do desenvolvimento sustentável, já que
- representam a comunidade e trabalham em seu nome;
- desempenham um papel significativo no planejamento;
- realizam, encarregam-se ou englobam muitos dos serviços dos quais depende a
qualidade de vida da localidade;
- gerenciam grande parte do ambiente natural ou construído;
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- podem exercer influências através de processos educativos, de assessoria e de
informação;
- podem ser catalisadores de associações e de outras organizações;
- podem exercer influência sobre consumidores, compradores e empresários.
A Agenda 21 Local deve trabalhar para construir uma comunidade mais sustentável;
para isso, é importante traçar quais características fariam com que uma comunidade
se convertesse em sustentável, em termos gerais:
• os recursos são utilizados eficientemente e os resíduos minimizados;
• a contaminação limita-se a níveis nos quais os sistemas naturais podem assumi-la sem
prejuízo;
• a biodiversidade é valorizada e protegida;
• as necessidades locais são cobertas localmente, na medida do possível;
• todos têm acesso à alimentação, à água potável, à habitação e a combustíveis com
custos racionais;
• todos têm a oportunidade de empreender uma atividade digna em uma economia
diversificada. O valor do trabalho não retribuído é reconhecido e a remuneração é
justa e distribuída eqüitativamente;
• a boa saúde é protegida com a criação de ambientes sadios, limpos e agradáveis, e com
serviços de saúde que priorizam a prevenção e a atenção às enfermidades;
• o acesso aos serviços e aos bens não é obtido à custa do ambiente nem se limita a quem
possui riqueza;
• as pessoas vivem sem o temor da violência, do crime ou da perseguição em razão de
crenças, etnia, gênero ou orientação sexual;
• todos têm direito à educação, ao conhecimento e à informação, necessários para que
lhes capacitem a serem parte integrante da sociedade;
• todos na comunidade podem participar na tomada de decisões;
• todas as pessoas têm oportunidade de acesso à cultura, ao descanso e ao lazer;
• as construções, os espaços e os objetos combinam em beleza e utilidade;
• os assentamentos são "humanos" na escala e na forma;
• a diversidade e as diferenças locais são protegidas e valorizadas;
• a perspectiva global é inerente a todas as ações locais.
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PROCURE SABER

Em seu município existem propostas de elaboração de
Agenda 21? Se sua resposta for positiva, procure pesquisar
como tem se dado o processo de construção da agenda 21
local.
8.6.3

AGENDA 21 LOCAL: COMPONENTES E ESTRATÉGIAS

É importante que as autoridades locais e seus colaboradores tenham a maior clareza
possível acerca do que implica avançar para o desenvolvimento sustentável local.
Neste sentido, é necessário efetuar um processo preparatório interno no qual as
equipes de trabalho municipais consigam compreender adequadamente as
características de uma comunidade sustentável e possam traduzir de maneira
coerente este enfoque aos diversos trabalhos a realizar.
Não existe uma fórmula única para poder chegar a uma Agenda 21 Local, porém é
possível determinar componentes-chave para o processo. Estes componentes são
sugeridos no Guia Básico do Conselho de Municípios e de Regiões da Europa para a
Agenda 21 Local e podem ser aplicados a diversas realidades.
1 - Ações das autoridades locais e do município:
a. Gestão e melhoramento das ações sustentáveis do município e das
autoridades locais.
É importante contar com um compromisso coletivo quanto aos princípios da
sustentabilidade; assim se poderá incorporar os munícipes a todas as políticas e
ações do município. A sustentabilidade deve ser vista como parte integral da
cultura da gestão e não como um componente adicional. O pessoal deve estar
preparado para desenvolver uma boa compreensão dos princípios gerais do
desenvolvimento sustentável para que possa aplicar esta filosofia em seu
trabalho diário.
Alguns métodos de gestão que podem ajudar nesse propósito:
-

definição de objetivos e de opiniões de maneira coletiva;

-

criação de grupos de trabalho interdepartamentais e de equipes
multidisciplinares para promoção da sustentabilidade;

-

estabelecimento de uma lista de critérios de sustentabilidade para
assessoramento nas decisões políticas;

-

criação de um sistema de gestão ambiental municipal;
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-

formação de todo o pessoal do município, não somente daqueles que estão
envolvidos em atividades ambientais.

b. Integração do conceito de sustentabilidade aos projetos, planos, políticas
e atividades do município e da autoridade local.
O cumprimento de todas as funções do governo local tem impacto sobre a
sustentabilidade. Muitas destas funções se relacionam com planos e com
documentos sobre estratégias e políticas, por isto é necessário que em todos eles
se expresse claramente como são vinculados os critérios de sustentabilidade à
execução dos mesmos. Alguns planos, por exemplo os que tratam sobre
biodiversidade, sobre o patrimônio cultural ou natural, sobre o tratamento dos
recursos naturais e outros, têm implicações óbvias de sustentabilidade. Porém,
em outras temas não estão bem definidos, por exemplo, no que se refere aos
serviços, à habitação, à recreação, etc. É por isso muito importante que nesses
projetos seja inserida uma estratégia de desenvolvimento sustentável global e
coerente. Todos os projetos setoriais devem ser conseqüentes com o
compromisso coletivo para o desenvolvimento sustentável.
2 - Ações para a comunidade em seu conjunto
a. Elevação da consciência e da educação da população
Devido à grande importância da participação popular local nas diversas ações
para o desenvolvimento sustentável, é preciso que ela entenda bem os
diferentes temas. As campanhas para aumentar a consciência pública sobre a
sustentabilidade são uma maneira de melhorar as possibilidades e a qualidade
da participação da comunidade. Outra atividade importante é a participação
das escolas e de outros centros educativos na difusão da mensagem da
sustentabilidade, não somente incluindo o tema nos planos formais de estudo
mas, também, incorporando aspectos da gestão ambiental nas escolas e
convidando estudantes e professores a participarem dos processos educativos.
b. Participação de toda a comunidade e do público em geral
A Agenda 21 Local tem como um de seus objetivos promover a participação. O
município, desde as origens do processo, deve pedir à comunidade sua opinião
sobre os temas locais. Independentemente da estratégia utilizada na elaboração
da Agenda 21 Local, é fundamental que seja resultado de um esforço conjunto
entre os diversos setores e a população da localidade. Isso não quer dizer que a
autoridade municipal tenha seu poder reduzido na tomada de decisões, mas
que a participação deve ajudar os homens públicos a tomarem melhores
decisões com bases nas necessidades e aspirações da população local.
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Para envolver adequadamente a população em todo o processo, pode-se utilizar
diversas técnicas de acordo com as características culturais. Entre elas:
-

técnicas de criação de cenários para que os participantes construam o tipo
de comunidade que querem para o futuro;

-

constituição de grupos de trabalho para determinar as diferentes
percepções de determinados atores sociais: as mulheres, os jovens, a terceira
idade, os grupos étnicos, as associações, etc.

c. Ações diretas dos setores envolvidos
A agenda da sustentabilidade é demasiadamente ampla para que possa ser
manejada unicamente pelo governo local;
é evidente que de acordo com suas responsabilidades e com seu mandato
democrático, o governo local seja uma peça-chave do processo. Porém, ainda
que as autoridades locais e o município dêem tudo de sua parte para
desenvolvê-la, não devem realizá-la sozinhos.
Se a população percebe que a Agenda 21 Local não é somente uma questão
política mas que também é tomada a sério por outros atores locais, dará uma
maior transcendência ao tema. O comércio e as empresas locais, as empresas de
serviços públicos, os hospitais, as empresas de transporte, os grupos
comunitários, as organizações não-governamentais, além de outros, podem se
envolver de diversas maneiras: alguns em projetos específicos, outros em
grupos ou foros de consulta, etc.
d. Criação de uma estratégia local sustentável ou de um plano de ação
Todos os processos da Agenda 21 Local devem ter como objetivo a criação de
uma estratégia para que todos os setores sigam o acordado e o que se pensa
fazer.
Como a criação da estratégia é uma atividade coletiva, os funcionários
municipais devem fazer publicações a respeito; considerar as discussões dos
grupos de trabalho e evitar a tentação de levar para as reuniões acordos
previamente escritos; envolver outros na elaboração dos documentos; incluir
assessores profissionais e outras pessoas que possam contribuir com
conhecimentos locais.
Uma estratégia orientada ao longo da Agenda 21 Local pode ser construída
com a ajuda de alguns elementos básicos:
-

uma visão de conjunto que identifique: temas principais para a
sustentabilidade e objetivos para a localidade; objetivos específicos para a
qualidade de vida no município; o cenário do desenvolvimento da
comunidade no Século XXI;
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-

um plano de ação que estabeleça ações, organizações e participantes. Esse
plano responderá a objetivos de longo prazo e incluirá aspectos sociais,
econômicos e ambientais. As ações podem ser classificadas segundo a
situação, local, setorial, geográfica, etc.;

e. Monitoramento, controle, informação e revisão permanente do processo
O estabelecimento de um segmento permanente que registre os avanços e
resultados do processo, assim como seus problemas e obstáculos, é um
elemento fundamental para o cumprimento da Agenda 21 Local. Nesse
sentido, há várias alternativas:
-

o uso determinados indicadores de sustentabilidade que permitam a
avaliação de avanços e de retrocessos;

-

o estabelecimento de objetivos e de metas específicas;

-

a elaboração de informes regulares sobre os temas da sustentabilidade.
Esses informes podem ajudar a decidir qual a informação necessária para
garantir a sustentabilidade de uma atividade, de um projeto ou de uma
política. As obtenções dessas informações e os resultados poderão guiar as
ações e as tomada de decisões.

PROCURE SABER

Analise criticamente as modalidades de participação social na
Agenda 21 local e liste os agentes sociais envolvidos,
verificando se tem participado representantes dos diversos
setores sociais responsáveis.
8.6.4

ALGUMAS LIÇÕES APRENDIDAS NO
DESENVOLVIMENTO DAS AGENDAS 21 LOCAIS

Muitas cidades grandes e médias, assim como as menores populações de todo o
mundo, têm trabalhado no tema da Agenda 21 Local, comprometendo-se a
desenvolver ações concretas de sustentabilidade.
Os municípios europeus têm chegado a algumas conclusões a respeito, que é
interessante expor aqui e que devem ser vistos como pontos-chave surgidos da
experiência. Esses pontos se subdividem em três categorias: geral, envolvendo a
comunidade, envolvendo o município ou sua autoridade local.
• Geral
- O desenvolvimento sustentável trata a respeito da integração das preocupações
ambientais, sociais e econômicas. Não se trata unicamente de temas "verdes" ou de
reciclagem. Ao se enfatizar o caráter global da Agenda 21 Local, consegue-se
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incorporar mais pessoas que possam entender que se trata também de um assunto
que os envolve.
- É vital que se garanta que o município não domine o processo: deve atuar como
catalisador para unir e para dar exemplo através de suas ações.
- É necessário explicar que a Agenda 21 Local é um processo e não um produto, e
que necessita de tempo para ser criada e para que possa amadurecer. Alguns
pequenos êxitos iniciais podem apoiar e manter o entusiasmo.
- Não esquecer de informar e celebrar os êxitos.
- É essencial que se estabeleçam objetivos para as ações e que se compartilhe a
responsabilidade para alcançá-los.
- São essenciais sócios de todos os níveis para o progresso futuro.
- Deve-se envidar esforços para envolver na Agenda 21 Local aqueles que ainda
encontram-se alheios.
- Não há que fazer tudo, precisa-se enfatizar as ações prioritárias que surgirão nas
consultas.
• A comunidade
- Começar onde haja pessoas interessadas.
- Trabalhar com o que já existe antes de começar do zero.
- Não utilizar terminologia especializada: é preciso que os conceitos de
desenvolvimento sustentável e de Agenda 21 Local sejam acessíveis a todos.
- A Agenda 21 deve ter um efeito local, mas não se deve esquecer suas conexões com
o global.
- As pessoas precisam ver efeitos imediatos para que mantenham o compromisso da
participação.
- O compromisso da população deve ser reconhecido de acordo com a contribuição
de cada um.
- O procedimento deve ser visto como elemento ativo e emocionante que anime os
jovens a participarem.
- É importante o diálogo para a identificação de elementos comuns e para a criação
de um clima de confiança, sobretudo para aqueles que não confiam nas
autoridades.
- Não se pode esperar que as pessoas possam assumir o tema do desenvolvimento
sustentável de maneira imediata, necessita-se de tempo.
• O Município
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- É essencial que exista um compromisso coletivo do município em todo o processo
da Agenda 21 Local.
- É importante que os funcionários locais escolhidos se envolvam no processo desde
o princípio.
- Deve-se aproveitar todas as oportunidades para animar as pessoas que percebem o
desenvolvimento sustentável e a Agenda 21 Local como oportunidades e não como
ameaças.
- É importante relacionar a montagem de equipes à formação de seus membros.
- É preciso garantir que os temas do desenvolvimento sustentável estejam presentes
em todos os projetos, atividades e estratégias locais.
- É basilar ligar as atividades da Agenda 21 Local ao trabalho existente no município
e ao desenvolvimento da comunidade sob o ponto de vista econômico e social.
- É necessário incluir os objetivos da sustentabilidade em todos os projetos de todos
os departamentos ou instâncias municipais.
- É primordial ter uma estratégia clara para desenvolver e aplicar a Agenda 21 Local
dentro e fora da municipalidade.
- Precisa-se criar oportunidades para a ação, de maneira que se relacione o
compromisso da comunidade com um pensamento estratégico.
- O município deve estar preparado para dialogar com a comunidade e para
incorporar as preocupações locais derivadas da tomada de decisões.
- É importante interessar-se pelas opiniões da população; desde o princípio, deve-se
estabelecer a maneira de fazê-lo.
- O município deve pensar na maneira como responderá às expectativas das pessoas,
como resultado do processo.
É fundamental, então, que este processo articule as ações que o município está
desenvolvendo às novas tarefas para o desenvolvimento sustentável, unindo o local
ao global e propiciando o ingresso de idéias novas que reforcem as possibilidades de
um verdadeiro desenvolvimento da localidade.
O interessante é que o município deve se abrir para uma visão mais participativa e
integradora no que se refere a seu trabalho, de modo que os resultados possam
melhorar através de um conceito muito mais articulado dos elementos ambientais, da
eqüidade social e do desenvolvimento econômico da comunidade, dentro de uma
verdadeira perspectiva de futuro.
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REFLITA

À luz do material didático verifique os avanços e dificuldades
encontrados em seu município e apresente uma proposta de
solução para as dificuldades e problemas detectados. Elabore
uma síntese no seu caderno de campo, que lhe permita
visualizar com clareza a situação da Agenda 21 local.
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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DESTACAR

O município, como unidade político-administrativa e territorial, está
diretamente vinculado aos problemas cotidianos de sua população e do seu
meio ambiente com suas características e necessidades.Esse fato lhe
concede uma potencialidade no momento de estabelecer alternativas para o
alcance do desenvolvimento sustentável.
São elementos-chave da gestão ambiental municipal:
a.- A necessidade de dispor de capacidades essenciais para dar conta das
exigências ambientais estabelecidas pela legislação vigente.
b.- O desafio do desenvolvimento comunitário sustentável, que exige a
articulação entre crescimento econômico, eqüidade social e proteção
ambiental, na busca pela melhoria da qualidade de vida da população.
O sistema de gestão ambiental municipal é concebido como um conjunto
interatuante de elementos administrativos e normativos que, dentro da
estrutura orgânica do município, conduz ao planejamento, à
instrumentação, ao controle, à avaliação e ao acompanhamento das ações
ambientais de proteção e de conservação dos recursos naturais, em
coordenação com órgãos estatais e setores sociais do município.
O planejamento ambiental nos municípios urbanos ou rurais é o conjunto
de atividades programadas que permitem o estabelecimento de um
levantamento de recursos existentes, a formulação de um inventário de
necessidades, a regulamentção voltada para a busca de uma racionalidade
ambiental de preservação dos recursos e de otimização da apropriação
social no mercado de ofertas e de demandas.
Para que se possa realizar uma verdadeira gestão ambiental, faz-se
necessária a efetiva participação social como eixo fundamental do processo.
O diagnóstico urbano-rural participativo é um processo de diálogo e de
conscientização que gera contribuições de relevantes grupos da
comunidade; suas ações são orientadas para melhorar a realidade e
fomentar a organização democrática local.
O planejamento participativo é um processo que se baseia nos princípios de
diálogo, de visualização e de aprendizagem mútua entre comunidade,
técnicos municipais e administração municipal.
A implantação de qualquer forma de gestão ambiental apóia-se
necessariamente na educação ambiental, que deve ser dirigida a todos os
setores, a todas as pessoas e a todas as idades.
A Agenda 21 Local é um projeto político de desenvolvimento local para o
século XXI e um programa de ações que respondam a um conjunto de
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objetivos, princípios e características relacionadas ao desenvolvimento
sustentável.
10.- A Agenda 21 Local corresponde a um mandato acordado pelas Nações
Unidas e pelos governos do mundo, no qual se reconhece o papel-chave
das autoridades locais e das comunidades no caminho para o
desenvolvimento sustentável.
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