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A ideia de escrever este livro surgiu com o objetivo de registrar e compartilhar conhecimentos 

adquiridos na realização do Projeto Pólen, em especial durante o Curso de Formação de Educadores 

Ambientais, fase inicial do projeto. Esse curso contextualizou a Educação Ambiental no 

licenciamento de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural e orientou discussões 

sobre a gestão ambiental pública e privada, sobre controle social e royalties, temas que permeiam o 

cotidiano das comunidades que vivem na área de influência dessas atividades da PETROBRAS. 

Além disso, forneceu elementos teóricos e práticos para a elaboração de projetos em 13 Polos de 

Educação Ambiental, no centro-norte fluminense. 

Completando o primeiro ciclo de formação do projeto, este livro foi elaborado com a 

contribuição de educadores, professores e palestrantes que acompanharam o Projeto Pólen desde 

seu período de semeadura. Hoje, percebemos que as pessoas que conosco trilharam os caminhos do 

projeto compreendem melhor as questões que envolvem a Educação Ambiental e sentem-se 

instrumentalizadas a participar dos espaços públicos de discussão. Esperamos assim, contribuir de 

forma efetiva para o processo de participação da sociedade civil nas ações de licenciamento e na 

gestão ambiental.
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Exploração e Produção da Bacia de Campos da PETROBRAS
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Apresentação
Este livro trata da rica e marcante experiência que foi o desenvolvimento do Curso de 

Formação de Educadores Ambientais (CFEA), principal ação educativa do Projeto Pólen, 

visando a mitigação de impactos socioambientais da exploração de petróleo e gás por dois 

empreendimentos da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Bacia de Campos 

da PETROBRAS . Assim o vemos enquanto seus organizadores. Assim é nossa expectativa 

quanto a todos aqueles que de uma ou outra forma estiveram nele envolvidos. O pano de 

fundo desta construção do curso retrata uma região do território brasileiro imersa numa 

situação de transformações geradas pela exploração do petróleo. Exploração que se 

legitima em nossa evidente dependência deste recurso natural, mas que, contudo, não deve 

ser feita com o prejuízo de outros recursos. 

Sendo recurso da nação, o petróleo e o gás devem ser explorados de forma a trazer 

benefícios a esta nação, com o menor impacto possível. Como fazer? Reconhecendo e 

entendendo a complexidade das variáveis que possibilitam os estoques e estão envolvidas 

em sua apropriação pelo ser humano; conhecendo possibilidades e limites para esta 

apropriação; construindo coletivamente os instrumentos que possibilitarão a pessoas e a 

grupos apropriarem-se de suas realidades e a elas proporcionar um encaminhamento que 

possa contribuir para a conquista da cidadania. Como fizemos? Este livro relata parte desse 

nosso fazer. Para isso, reunimos como autores profissionais que participaram do CFEA 

como palestrantes, colaboradores destes, além da própria equipe executora que planejou e 

deu suporte técnico a todas as atividades do curso. 
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Já no capítulo 1 temos esta visão geral do curso. Nele fica exposta nossa 

intencionalidade em fomentar a formação de pessoas que possam influenciar a gestão 

ambiental de seus municípios e, nestes, de maneira diferenciada, contribuir para a mitigação 

dos impactos da indústria do petróleo. O capítulo 2 apresenta o contexto mais geral da 

questão ambiental, as consequências socioambientais do avanço do capital transnacional na 

América Latina e o papel dos movimentos sociais como uma importante esfera de 

resistência a esse movimento. Este capítulo busca ressaltar também a relevância da gestão 

ambiental pública enquanto mediadora dos conflitos socioambientais gerados por essa 

lógica expansionista, e a contribuição da Educação Ambiental (EA) nesse contexto. 

O capítulo 3 amplia e aprofunda alguns dos aspectos do capítulo anterior quando detalha o 

contexto em que é praticada a gestão ambiental pública, seu foco principal. Ao apresentar 

custos e benefícios desse tipo de gestão, indica possibilidades de intervenção ao visar o 

controle social e também os fatores condicionantes e limitantes deste processo decisório 

sobre a destinação dos recursos, ou seja, a prática da gestão ambiental pública. É no 

capítulo 4 que vemos retratada a importância de aproximarmo-nos da natureza e como 

isto deve ser feito com o auxílio de conceitos ecológicos que favorecem a compreensão dos 

impactos, os quais precisam ser mitigados. No capítulo 5, a empresa explicita o contexto 

objetivo de surgimento do Projeto Pólen, detalhando aspectos técnicos dos 

empreendimentos atendidos. Especialmente interessante é podermos observar o esforço 

feito pela PETROBRAS, enquanto empreendedor para promover avanço contínuo na 

qualidade de sua relação com o ambiente e constatar que parcerias entre empresas, 

organizações, universidades e regulamentadores são essenciais para a efetiva promoção do 

desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente. 

Polêmica, atual e fundamental, a questão dos royalties é discutida no capítulo 6, no qual os 

011

autores afirmam que a distribuição das rendas do petróleo poderia ser diferente, bem como 

a forma de aplicar essa riqueza, que poderia seguir rumos alternativos. 

Igualmente importante é a questão da participação, discutida no capítulo 7, em vários 

momentos do curso e vivenciada ao longo do processo educativo desenvolvido. Se, por 

vezes, é apresentada como o conceito quase mágico que pode levar-nos ao objetivo 

almejado, o autor nos recorda de que, no caso do Brasil, em especial, devemos sempre 

lembrar que a participação é um processo social que se realiza de modo tensionado e 

contraditório. Por conta disso, é com força redobrada que o conceito reaparece no capítulo 

8, associado desta vez à organização. Ali, aprendemos de um exemplo prático, que narra a 

criação do Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista (Resex) do Cazumbá-Iracema – 

Sena Madureira, Acre, onde dificuldades enormes foram superadas, como os polos de EA 

podem exercer seu papel de potencializadores de iniciativas democráticas e populares na 

região de abrangência do Projeto Pólen. 

Nossa preocupação com a apresentação, o debate e a prática de metodologias que 

levem à efetiva participação se manifesta novamente no capítulo 9, que aborda a 

metodologia da pesquisa-ação por meio do relato da experiência da Papesca/UFRJ em 

Macaé (RJ). Ainda que nosso foco seja a Educação Ambiental ligada à gestão ambiental 

pública, seria impossível desconsiderar o espaço escolar diante de um grupo de cursistas 

composto por professores. Além disso, como negar a importância das iniciativas de EA ali 

desenvolvidas e o sempre atualizado debate envolvendo a questão do trabalho por projetos, 

em disciplina específica ou de forma transdisciplinar? Estes aspectos são debatidos nos 

capítulos 10 e 11. A busca do fortalecimento do grupo e a aproximação das pessoas com o 

objetivo de construir equipes foi uma preocupação presente em todos os módulos do curso 



010

Já no capítulo 1 temos esta visão geral do curso. Nele fica exposta nossa 

intencionalidade em fomentar a formação de pessoas que possam influenciar a gestão 

ambiental de seus municípios e, nestes, de maneira diferenciada, contribuir para a mitigação 

dos impactos da indústria do petróleo. O capítulo 2 apresenta o contexto mais geral da 

questão ambiental, as consequências socioambientais do avanço do capital transnacional na 

América Latina e o papel dos movimentos sociais como uma importante esfera de 

resistência a esse movimento. Este capítulo busca ressaltar também a relevância da gestão 

ambiental pública enquanto mediadora dos conflitos socioambientais gerados por essa 

lógica expansionista, e a contribuição da Educação Ambiental (EA) nesse contexto. 

O capítulo 3 amplia e aprofunda alguns dos aspectos do capítulo anterior quando detalha o 

contexto em que é praticada a gestão ambiental pública, seu foco principal. Ao apresentar 

custos e benefícios desse tipo de gestão, indica possibilidades de intervenção ao visar o 

controle social e também os fatores condicionantes e limitantes deste processo decisório 

sobre a destinação dos recursos, ou seja, a prática da gestão ambiental pública. É no 

capítulo 4 que vemos retratada a importância de aproximarmo-nos da natureza e como 

isto deve ser feito com o auxílio de conceitos ecológicos que favorecem a compreensão dos 

impactos, os quais precisam ser mitigados. No capítulo 5, a empresa explicita o contexto 
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autores afirmam que a distribuição das rendas do petróleo poderia ser diferente, bem como 

a forma de aplicar essa riqueza, que poderia seguir rumos alternativos. 

Igualmente importante é a questão da participação, discutida no capítulo 7, em vários 
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012

e, conforme apresentado no capítulo 12, foi adquirindo importância capital na concepção 

pedagógica do projeto, além de alcançar outros momentos do cotidiano dos polos. 

O capítulo 13 buscou refletir sobre o próprio processo de formação de educadores 

ambientais ocorrido no curso, entendendo que os participantes construíram sentidos 

específicos sobre sua formação. No capítulo 14, é possível aprofundar-se um pouco mais na 

prática e nas reflexões do Projeto Pólen. Em texto de legítima produção coletiva, a equipe 

executora do projeto trata de alguns aspectos relacionados à visão de educação como 

processo de formação contínua, e como essa relação se estabeleceu durante o 

acompanhamento das atividades do curso. Por fim, nos dois últimos capítulos são 

apresentados aspectos fundamentais da proposta do projeto, como a reflexão teórica e a 

vivência prática da realização de um projeto de EA, ainda no âmbito do processo de 

formação do grupo, porém com aumento expressivo da liberdade de ação para a 

construção da autonomia do grupo em seu polo. 

Temos certeza de que não contamos tudo desta experiência, porque para isto 

precisaríamos que aqui se exprimissem todos que efetivamente participaram do curso. Isso 

não foi possível, mas talvez ainda venha a ser, pois as relações ainda estão ativas. A cada dia, 

em algum lugar dos treze municípios da Bacia de Campos envolvidos pelo projeto, uma 

nova frase é acrescentada a esta história, um novo passo a esta caminhada, uma nova 

motivação a esta luta. É sincero nosso desejo de avançar e contribuir para mudanças 

significativas na questão ambiental do país. Esperamos que a leitura seja proveitosa e 

agradável.

Macaé, março de 2010.

Os organizadores
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 Introdução

A formação de educadores ambientais tem sido objetivo de diversos projetos de 

intervenção em nível local, regional ou de país. Temos observado, ao longo de alguns anos 

de trabalho com Educação Ambiental (EA), que há uma expressiva preocupação em 

planejar e executar projetos de formação em EA, oferecidos por governos, ONGs, 

universidades ou empresas. 

A educação é um fenômeno eminentemente humano. Ao longo da história 

encontramos diferentes conceitos, abordagens, adjetivações, não sendo possível se falar em 

uma única educação, mais verdadeira, mais correta (UEMA, 2006). A adequação e a 

validade de distintas propostas pedagógicas dependerá fundamentalmente das visões de 

mundo e necessidades dos agentes que as promovem e de suas práticas sociais (SAVIANI, 

2003). Além disso, o modo como são reconhecidas e legitimadas na sociedade é resultado 

de uma correlação entre forças sociais, ou seja, refletem uma diferença de poder entre 

diferentes grupos sociais. Também são inúmeras as denominações dadas às práticas 

educativas relacionadas à questão ambiental: EA Crítica, EA Comunitária, Alfabetização 

1Ecológica , dentre outras. Cada uma destas, com sua identidade própria, contém uma ou 

outra proposta pedagógica ou diferentes concepções do campo ambiental 

(conservacionista, preservacionista, ecologista, ambientalista). Portanto, a diversidade de 

denominações indica a necessidade de melhor compreendê-las para uma tomada de 

posição de qual educador ambiental se quer formar.

Podemos encontrar em diferentes propostas de formação estas práticas distintas de 

EA que, muitas vezes, convivem em um mesmo processo formativo. Sendo assim, elaborar 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e Região 015

um processo de formação de educadores ambientais não é algo trivial e deve estar 

alicerçado em bases coerentes e com objetivos explícitos para a formação.

Em nosso caso, partimos de vínculos da EA no contexto do licenciamento ambiental 

e buscamos formar educadores ambientais capazes de decidir sobre questões 

socioambientais e mobilizar grupos sociais que possam atuar de modo a tornar mais 

democrática a discussão sobre apropriação e usos dos recursos naturais. Dessa maneira, 

neste capítulo apresentamos o processo de elaboração do Curso de Formação de 

Educadores Ambientais (CFEA) proposto pelo Projeto Pólen. O capítulo versará sobre as 

escolhas feitas para a construção do curso, no âmbito de conteúdos, de planejamento 

pedagógico e de relações políticas, possibilitando recontar o caminho trilhado, bem como a 

reinterpretação das experiências vivenciadas. 

O Projeto Pólen

O Projeto Pólen foi concebido pelo Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento 

Socioambiental de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NUPEM/UFRJ), a 

partir de discussões conjuntas com técnicos da Petrobras e do Ibama. O projeto se dedica à 

EA e decorre de medida mitigadora para licenciamento ambiental de atividades de 

exploração e produção de gás e petróleo pela Petrobras na Bacia de Campos (RJ). Desse 

modo, articulamos uma proposta de mitigação de impactos na qual a Petrobras é a empresa 

que busca atender as normas previstas pela legislação ambiental, a UFRJ executa as ações 

previstas e o Ibama é o órgão licenciador que fiscaliza as ações. Representantes dos 

municípios vinculados ao poder público local ou ligados a organizações da sociedade civil 

são sujeitos da ação do projeto e todos tentamos desenvolver um processo de planejamento 

1
 Para maior aprofundamento, 

indicamos as seguintes leituras: 

Carvalho (2002); Munhoz (2004); 

Loureiro (2007a; 2007b). 
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estes polos tornem-se referências locais para a construção de uma ação educativa ambiental 

emancipatória que promove a participação e prepara as pessoas para o exercício do controle 

social.

Aproximações teóricas das nossas ações

Os educadores do Ibama, a partir dos anos 90, iniciaram a construção de uma 

proposta denominada Educação no processo de gestão ambiental, a qual toma o espaço da gestão 

ambiental como lugar de ensino-aprendizagem e tem como objetivo propiciar a 

participação, individual e coletiva, nos processos decisórios sobre o acesso e o uso dos 

recursos ambientais no país. Daí, o desafio de organizar espaços educativos que propiciem a 

produção e aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e atitudes para 

que diferentes grupos sociais estejam habilitados a intervir, de modo qualificado, nos 

diversos espaços da gestão pública.

Segundo Quintas (2002), é fundamental a adoção de uma concepção metodológica 

que articule conteúdo, subjetividade e contexto no processo de ensino-aprendizagem. Isto 

porque para se lidar com a questão ambiental torna-se fundamental a superação de uma 

visão fragmentada da realidade. Como diz o autor,

todo processo educativo é antes de tudo um processo de intervenção na realidade vivida, 
em que educador e educando, numa prática dialógica, constroem o conhecimento sobre 
ela, objetivando sua transformação (QUINTAS, 2002: 10).

Ele ressalta, ainda, o desafio de se considerar o ato pedagógico como um processo de 

construção coletiva do conhecimento sobre a realidade num processo dialético de ação-

reflexão. Como afirma Vázquez (1977: 206),

e avaliação integrado e participativo de acordo com os papéis representados por cada ator 

social envolvido.

Este projeto tem por objetivo promover condições para que diferentes profissionais 

ligados à educação formal e não formal construam e resgatem saberes significativos, 

metodologias e valores necessários numa prática dialógica para: (i) o fortalecimento da 

autonomia individual e coletiva necessárias à organização e ao controle social; (ii) a 

compreensão da diversidade e complexidade das questões ambientais, suas causas, seus 

efeitos e suas inter-relações; e (iii) o desenvolvimento de ações mobilizadoras junto às 

comunidades que contribuam para o encaminhamento de questões ambientais. 

O projeto possui como área de abrangência treze municípios da Região dos Lagos e 

do Norte-Fluminense (RJ) – Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação 

de Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã, Campos dos 

Goytacazes, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana. Com o intuito de conhecer 

melhor a dinâmica socioambiental dos municípios envolvidos no projeto, a primeira etapa 

consistiu em um diagnóstico que teve por objetivo subsidiar as ações do projeto, além de 

fomentar parcerias com as secretarias de Educação e Meio Ambiente que identificaram 

participantes para o CFEA, a etapa seguinte do processo. As ações foram centradas na 

realização deste curso voltado para profissionais das secretarias de Educação e Meio 

Ambiente e de cursos de princípios em gestão ambiental voltados preferencialmente para 

representantes de organizações da sociedade civil. Como parte fundamental da proposta do 

projeto e contando com o apoio do poder público, foram implantados polos de EA em cada 

um dos treze municípios. Os polos são espaços físicos dotados de estrutura material que 

comportam os grupos de educadores ambientais formados pelo projeto. Espera-se que 
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conflito ambiental e potencialidade ambiental (QUINTAS, 2006). Deve-se ainda 

considerar a complexidade ambiental, seus aspectos transitórios e permanentes, visíveis e 

invisíveis, uns agindo sobre os outros, sem deixar de considerar as assimetrias entre os 

diferentes grupos sociais em relação ao acesso e ao uso dos recursos naturais, assim como 

também a distribuição dos benefícios e danos socioambientais.

Ainda conforme Quintas (2006), deve-se reconhecer também a complexidade do 

processo educativo. Nesse sentido, Freire (1974) destaca a importância da criação de 

processos de ensino-aprendizagem que superem a contradição educador-educandos, de 

modo que ambos se façam, simultaneamente, educadores e educandos. Vale ressaltar que os 

autores referidos reconhecem as assimetrias e diferentes papéis destes no processo de 

ensino-aprendizagem.

Saviani (2003), ao discutir esses processos, ressalta a importância de métodos que 

estimulem a atividade e a iniciativa dos educandos, porém sem abrir mão da iniciativa do 

educador, e que valorizem o diálogo com a cultura acumulada historicamente. O 

planejamento pedagógico deve levar em conta os interesses dos alunos, os ritmos de 

aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem deixar de lado a sistematização 

lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de 

transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos. 

2Assim como as demais propostas pedagógicas apresentadas anteriormente, Saviani  

também destaca a importância da relação do processo de ensino-aprendizagem com a 

realidade e, deste modo, os métodos preconizados por ele mantêm continuamente presente 

a vinculação entre educação e sociedade. Nesse sentido, professores e alunos são tomados 

a teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, 
mas para isso tem de sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem de ser assimilada 
pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria 
e atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação de consciências, 
de organização dos materiais e planos concretos de ação; tudo isso como passagem 
indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática 
na medida em que materializa, por meio de uma série de mediações, o que antes só 
existia idealmente como conhecimento da realidade ou antecipação ideal da 
transformação.

De acordo com Quintas (2006), a superação da visão fragmentada também é válida 

no campo do conhecimento e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem. 

Da mesma forma, Morin (2001, apud QUINTAS, 2006) afirma que a questão fundamental 

da educação se refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento. Segundo este autor, 

para articular e organizar os conhecimentos, e assim reconhecer e conhecer os problemas 

do mundo, é necessária a percepção da transversalidade e multidimensionalidade da 

realidade ou dos problemas, transpondo a divisão e a compartimentalização dos saberes.

Portanto, a abordagem dos conteúdos na prática educativa deve ultrapassar as 

fronteiras das disciplinas das várias áreas do conhecimento e, por se tratar de gestão 

ambiental, deve-se, fundamentalmente, buscar o entendimento de dada realidade 

articulando aspectos sociais, econômicos, políticos, éticos e culturais, assim como 

recomendado pela Conferência de Tbilisi.

Ao trabalhar nessa perspectiva, o ponto de partida do processo educativo deve ser a 

análise da realidade socioambiental vivenciada pelos grupos sociais sujeitos da ação 

educativa. Ao se tratar de uma educação voltada para gestão ambiental, três pontos podem 

ser tomados como geradores do processo de ensino-aprendizagem: problema ambiental, 

2
 Vale ressaltar aqui que, apesar de 

Saviani e Freire possuírem algumas 

aproximações teóricas, há ainda 

algumas diferenciações entre esses 

autores. Ambos são estritamente 

críticos; contudo, Freire 

mesclou/dialogou com o marxismo e 

autores do existencialismo cristão, 

principalmente, enquanto Saviani se 

manteve exclusivamente no campo 

marxista, sob forte influência de 

Gramsci. Isso gerou três diferenças 

de ênfase importantes para efeitos 

teóricos e de política pública. 

Enquanto Freire reconhecia a caráter 

conflituoso de uma sociedade de 

classes, mas apostava bastante no 

diálogo entre os atores sociais, 

Saviani dava absoluta centralidade 

aos conflitos e à luta política para a 

superação das relações de opressão, 

e não acreditava que o diálogo entre 

classes antagônicas fosse viável 

plenamente (apesar de acordos e 

convivência ocorrerem em certas 

situações). Freire apostava mais nos 

processos não formais; Saviani 

entende que a escola é central na 

democratização da sociedade e que 

os professores possuem papel 

estratégico neste sentido, cumprindo 

função mediadora e de 

problematização que não pode ser 

substituído por nenhum outro 

processo. Freire enfatizava mais o 

conhecimento popular e não formal; 

Saviani, o conhecimento humano 

acumulado e seu sentido 

universalista como elemento 

indispensável para que as classes 

populares tenham condições de fazer 

a disputa política no plano discursivo.
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conflito ambiental e potencialidade ambiental (QUINTAS, 2006). Deve-se ainda 
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como agentes sociais inseridos em uma sociedade dividida em classes com interesses 

opostos. 

Saviani (2003) define cinco passos metodológicos de ensino que descreveremos 

resumidamente. Vale destacar que, ao apresentá-los, o autor explicita a impossibilidade de 

descolar o conteúdo e o conhecimento acumulado da problematização e da 

contextualização. Desta forma, o ponto de partida seria a prática social que é comum a 

professores e alunos. No entanto, professores e alunos podem se posicionar 

diferentemente enquanto agentes sociais diferenciados, uma vez que, do ponto de vista 

pedagógico, há uma diferença essencial que é o diferente nível de compreensão 

(conhecimento e experiência prática) da prática social.

O segundo passo seria a problematização, que se baseia na identificação dos principais 

problemas postos pela prática social. Nesse sentido, ao identificar as questões que precisam 

ser resolvidas no âmbito da prática social, deve-se buscar o domínio de conhecimentos 

necessários à superação destes. Sendo assim, o terceiro passo caracteriza-se pela 

aproximação dos conhecimentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos 

problemas detectados na prática social, ou seja, a instrumentalização.

Adquiridos os instrumentos básicos para intervenção, ainda que parcialmente, é 

chegado o momento da expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática 

social a que se ascendeu. Este quarto passo é denominado por Saviani de catarse. Gramsci 

(1978 apud Saviani, 2003) caracteriza este passo como a elaboração superior da estrutura em 

superestrutura na consciência dos homens. Sendo assim, a catarse pode ser definida como a efetiva 

incorporação dos instrumentos para a transformação social. Portanto, o ponto de chegada, 
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ou quinto passo, seria a prática social, porém uma prática mais qualificada. No entanto, vale 

ressaltar que a alteração objetiva da prática só pode se dar a partir de nossa condição de 

agentes sociais ativos, como afirma Saviani (2003: 73): “A educação, portanto, não 

transforma de modo direto e imediato e, sim, de modo indireto e mediado, isto é, agindo 

sobre os sujeitos da prática”. 

Os participantes do processo de ensino-aprendizagem, com base nos passos 

descritos nos parágrafos anteriores, poderão então ser capazes de construir coletivamente 

uma agenda de prioridades. Tais prioridades poderão ser transformadas, pelo grupo, em 

projetos com objetivos, metas e resultados alcançáveis em curto, médio e longo prazos.

Apesar de termos apresentado estes passos como uma sequência cronológica, é mais 

apropriado defini-los como momentos articulados num mesmo movimento, único e 

orgânico, sendo variado o peso e a duração de cada momento de acordo com as situações 

específicas em que se desenvolve a prática pedagógica.

Assim como Saviani, Freire também destaca a importância da relação do processo de 

ensino-aprendizagem com a realidade e chama nossa atenção para a necessidade de 

observarmos o processo de construção da subjetividade democrática, mostrando que a 

desigualdade não é natural. Dessa forma, o processo educativo deveria aguçar a capacidade 

de estranhamento, tendo a educação um papel muito além da simples instrução. Por isso, 

Freire (1974) se posicionava contra o iluminismo pedagógico e cultural que acentuava 

apenas a aquisição de conteúdos curriculares; por outro lado, ele ressaltava a importância da 

dimensão cultural nos processos de transformação social. Nesse sentido, a educação 

deveria ser transformadora das condições de opressão, e para isso deveria enraizar-se na 
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cultura dos povos. Este método freireano que supõe a ação transformadora é denominado 

de problematização.

Freire (1974) destacava ainda que o conhecimento não é libertador por si mesmo e, 

portanto, ele precisa estar associado a um compromisso político em favor da causa dos 

excluídos. O autor compreendia o conhecimento como base para entender, averiguar, 

interpretar e transformar o mundo. Portanto, o conhecimento seria como uma ferramenta 

essencial para intervir no mundo (GADOTTI, 1997).

Apresentamos anteriormente questões referentes ao aspecto pedagógico do curso; 

todavia, acreditamos ser interessante apresentar também brevemente os pressupostos 

teóricos no campo da EA que orientaram nossa ação, visto que, como relatado 

anteriormente, o CFEA estava alicerçado no âmbito do licenciamento ambiental, o que traz 

algumas peculiaridades para nossa prática.

Baseamos nossas ações nas diretrizes estabelecidas pelo Ibama, as quais definem a 

EA no processo de gestão como uma série de ações de mediação de conflitos, interferindo 

na correlação de forças existentes em nossa sociedade, estabelecendo mecanismos que 

assegurem o meio ambiente como direito de todos e não apenas de alguns (QUINTAS, 

2002). 

Mas como realizar ações de EA que efetivamente atuassem no licenciamento 

ambiental? Uema (2006) destaca que uma das fragilidades dos programas de EA 

desenvolvidos pelas empresas é sua limitação a atos que têm por objetivo o ensino de 

noções de ecologia e/ou a prescrição de atitudes e comportamentos considerados 

ecologicamente corretos. Siqueira et al. (2008) apontam que uma EA que propõe ampliar a 
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participação cidadã deve superar a visão estritamente ligada às ciências naturais sem, 

contudo, prescindir delas. Desta maneira, é indispensável que o processo de ensino-

aprendizagem leve em conta as características ambientais da região na qual o 

empreendimento será implantado, como também as informações sobre os meios social, 

econômico e cultural, suas relações e nexos causais, na definição dos problemas 

socioambientais.

Acreditamos que mediante o que já foi exposto, é possível perceber que buscamos 

construir um processo educativo permanente e que teve por finalidade a construção de 

valores, conceitos, habilidades e atitudes que contribuíssem para o entendimento da 

realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais individuais e coletivos no 

ambiente (LOUREIRO, 2006). Tal perspectiva gerou implicações nas ações propostas em 

todas as etapas do projeto. 

A perspectiva crítica da EA também compreende que as intervenções devem partir 

de uma abordagem sócio-histórica; que o conhecimento não é neutro; que a prática 

pedagógica deve estar vinculada a uma ação social; que as ações desenvolvidas busquem a 

superação da fragmentação e a produção e/ou reprodução de relações sociais que vinculem 

saber e poder (LOUREIRO, 2006). Por esta perspectiva, o ser humano é visto não apenas 

como um ser biológico, mas como um ser social, portanto, histórico, datado, concreto, 

marcado por uma cultura como criador de ideias e consciência, e que produz e é produzido 

por uma realidade social (FREITAS, 2002). Portanto, para a pedagogia crítica, a função da 

educação é a instrumentalização dos sujeitos sociais para uma prática social 

transformadora.
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A EA de conteúdo transformador, segundo Loureiro (2004), busca redefinir o modo 

como os seres humanos se relacionam entre si, com as demais espécies e com o planeta, 

sendo vista como um processo de politização e publicização da problemática ambiental por 

meio do qual o indivíduo, em grupos sociais, interfere na realidade e se transforma. Em 

termos de procedimentos metodológicos, a EA tem na participação e no exercício da 

cidadania princípios para a definição democrática de quais são as relações adequadas ou 

vistas como sustentáveis à vida planetária em cada contexto histórico.

Portanto, a EA crítica e transformadora tem significado fundamental e reflexo direto 

na emancipação dos sujeitos, tendo a transformação social como fim. Nesse sentido, 

Guimarães (2005: 195) afirma que a intervenção educacional relacionada com a 

transformação da realidade socioambiental deve propor “um movimento numa 

perspectiva relacional de transformações individuais e coletivas”, no sentido 

dialético/dialógico de compreender essa realidade.

No processo formativo do Projeto Pólen buscamos uma aproximação a estes 

referenciais teóricos descritos anteriormente. Ao formular a proposta pedagógica e suas 

ações, buscamos nos aproximar da realidade dos educandos. Isso se deu, principalmente, 

por meio dos dados do diagnóstico socioambiental realizado nos treze municípios de 

abrangência do projeto. Para superar a visão fragmentada da realidade, trabalhamos os 

conteúdos em blocos temáticos com diferentes pontos de vista, integrando universidade, 

empresa, movimentos sociais etc. A seguir, apresentaremos com mais detalhes o CFEA.
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O desenvolvimento do Curso de Formação de Educadores Ambientais 

O CFEA surgiu como uma proposta de EA alicerçada no compromisso de mitigar os 

efeitos da exploração e produção de petróleo e gás na Bacia de Campos. 

A orientação geral do curso em termos de estrutura foi a construção de blocos 

temáticos. O curso foi organizado em quatro módulos presenciais de formação e encontros 

entre módulos com atividades a serem realizadas. Estes encontros foram de dois tipos: (i) 

visitas de acompanhamento e (ii) fóruns de discussão. Os módulos possuíam de 40 a 60 

horas, e os encontros entre módulos tiveram a duração média de três a oito horas, incluindo 

visitas de acompanhamento e fóruns de discussão respectivamente. A carga horária total do 

curso foi de 360 horas. Ao final dos módulos, os participantes, denominados gestores, 

iniciaram o processo de elaboração dos projetos dos polos. Este processo foi dividido em 

etapas. Inicialmente, foi apresentada uma carta de intenções e, em seguida, as ideias ali 

contidas foram ampliadas e detalhadas na etapa seguinte, a qual consistiu na elaboração do 

plano de ações integradas. Este plano foi apresentado a uma comissão composta por 

especialistas que procedeu à avaliação do mesmo, sugerindo ajustes e correções. A seguir, os 

gestores iniciaram a redação completa do projeto, que foi encaminhada para a análise do 

Ibama. A execução dos projetos foi iniciada no ano de 2009, à medida que os pareceres do 

órgão ambiental foram emitidos. Nos capítulos 15 e 16 encontraremos uma discussão mais 

aprofundada sobre tais processos. 

A posição teórica assumida pelo Projeto Pólen ao formular sua proposta pedagógica, 

seus conteúdos e ações está alicerçada em bases da EA emancipatória, crítica e 

transformadora. Desta maneira, o CFEA foi estruturado de forma a desenvolver com os 
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O desenvolvimento do Curso de Formação de Educadores Ambientais 
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formandos uma compreensão integrada do meio ambiente (interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural sob o enfoque da sustentabilidade e na perspectiva 

transdisciplinar), a garantir a democratização das informações ambientais, a estimular e 

fortalecer uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, a incentivar a 

participação permanente e qualificada para a preservação do equilíbrio do meio ambiente.

O curso foi estruturado a partir de propostas construídas pela equipe executora do 

projeto de forma coletiva, debatida e consensuada. A equipe de professores do curso foi 

formada por profissionais escolhidos pela equipe e/ou sugeridos pelos consultores do 

projeto e pela Petrobras. Sendo assim, a equipe era o suporte para as ações, era quem 

possuía o domínio e a intencionalidade das ações a partir de um ponto de vista 

3macrossociológico do curso . Todavia, os conteúdos dos módulos, fóruns e visitas de 

acompanhamento foram construídos levando-se em consideração aquilo que estava 

previsto no planejamento do projeto aprovado pelo órgão fiscalizador. Também foram 

consideradas as sugestões da avaliação dos educandos para a construção das propostas. 

Como relatado anteriormente, o curso foi organizado em quatro módulos 

presenciais de formação, com encontros e atividades entre módulos. Cada um dos módulos 

ocorreu durante uma semana, durante a qual os participantes dos 13 municípios se 

reuniram no NUPEM/UFRJ. A maioria dos participantes ficou alojada no campus, o que 

proporcionou uma maior integração do grupo e um maior envolvimento, devido ao 

desprendimento das atividades pessoais externas ao curso. 

Durante o planejamento dos módulos, a equipe executora se preocupou em alternar 

palestras com trabalhos em grupo, visitas de campo, vídeos, dinâmicas, com a intenção de 
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evitar o cansaço e manter a atenção e o interesse dos educandos. Mas, apesar disso, a equipe 

identificou durante o primeiro módulo que atividades pela manhã, tarde e noite, por mais 

diversificadas que fossem, eram muito cansativas. Essa compreensão levou a modificações 

de algumas atividades e a supressão de outras, e influenciou diretamente o planejamento 

dos módulos seguintes. As mudanças no planejamento durante o módulo, as alterações de 

horário ou a não realização de uma atividade anteriormente planejada era possível devido à 

comunicação interna da equipe, a clareza de quais eram os objetivos de cada momento e ao 

entendimento de que o planejamento deve ser flexível, exatamente para acolher no 

processo os educandos como agentes sociais e portadores de carga cultural acumulada 

historicamente. Como exemplo, podemos citar a decisão da equipe de não realizar uma 

dinâmica, no primeiro módulo, para que não fosse interrompido o debate que se iniciou 

após uma das palestras e que estava sendo bastante rico. 

Ao longo da semana do curso, a equipe se reunia à noite com o intuito de avaliar o dia, 

as atividades realizadas, as decisões tomadas e de repensar a programação do dia seguinte. 

Essa análise possibilitou o amadurecimento pessoal e da equipe, por meio do 

reconhecimento dos erros e dos acertos e da troca de experiências.

Nos módulos, os educandos avaliavam as atividades diariamente e ao final da semana. 

Nos dois primeiros módulos, a avaliação era feita a partir dos estímulos: “Que bom! Que 

pena! e Que tal?”, o que levava os educandos a apontarem os pontos positivos e os negativos 

do dia e a fazerem sugestões. Nos dois últimos módulos, as opiniões dos educandos foram 

registradas em diários de bordo, que eram cadernos pessoais nos quais se podiam anotar 

opiniões e reflexões. As sugestões e críticas foram consideradas, como se mencionou, para 

o planejamento dos módulos seguintes, e as mudanças em relação à proposta inicial 

3
 Isto não quer dizer que 

estejamos isentando aqui a 

intencionalidade discursiva de 

cada palestrante. Cada um tinha 

a sua, para além da orientação 

geral do curso.
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aconteceram também em função das necessidades de se aprofundar determinados 

conteúdos, tais como elaboração de projetos, legislação ambiental etc.; apresentação de 

uma experiência ou outro ponto de vista. Estas alterações foram motivadas após reuniões 

com a Petrobras e reuniões de estudo, avaliação e planejamento da equipe executora do 

projeto. 

Os encontros entre módulos tinham o intuito de promover um acompanhamento 

sistemático do andamento das atividades a serem realizadas, mas, além disso, permitiram a 

continuidade dos temas trabalhados nos módulos, a introdução de novas temáticas, a 

discussão das atividades que os educandos realizavam em seus municípios e que 

proporcionaram maior aproximação entre a equipe executora do projeto e os educandos. 

Um elemento, não detalhado na concepção do projeto, mas que emergiu com a prática, 

refere-se aos relacionamentos interpessoais nas equipes, o que gerou a necessidade de um 

novo perfil para essas visitas. Nossa experiência tem mostrado diferentes andamentos, 

percursos e modos de relacionamento entre as equipes que podem ser determinantes para o 

sucesso ou não do trabalho a ser desenvolvido nos polos. Com o intuito de estimular o 

crescimento dos grupos enquanto unidade e incentivar o trabalho cooperativo e coeso, 

foram propostas Visitas de Acompanhamento (VA) denominadas “Desenvolvendo os 

Grupos”. Mais detalhes dessas atividades entre módulos serão apresentados no capítulo 12, 

que trata especificamente do trabalho de desenvolvimento de grupo. A seguir, 

detalharemos os conteúdos presentes nos módulos do CFEA, assim como também 

algumas reflexões que ocorreram ao longo do curso e que levaram a alterações da sua 

proposta inicial. 

A temática do módulo I permaneceu abordando a percepção ambiental, conteúdo 
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proposto no planejamento inicial do projeto. As mudanças da proposta inicial ocorridas 

neste primeiro módulo foram no sentido de aprofundar questões sobre os diferentes 

modos de percepção de uma dada realidade, seguindo pressupostos da gestão ambiental. 

Sendo assim, o módulo I visou caracterizar aspectos introdutórios e conceituais sobre a EA 

na gestão ambiental. Partiu-se da contextualização da EA em seus aspectos de movimentos 

sociais, EA na escola, EA e conhecimento ecológico. As atividades realizadas durante este 

módulo foram: palestras, atividades de sensopercepção, visitas técnicas (trilha na Reserva 

Biológica União e lagoa Imboassica) e atividades em grupo – estudo de caso e diagnóstico 

na lagoa Imboassica. A atividade entre os módulos I e II, prevista no projeto original, 

mudou após recomendação da equipe de socioeconomia do Ibama, e passou a ser a 

elaboração de um estudo de caso. Esta mudança deveu-se à necessidade de que os 

educandos fizessem um exercício de perceber seu município, sua realidade, seus problemas 

socioambientais e, em seguida, aprofundar isso em um projeto ou atividade para outros 

públicos. Desta forma, ao final do módulo foi proposto aos educandos o mapeamento de 

problemas e conflitos ambientais de seus municípios e a seleção de um deles para a 

realização de um estudo de caso.

O módulo II permitiu um aprofundamento sobre EA na gestão ambiental pública. 

No planejamento deste módulo participaram, além da equipe executora do projeto, 

representantes do Ibama e um consultor da Fundação Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG). Além disso, considerou-se, durante o planejamento, várias sugestões proveni-

entes das avaliações dos educandos sobre o módulo I. As alterações ocorridas neste módulo 

também buscaram aproximar o Projeto Pólen de seu objetivo de mitigação de impactos. 

Sendo assim, foram discutidas: condicionantes de licença, a legislação ambiental (como 

estava anteriormente previsto), com enfoque nas questões relacionadas ao licenciamento 
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de petróleo. Os resultados do diagnóstico realizado pelo projeto também foram 

trabalhados durante a realização de um estudo dirigido. Nesta atividade foram explorados 

os dados relacionados aos Grupos Focais, nos quais foram registradas as percepções de 

diferentes atores sociais sobre as atividades da Petrobras no município e seus impactos, 

conflitos e grupos afetados. Ao final do módulo foi proposto aos educando um exercício 

visando a elaboração de um projeto simplificado de EA, relacionado diretamente à 

indústria do petróleo. 

Durante o planejamento do módulo III, a equipe executora procurou desenvolver o 

trabalho com uma maior participação dos representantes da Petrobras, pois a temática 

desta unidade se relacionava com os aspectos do licenciamento ambiental. As atividades 

ocorridas no módulo III buscaram então instrumentalizar os educandos para o controle 

social. Sendo assim, aspectos da legislação voltaram a ser discutidos, bem como a questão 

dos impactos gerados pelas atividades de exploração e produção de petróleo. Nesta unidade 

de estudo, os educandos manusearam o Rima do empreendimento Espadarte e realizaram 

um estudo dirigido sobre ele. O chamamento à responsabilidade do servidor público e da 

gestão dos polos ocorreu em diferentes momentos em grupo. Ao final do módulo, foi 

proposto o início da elaboração de um regimento interno de cada polo.

Vale ressaltar que para o planejamento deste módulo também foram consideradas as 

avaliações dos educandos; no entanto, a implantação das sugestões era realizada após a 

discussão pedagógica das mesmas, pois a equipe de educadores que planejava o curso tinha 

explícita a intencionalidade do processo. Por exemplo, muitos educandos avaliaram de 

modo negativo as atividades de sensopercepção realizadas no módulo II, e sugeriram a 

supressão deste tipo de exercício. Entretanto, a equipe executora optou por preservar o 
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espaço para a atividade, devido aos reconhecidos benefícios inter-relacionais e de 

autoconhecimento obtidos, modificando somente o dinamizador da atividade. Já assuntos 

de conteúdo indicados e solicitados por eles, como a questão dos royalties, foram 

incorporados no módulo III.

A proposta de planejamento para o módulo IV foi orientada pelo tema central: 

projetos em EA. A temática do módulo IV abordava no projeto original questões referentes 

à avaliação de projetos por considerar que no módulo III haveria um aprofundamento das 

questões sobre elaboração de projetos. Entretanto, o módulo III foi o que mais sofreu 

alterações, pois houve necessidade de aprofundar a temática sobre a gestão ambiental e o 

licenciamento, uma vez que, após a realização do módulo II, alguns aspectos dessas 

temáticas ficaram pendentes. Sendo assim, algumas questões sobre estudos e planejamento 

de projetos, anteriormente previstas para o módulo III, foram discutidas no módulo IV 

juntamente com o assunto avaliação.

Sendo assim, o módulo IV teve como objetivo fornecer elementos teóricos e práticos 

para a elaboração dos projetos nos polos de EA. O primeiro dia do módulo aprofundou 

discussões sobre metodologias participativas e orçamento de projetos. A temática sobre 

construção de indicadores de avaliação de projetos foi realizada para que os educandos 

começassem a pensar sobre indicadores de avaliação para os projetos nos polos ainda nesta 

fase de desenho dos projetos. Além disso, parte das atividades foi dedicada ao 

conhecimento de experiências da sociedade, na organização de projetos e também sob um 

ponto de vista de políticas públicas. Vale ressaltar que questões como centros de EA, 

projetos locais e EA no currículo escolar foram mapeadas durante o diagnóstico 

realizado em 2006, e julgou-se importante a realização de uma discussão técnica 
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espaço para a atividade, devido aos reconhecidos benefícios inter-relacionais e de 
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ponto de vista de políticas públicas. Vale ressaltar que questões como centros de EA, 

projetos locais e EA no currículo escolar foram mapeadas durante o diagnóstico 
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sobre tais propostas, uma vez que os polos de EA podem ser espaços 

para fomentar, orientar, construir, discutir propostas de EA para os municípios. Ainda 

neste módulo realizou-se uma discussão importante sobre as características do educador 

ambiental que estava sendo formado no projeto, seu papel e responsabilidades. Sendo 

assim, o módulo IV apresentou várias mudanças quando comparado ao planejado 

originalmente. 

Outras modificações realizadas nos módulos foram a incorporação de atividades que 

visaram estimular as relações entre a equipe de cada polo por meio de atividades de 

sensopercepção, desenvolvimento de equipe, dinâmicas envolvendo aspectos ligados a 

grupos e trabalhos coletivos e atendimentos aos grupos. Essas atividades foram 

oportunidades criadas para conhecer melhor o dia a dia da relação entre os componentes de 

cada polo e trabalhar no sentido de melhorá-las.

Durante os módulos, houve uma preocupação em fornecer textos para consultas 

futuras e, por isso, foram elaboradas apostilas contendo artigos indicados pelos 

palestrantes, legislação pertinente e resultados do diagnóstico realizado em 2006,

com propostas de estudos dirigidos. Além disso, ao longo do curso foram 

distribuídos exemplares dos livros: O que é educação ambiental? (REIGOTA, 2006); 

Revista Brasileira de EA; Fundamentos e trajetórias da educação ambiental (LOUREIRO, 2004); 

Introdução à gestão ambiental pública (QUINTAS, 2006); Educação ambiental e conselho em UCs: 

aspectos teóricos e metodológicos (LOUREIRO & AZAZIEL, 2007); Metodologia 

da pesquisa-ação  (THIOLLENT, 2007); Contr ole soc ial  e  par t i c ipação no 

licenciamento (UEMA, 2006). Também no site do projeto encontram-se disponíveis para 

consulta documentos como publicações do projeto e apresentações dos palestrantes. 
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Ao final do módulo IV, os educandos iniciaram o processo de elaboração dos 

projetos dos polos. Esta fase se desenvolveu seguindo etapas sequenciais de complexidade 

crescente, denominadas: carta de intenções, plano de ações integradas, submissão e 

apresentação para banca examinadora externa e redação final do texto, que deveria conter 

os seguintes itens: introdução, objetivo, metas, sujeitos da ação, metodologia, resultados 

esperados, duração do projeto, mecanismos de avaliação, cronograma de atividades 

e cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, equipe técnica, referências 

bibliográficas. 

A etapa de elaboração desses projetos se estendeu durante o ano de 2008 e parte de 

2009 e contou com o acompanhamento contínuo da equipe executora, a qual deu suporte 

técnico e teórico aos educandos. Também representantes da Petrobras acompanharam a 

etapa de elaboração de projetos e prestaram suporte técnico sobre atividades desenvolvidas 

no âmbito da exploração e produção de petróleo, viabilizando reuniões para conhecimento 

de projetos em andamento na Transpetro, questões relativas à segurança por meio do 

Centro de Defesa Ambiental, entre outras. Vale ressaltar que a maioria dos educandos 

nunca havia passado por essa experiência de redigir um projeto e apresentaram bastante 

dificuldade. Essa etapa culminou com a apresentação dos projetos finais a uma banca 

avaliadora, que contribuiu com correções, sugestões, reflexões etc. A partir disso, os 

educandos deveriam incorporar as considerações realizadas pela banca e entregar um 

documento final. Inicialmente, o prazo apresentado para entrega deste documento 

contendo os projetos dos polos foi 30 de janeiro de 2009. No entanto, este processo 

estendeu-se além do esperado, variando com a realidade de cada município. No capítulo 16 

pode ser encontrada a descrição detalhada desta fase.
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O início da execução dos projetos dos polos, que estava previsto para o princípio de 

2009, também foi alterado devido ao período de aprovação dos mesmos pelo órgão 

ambiental, sendo que o primeiro projeto foi lançado em 02 de junho de 2009.

Algumas reflexões

A partir do que foi descrito, podemos concluir que o curso buscou o 

desenvolvimento dos temas de modo transdisciplinar, contando com a participação de 

professores e palestrantes de diferentes áreas do conhecimento, a fim de proporcionar o 

entendimento da realidade ao se articular aspectos sociais, econômicos, políticos, éticos e 

culturais. Esse caráter procurou contribuir para a superação de uma visão fragmentada da 

realidade, permitindo também que a temática ambiental fosse realmente trabalhada em seus 

múltiplos aspectos e não somente com o olhar de um campo, ou também só da academia. 

Durante os módulos, utilizamos diferentes ferramentas de ensino, tais como palestras, 

seguidas de momentos de discussão; estudos dirigidos em grupos; atividades de campo; 

dentre outras. Em todos esses momentos buscamos superar a separação educador-

educandos, de modo que ambos foram, simultaneamente, educadores e educandos.

Ao analisarmos o desenvolvimento do curso, observamos uma aproximação da 

nossa proposta de ensino com os cinco passos da Pedagogia Histórico-Crítica apresentada 

por Saviani (2003), no que refere-se à aquisição dos instrumentos para a transformação 

social (prática social qualificada). No capítulo 16, haverá um maior detalhamento 

de tais aproximações. 

Diante do desafio de trabalhar a educação no processo de gestão ambiental, e 
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entendendo que a alteração objetiva da prática social só pode se dar a partir da condição de 

agente sociais ativos, o CFEA do Projeto Pólen foi concluído com a elaboração de um 

projeto de EA em cada um dos municípios. Contudo, entendendo o caráter permanente 

dos processos educativos, ele continua no processo de intervenção promovido pela 

execução deles.

Sobre a necessidade de contemplar, nos processos formativos, questões específicas 

sobre as atividades desenvolvidas pela empresa e seu processo de licenciamento, ao longo 

do curso e também na elaboração dos projetos dos polos buscamos problematizar os 

impactos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás na Bacia de Campos, de 

maneira articulada com o contexto socioambiental vivenciado pelos educandos e grupos 

sociais envolvidos, no caso dos projetos.

Ao final deste relato sobre o CFEA, é importante salientar que o mesmo foi realizado 

por pessoas, por educadores ambientais também em formação e por profissionais que têm 

atuado em questões ambientais em diferentes partes do Brasil. A experiência de convergir 

estes diferentes grupos e iniciativas de EA, ainda que com muitos pontos em comum, e de 

levar adiante uma ação como esta, ficou marcada na vida de cada pessoa que planejou, que 

participou, que executou o curso, e o recontar esta ação permite também o 

amadurecimento sobre ela:

O Projeto Pólen muito acrescentou para transformar o inédito em viável, 
possibilitando novas propostas para o futuro que esperamos (Diário de bordo, 
educando B., 2007).

No Brasil, temos atualmente e teremos daqui para frente, caso a política de EA no 

licenciamento continue com a orientação atual, outros processos formativos relacionados 
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ao licenciamento de atividades poluidoras. Deste modo, recontar parte de nossa trajetória 

significa abrir a experiência para um público maior e esta poderá ser útil também para os que 

virão a enveredar pelas esferas públicas do licenciamento ambiental.
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Introdução

Tendo por base os pressupostos da Ecologia Política, o presente trabalho tem como 

objetivo principal apresentar e relacionar as ideias de dois autores – Bebbington (2007) e 

Leher (2007) − sobre as consequências socioambientais para a América Latina dos projetos 

de infraestrutura que vêm sendo aqui implantados, como a Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) e, no caso brasileiro, o Plano de Aceleração 

1do Crescimento (PAC) .

Os dois autores têm em comum uma visão crítica a respeito dos investimentos 

econômicos que vêm sendo feitos naquela região; analisam suas causas e consequências 

sobre o meio e as populações locais e apontam para as transformações socioambientais que 

ocorrem no território onde tais empreendimentos são instalados. 

Tanto Bebbington (2007) quanto Leher (2007) chamam a atenção sobre o 

protagonismo dos movimentos sociais que atuam como resistência ao modelo de 

crescimento econômico adotado nos países latino-americanos, movimentos esses que se 

configuram como obstáculos aos interesses do capital transnacional sobre os recursos 

naturais (minérios, água, biodiversidade, energia etc.) que aqui se encontram.

Como complemento à discussão sobre as consequências socioambientais do avanço 

do capital transnacional na América Latina e o papel dos movimentos sociais como uma 

importante esfera de resistência a esse modelo, o presente trabalho busca ressaltar, também, 

a relevância da gestão ambiental pública enquanto mediadora dos conflitos 

socioambientais gerados por tal lógica expansionista e a contribuição da Educação 

Ambiental (EA) nesse contexto.
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Ecologia Política

Para Bebbington (2007), a Ecologia Política pode ser entendida como uma espécie de 

guarda-chuva embaixo do qual convivem várias tradições e linhas de investigação política e 

ecológica. O que ligaria tais linhas seria o fato de que as mesmas compartilham certas 

preocupações de ordem ético-políticas e intelectuais. Segundo o autor, “o campo da 

Ecologia Política surgiu e foi se construindo sob a noção de que não é uma teoria, senão um 

espaço comum de reflexão e análise” (BEBBINGTON, 2007: 26). 

De acordo com o autor, a Ecologia Política se inicia com uma combinação entre a 

análise crítica da economia política e a preocupação pela governança, uso e transformação 

do ambiente. Um dos fundamentos desse campo de pesquisa seria a análise das relações 

entre o empobrecimento de grupos sociais quando deixam de ter acesso ao uso de certos 

recursos ambientais, dos quais dependem para sobreviver.

Nos estudos de Ecologia Política foram, e ainda são utilizados marcos conceituais 

2muito influenciados pela teoria da dependência  e pelos múltiplos debates ao redor da 

economia marxista. Nesse sentido, desde seu início a Ecologia Política tem sido um campo 

cujos praticantes se definem pelo compromisso com os temas de suas investigações, as 

quais, em sua grande maioria, mantêm uma profunda relação com os princípios da justiça 

3ambiental  (BEBBINGTON, 2007).

O novo ciclo econômico da América Latina

A articulação das economias dos países latino-americanos com a economia 

internacional por meio da exportação de bens primários não é novidade alguma e faz parte 

1
  A Iniciativa de Integração da Infra-

estrutura Regional Sul-americana (IIRSA), 
é um processo multissetorial que tem como 
objetivo desenvolver e integrar, em dez 
anos, as áreas de transporte, energia e 
telecomunicações da América do Sul. O 
plano foi criado oficialmente em 2000, 
durante a Reunião dos Presidentes da 
América do Sul, em Brasília, com a 
finalidade de integrar fisicamente a região. 
A base do planejamento são 10 Eixos de 
Integração da América do Sul que 
abrangem faixas geográficas de vários 
países, os quais concentram ou possuem 
potencial para desenvolver bons fluxos 
comerciais, visando formar cadeias 
produtivas e, assim, estimular o 
“desenvolvimento regional”. A coordenação 
operacional da IIRSA está a cargo da 
Corporación Andina de Fomento (CAF), do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e do Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do Prata 
(Fonplata). Doze países participam do 
IIRSA: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, 
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 
(Disponível em: http://www.iirsa.org e 
http://www.riosvivos.org.br/canal.php?c=21
4). 

O PAC é um programa brasileiro que 
objetiva a aceleração do crescimento do 
país, para o qual foi prevista uma aplicação 
de R$ 503,9 bilhões em infra-estrutura, 
entre os anos de 2007 e 2010, nas áreas 
de transporte, energia, saneamento, 
habitação e recursos hídricos. O PAC está 
divido em cinco blocos: as medidas de 
investimento em infra-estrutura, de 
estímulo ao crédito e financiamento, 
investimento institucional, desoneração 
tributária e medidas fiscais de longo prazo. 
O conjunto de investimentos em 
infraestrutura está organizado em três 
eixos: Infraestrutura Energética, 
correspondendo a geração e transmissão 
de energia elétrica, produção, exploração e 
transporte de petróleo, gás natural e 
combustíveis renováveis; e Infraestrutura 
Social e Urbana, englobando saneamento, 
habitação, metrôs, trens urbanos, 
universalização do programa Luz para 
Todos e recursos hídricos. (Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/pac/)

2
 O sistema capitalista, em sua expansão 

mundial, produziu os padrões de 
desigualdade tanto em sua etapa 
mercantilista, como também monopolista 
industrial e financeira e até a atual 
globalização. O problema da apropriação, 
concentração e centralização do excedente 
econômico é o ponto crucial do 
desenvolvimento/subdesenvolvimento e, 
portanto, do sistema de interdependência 
mundial. A América Latina experimentou ao 
longo dos séculos um crescimento 
vegetativo à sombra da Europa e dos 
Estados Unidos, sendo as formas de 
dominação desses países (centrais) a 
origem do  subdesenvolvimento  e da 
relação de dependência dos chamados 
países periféricos, as quais se prolongaram 
no tempo. A dependência política e 
econômica continuada poderá esclarecer 
em parte o subdesenvolvimento do mundo 
latino-americano, condicionado aos 
mecanismos de apropriação e acumulação 
do excedente econômico pelo crônico 
endividamento externo, pelas relações de 
trocas desiguais, pela dominação do capital 
financeiro e bancário, com a complacência 
e conivência inicialmente das classes 
senhoriais, das oligarquias agroextrativistas 
exportadoras e, posteriormente, dos 
agentes da subeconomia industrial, os 
quais tradicionalmente exerceram o 
controle do poder estatal (MACHADO, 
1999).

3
 De acordo com Herculano (2002 apud 

LAYRARGUES, 2009), justiça ambiental é 
o conjunto de princípios que asseguram 
que nenhum grupo de pessoas, sejam 
grupos étnicos, raciais ou de classes, 
suporte uma parcela desproporcional das 
consequências ambientais negativas de 
operações econômicas, de políticas ou 
programas governamentais ou devido à 
ausência destes. Então, injustiça ambiental 
seria o mecanismo pelo qual sociedades 
desiguais destinam a maior carga dos 
danos ambientais do desenvolvimento a 
grupos sociais de trabalhadores, 
populações de baixa renda, grupos raciais 
discriminados, populações marginalizadas 
e mais vulneráveis.
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Nessa mesma perspectiva, Leher (2007) defende que o padrão de acumulação em 

curso no Brasil e na América Latina requer uma macrorreestruturação da geografia 

econômica da região a partir de um desenho esboçado pelo “imperialismo”, representado 

pela interação entre as frações locais da burguesia (setores dominantes) com a grande 

burguesia internacionalizada. Para Leher (2007), a concretização desse redesenho são os 

projetos da IIRSA e, no caso brasileiro, do PAC. O autor chama a atenção para o fato de que 

esse redesenho tem como objetivo a reprimarização da economia, isto é, visa ampliar o 

agronegócio, expandir a extração de minérios e a geração de energia e abrir novas rotas para 

a circulação dos recursos e matérias-primas exploradas. Entretanto, para que esse projeto 

possa ser levado a cabo, é necessário que se removam o que vem sendo considerado como 

“obstáculos” a esse padrão de crescimento – como os camponeses e as populações 

tradicionais −, e o controle sobre o meio ambiente. Agrega-se a isso a necessidade de se 

intensificar a exploração do trabalho.

Nesse contexto, é possível entender o porquê das tão propaladas reformas do Estado 

que visam atingir a classe trabalhadora, como as da previdência, sindical, trabalhista, educa-

cional, além da flexibilização da legislação ambiental (LEHER, 2007), as quais pretendem 

intensificar a exploração do trabalho, o acúmulo e a concentração do capital, além de 

eliminar as restrições ambientais, impostas pela lei, aos projetos de exploração dos recursos 

naturais.

Zibechi (2007 apud LEHER, 2007) salienta que o IIRSA tem a particularidade de ser 

uma integração desenvolvida a partir das classes dominantes do Sul, porém em benefício 

dos setores mais internacionalizados. A enorme ênfase na infraestrutura está relacionada ao 

aumento do fluxo de matérias-primas e recursos naturais para os países centrais, China e 

Índia. 

de nossa história. Desde o século XVIII, ocorreram ciclos de exploração mineral que 

promoveram o acúmulo de capital pelas classes econômicas dominantes, a geração de 

economias de “enclave” − as quais não distribuem as riquezas que geram − e a irremediável 

deterioração do meio natural, causando o empobrecimento de populações rurais e 

tradicionais, dependentes dos recursos naturais (BEBBINGTON, 2007).

O ciclo mais recente, ocorrido no início dos anos 90, distingue-se de alguma maneira 

dos anteriores por ter acontecido de forma mais planejada e por ser um fenômeno que faz 

parte de um reordenamento de maior envergadura (BEBBINGTON, 2007). 

Esse ciclo foi acompanhado por processos de reformas institucionais, pensados e 

dirigidos por um conjunto de atores nacionais e internacionais. Tais reformas estiveram 

orientadas de forma a liberalizar o setor mineral dos países da América Latina, facilitando e 

incentivando os investimentos estrangeiros nesse setor. Grandes empresas de mineração 

passaram a receber incentivos tributários, como o não pagamento de certos impostos por 

longos períodos e a cobrança de taxas irrisórias para a utilização de recursos como água e 

energia. 

Tais reformas legislativas proinvestimentos de grande escala constituíram parte 

importante de projetos de reforma muito mais amplos, nos quais a expansão da atividade de 

mineração é parte de reestruturações econômicas maiores. Existe uma forte relação entre as 

reformas nos setores mineral, agrário e ambiental, as quais devem ser entendidas em um 

contexto latino-americano caracterizado pela liberalização do comércio e pela integração 

regional (BEBBINGTON, 2007).
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das privatizações de bancos e empresas estatais, não foi acompanhada de uma reordenação 

legal do sistema de uso, controle e propriedade da terra e dos recursos naturais. 

Consequentemente, tais mudanças só abriram as portas para as transações de mercado e, 

frente a um Estado conivente que não garantiu regras justas para esse jogo, os agentes 

econômicos com acesso à informação e aos recursos financeiros (grandes empresas 

transnacionais e nacionais) impuseram às populações locais os critérios, valores e formas de 

relacionamento para a exploração dos recursos naturais e/ou aquisição de suas terras 

(BEBBINGTON, 2007).

Esse relacionamento, desigual em sua essência, gera situações nas quais os indivíduos 

e grupos mais vulneráveis se veem, de uma hora para outra, afastados dos meios e dos 

recursos essenciais para a manutenção de suas estratégias de vida. Essa situação favorece os 

interesses de governos centrais e de empresas de mineração, que buscam exacerbar as 

fragilidades desse tipo de relacionamento ao negociar diretamente com as comunidades 

locais (BEBBINGTON, 2007).

Para LEHER (2007: 226), “a problemática ambiental ganha novos contornos 

quando analisada à luz dos protagonistas das lutas sociais que vêm transtornando a ordem 

neoliberal latino-americana”. Segundo o autor, as lutas sociais latino-americanas “estão no 

olho do furacão do padrão de acumulação em curso, expressando a atualidade da luta de 

classes na região”. Contudo, ele nos alerta para a importância de que, ao constatar a 

existência dessa lutas, devemos olhá-las sob um prisma não eurocêntrico.

A força demonstrada pelas lutas de muitos desses movimentos sociais lhes 

configurou um papel importante no combate ao neoliberalismo. Entre suas estratégias de 

luta está a explicitação dos interesses internacionais por meio do questionamento dos 

Reduzir o “custo” da América Latina significa a diminuição do custo da força de 

trabalho e a flexibilização das exigências ambientais. De acordo com Zibechi (2007 apud 

LEHER, 2007: 237), “todos os planos da IIRSA são desenvolvidos sem a participação dos 

sujeitos que passaram para a condição de 'obstáculos', em especial trabalhadores rurais, 

camponeses e povos tradicionais”. Nesse sentido, ao se analisar tais reformas e 

investimentos na América Latina, pode-se concluir que as relações entre o setor mineiro-

energético e o conjunto de investimentos de grande envergadura têm como finalidade 

maior facilitar a expansão massiva de certos setores da economia, como o de 

hidrocarbonetos, de minérios e a produção de soja, e integrá-los a mercados internacionais, 

sobretudo o asiático (LEHER, 2007). Essa nova onda de investimentos estrangeiros tem 

trazido consigo um crescimento exponencial da produção e exportação primária mineral, 

com o respectivo incremento de recursos financeiros para a caixa fiscal de governos 

nacionais e locais. Ao mesmo tempo, tem significado mudanças nos padrões locais de 

propriedade de terras e nos ativos que as populações locais rurais têm para estruturar suas 

estratégias de vida. 

A consequência imediata da reestruturação institucional nos sistemas de propriedade 

e uso da terra tem sido uma reconfiguração do uso e do controle do território que tem 

sofrido resistência e enfrentamento de diversas formas e de acordo com as circunstâncias 

específicas de cada localidade (BEBBINGTON, 2007).

Reestruturação e resistência na América Latina

A reestruturação legal das instituições nacionais que facilitaram a implantação do 

grande capital na América Latina, por meio da liberalização do movimento dos capitais e 
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tratados de livre comércio, das formas de controle dos recursos naturais e do significado da 

dívida para o futuro da América Latina (LEHER, 2007).

Os movimentos sociais latino-americanos surgiram no início dos anos 80 e 

surpreenderam tanto os neoliberais como grande parte dos marxistas acadêmicos. No 

entanto, vários intelectuais, inclusive brasileiros como Porto Gonçalves e Emir Sader, 

chamaram a atenção sobre “o protagonismo dos movimentos sociais na busca por outras 

formas civilizatórias, antineoliberais, anticapitalistas e não eurocêntricas” (LEHER, 

2007: 228). Reconhece-se, cada vez mais, que na última década a América Latina tem sido a 

região “de maior vitalidade – e alcance – das lutas anticapitalistas e o lugar onde os 

intelectuais militantes estão mais ativos, gerando um acúmulo de experiências muito 

significativo”. (LEHER, 2007: 229).

A expansão da atividade de mineração na América Latina

Bebbington (2007) analisa as ligações entre movimentos sociais, mineração e 

desenvolvimento e esboça possíveis elementos norteadores para a investigação sobre a 

relação entre mineração e transformações territoriais na América Latina. 

Desde o início da década de 1990, a combinação entre a alta dos preços dos minerais, 

as novas tecnologias − que passaram a permitir a exploração em locais onde antes não era 

viável − e as reformas institucionais para o setor fez com que a mineração na América 

Latina tenha se constituído em uma das fronteiras mais atrativas para os investimentos 

internacionais e nacionais, incluindo-se aí o setor de petróleo e gás. Dados do Banco 

Mundial indicam que para o período de 1990 a 1997, enquanto os investimentos em 
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exploração mineral, em nível mundial, cresceram 90%, na América Latina verificou-se um 

crescimento de 400% (BEBBINGTON, 2007).

Contudo, o crescimento dessa atividade econômica não ocorre em terras “vazias”. 

Ao contrário, tais empreendimentos acontecem em terras já ocupadas e que são 

propriedades de outros, terras que têm “significados culturais e históricos para seus 

moradores” e que são a fonte de diversos recursos naturais, sem os quais se coloca em risco 

as estratégias de sobrevivência daquelas populações (BEBBINGTON, 2007: 24).

Bebbington (2007) atenta para o fato de que a expansão mineira nessas terras 

constitui uma espécie de concorrência entre dois projetos geográficos, um projeto que 

implica uma governança de territórios que permite sua ocupação por múltiplos atores e 

outro que implica em uma governança que assegura a ocupação por um só ator. O primeiro 

seria fruto do cotidiano das populações residentes, caracterizado por mudanças territoriais 

sucessivas, cotidianas, contínuas, com significados históricos. O segundo projeto, 

inversamente ao primeiro, teria como marca principal as transformações territoriais 

drásticas, sob a bandeira da promoção da modernização, propostas que nunca são bem 

entendidas pela população local e que trazem em seu bojo uma combinação entre risco e 

incertezas para os moradores da região. Portanto, para o autor, a expansão mineira leva a 

novos encontros entre “distintas geografias, entre distintas territorialidades, entre atores 

sociais que antes não se conheciam e entre distintos modelos de desenvolvimento e de vida” 

(BEBBINGTON, 2007: 24).

Diante desse encontro entre diferentes interesses, é de se esperar que os 

investimentos na mineração venham, na maioria das vezes, acompanhados por conflitos 
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sociais. Tais conflitos tornaram-se um tema de preocupação política para governos e elites 

nacionais, enquanto que, para ativistas e movimentos sociais, constituíram-se como 

espaços de luta por democracia e pelos direitos humanos. 

Consequências socioambientais da expansão do capital na América Latina

Como conclusão de seus estudos sobre a relação entre a mineração, o neoliberalismo 

e a reterritorialização no desenvolvimento rural, Bebbington e Valência (2007: 297) 

sistematizaram as principais consequências dos empreendimentos de mineração 

implementados, nos últimos anos, em países da América Latina: 

 ∙ As comunidades perderam o acesso a certas zonas de produção ou tiveram seu 

acesso drasticamente reduzido;

 ∙ Os fundos de compensação recebidos pelas populações locais deslocadas ou que 

venderam seus terrenos foram utilizados em pouco tempo e tiveram pouco impacto 

no bem-estar familiar;

 ∙ A migração de pessoas afetadas pela mineração do campo para a cidade tem sido, 

em geral, um processo complicado e às vezes doloroso;

 ∙ Lutas internas por recursos e lideranças se exacerbam frente à possibilidade de 

ganhos de benefícios econômicos com a negociação com as empresas, tendo como 

resultado conflitos pessoais, comunitários e intergeracionais, interferindo nas 

estruturas sociais locais;

 ∙ Em termos gerais, o ambiente nas comunidades se torna mais movimentado, mais 
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inseguro e com muito mais denúncias de corrupção do que quando a empresa não 

estava instalada;

 ∙ Os programas e projetos sociais que as empresas desenvolvem nessas comunidades 

parecem ter pouco impacto positivo, uma vez que aprofundam (seja por acidente ou 

por desenho) algumas das tendências desarticuladoras nas comunidades.

Ao analisarmos tais consequências, podemos constatar que a reestruturação 

institucional que visou facilitar a introdução do capital financeiro para a mineração não foi 

acompanhada de uma reestruturação (ou mesmo criação) de estruturas que reduzissem a 

deterioração ambiental e garantissem mecanismos de mitigação e compensação necessários 

à manutenção de um ambiente adequado para o desenvolvimento das estratégias de vida 

das populações em zonas com potencial mineiro (BEBBINGTON & VALÊNCIA, 2007).

A nova expansão do capital que se vivencia na atualidade parece indicar que, depois 

de séculos de ambivalência e negligência, por fim o Estado central – e o capital internacional 

– tentam superar as fronteiras, produzindo estruturas nacionais com territórios locais 

incorporados a circuitos econômicos internacionais. Isso tem sido feito com muita rapidez, 

sem uma negociação prévia com as comunidades locais sobre os termos em que se dará essa 

incorporação e, em muitos casos, utilizando-se força para fazer valer os interesses do 

capital. Na América Latina, tem sido quase uma regra os poderes centrais utilizarem a força 

autoritária para impor a ordem territorial que esse novo ciclo econômico requer 

(BEBBINGTON & VALÊNCIA, 2007).

Intelectuais como Ceceña e Harvey (2006 apud LEHER, 2007) alertam para a estreita 

correspondência entre as áreas territoriais com recursos naturais estratégicos e a 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



048

sociais. Tais conflitos tornaram-se um tema de preocupação política para governos e elites 

nacionais, enquanto que, para ativistas e movimentos sociais, constituíram-se como 

espaços de luta por democracia e pelos direitos humanos. 

Consequências socioambientais da expansão do capital na América Latina

Como conclusão de seus estudos sobre a relação entre a mineração, o neoliberalismo 

e a reterritorialização no desenvolvimento rural, Bebbington e Valência (2007: 297) 

sistematizaram as principais consequências dos empreendimentos de mineração 

implementados, nos últimos anos, em países da América Latina: 

 ∙ As comunidades perderam o acesso a certas zonas de produção ou tiveram seu 

acesso drasticamente reduzido;

 ∙ Os fundos de compensação recebidos pelas populações locais deslocadas ou que 

venderam seus terrenos foram utilizados em pouco tempo e tiveram pouco impacto 

no bem-estar familiar;

 ∙ A migração de pessoas afetadas pela mineração do campo para a cidade tem sido, 

em geral, um processo complicado e às vezes doloroso;

 ∙ Lutas internas por recursos e lideranças se exacerbam frente à possibilidade de 

ganhos de benefícios econômicos com a negociação com as empresas, tendo como 

resultado conflitos pessoais, comunitários e intergeracionais, interferindo nas 

estruturas sociais locais;

 ∙ Em termos gerais, o ambiente nas comunidades se torna mais movimentado, mais 

049

inseguro e com muito mais denúncias de corrupção do que quando a empresa não 

estava instalada;

 ∙ Os programas e projetos sociais que as empresas desenvolvem nessas comunidades 

parecem ter pouco impacto positivo, uma vez que aprofundam (seja por acidente ou 

por desenho) algumas das tendências desarticuladoras nas comunidades.

Ao analisarmos tais consequências, podemos constatar que a reestruturação 

institucional que visou facilitar a introdução do capital financeiro para a mineração não foi 

acompanhada de uma reestruturação (ou mesmo criação) de estruturas que reduzissem a 

deterioração ambiental e garantissem mecanismos de mitigação e compensação necessários 

à manutenção de um ambiente adequado para o desenvolvimento das estratégias de vida 

das populações em zonas com potencial mineiro (BEBBINGTON & VALÊNCIA, 2007).

A nova expansão do capital que se vivencia na atualidade parece indicar que, depois 

de séculos de ambivalência e negligência, por fim o Estado central – e o capital internacional 

– tentam superar as fronteiras, produzindo estruturas nacionais com territórios locais 

incorporados a circuitos econômicos internacionais. Isso tem sido feito com muita rapidez, 

sem uma negociação prévia com as comunidades locais sobre os termos em que se dará essa 

incorporação e, em muitos casos, utilizando-se força para fazer valer os interesses do 

capital. Na América Latina, tem sido quase uma regra os poderes centrais utilizarem a força 

autoritária para impor a ordem territorial que esse novo ciclo econômico requer 

(BEBBINGTON & VALÊNCIA, 2007).

Intelectuais como Ceceña e Harvey (2006 apud LEHER, 2007) alertam para a estreita 

correspondência entre as áreas territoriais com recursos naturais estratégicos e a 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



050

distribuição de bases ou zonas militares estadunidenses. A América Latina, por conter um 

enorme potencial como fornecedora de matéria-prima e energia, necessárias para assegurar 

o atual padrão de acumulação do capital, está vivendo e sendo o foco principal de inúmeros 

conflitos sociais que ocorrem como consequência da resistência contra essa “invasão” do 

território pelo capital transnacional.

Nesse sentido, para Bebbington e Valência (2007: 303-4), 

os conflitos ao redor das atividades de mineração não são realmente conflitos mineiros, 
são mais conflitos de governança entre centros e periferias, conflitos sobre as relações de 
escala e de poder que irão reger a estrutura política e administrativa do país. 

O PAC e a IIRSA: o meio ambiente como obstáculo

Para Leher (2007), o PAC é a versão nacional da IIRSA, o programa de infraestrutura 

da Alca (Área de Livre Comércio para a América), e confirma e consolida o padrão de 

acumulação dependente do nosso país. Quando se pensa o PAC à luz do padrão de 

acumulação em curso, denominado por Harvey (2004 apud LEHER, 2007: 246) de 

“acumulação por despossessão”, é possível perceber a congruência do PAC com os eixos da 

IIRSA. 

As linhas viárias do PAC coincidem, no fundamental, com as da IIRSA, abrindo as 

vias para a reprimarização do país e, apesar da oposição de movimentos sociais, de 

pesquisadores e ambientalistas, em função de sua inviabilidade social e ambiental, projetos 

como a transposição do Rio São Francisco, a expansão da celulose na bacia aquífera do 

Guarani e a construção do complexo hidrelétrico do Rio Madeira − que prevê a construção 

de duas hidrelétricas e uma hidrovia − estão sendo aprovados e implementados no país. 
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Tudo leva a crer que o modelo de desenvolvimento baseado em grandes obras, que 

geram grandes passivos socioambientais, recebe um novo impulso, contando com o apoio 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID (LEHER, 2007). A estratégia 

baseada na implementação de cinturões, a partir dos eixos de integração, tende a perpetuar a 

fragmentação espacial do desenvolvimento no Brasil e na América Latina em função do 

fluxo internacional de mercadorias. “O conjunto dos eixos cruza zonas onde se encontra a 

maior concentração de recursos naturais, não somente os tradicionais, como minério e 

hidrocarbonetos, mas principalmente os recursos da biodiversidade e de água, além de 

4outros recursos energéticos” . 

Para Leher (2007: 250), a confluência desses dois grandes projetos não permite 

dúvidas de que “a nova onda neoliberal é o saqueio generalizado dos recursos naturais cada 

vez mais raros e preciosos”. No Brasil, o PAC estaria cumprindo o papel de impulsionar o 

capitalismo dependente e a única possibilidade de impedir esse movimento seria por meio 

da resistência feita pelos movimentos sociais. 

Portanto, em um cenário de país capitalista dependente, a política ambiental brasileira 

não poderá ocupar um lugar suficientemente relevante e se tornar um obstáculo sério a essa 

“reconversão neocolonial”. Tal fato pode ser verificado em licenciamentos ambientais de 

obras do PAC que estão sendo crescentemente “agilizados e flexibilizados” por parte dos 

órgãos ambientais licenciadores, o que, em alguns casos, inclusive, vem provocando o 

questionamento judicial de vários processos por parte do Ministério Público (LEHER, 

2007).

 O território, portanto, está no cerne do campo de batalha, como mostram, de forma 

4
 Declaração final do Seminário 

“Internalização capitalista ou 

integração dos povos: para onde 

vai a América do Sul? Alternativas 

de integração regional” (LEHER, 

2007).
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Tudo leva a crer que o modelo de desenvolvimento baseado em grandes obras, que 
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dramática, os protagonistas das lutas sociais. Nesse sentido, talvez a única saída seja a 

articulação da causa ambiental aos movimentos sociais.

Movimentos sociais: possibilidade real de mudança?

Escobar (1996 apud BEBBINGTON, 2007) parte da noção de que nem a 

modernidade nem o desenvolvimento (seja como for que se definam) deveriam ser vistos 

como avanços e nem necessariamente como melhorias e que, na medida em que a sociedade 

os vê assim, isto é um simples reflexo das relações e práticas do poder. Quer dizer, em uma 

dada sociedade a definição dominante de desenvolvimento – e, portanto, a relação desejada 

entre desenvolvimento e meio ambiente – não é outra coisa senão um artefato de poder. Por 

essa razão, os movimentos sociais se tornam importantes, porque constituem uma forma 

de contrapoder, desafiando os poderes dominantes e abrindo a possibilidade de outro tipo 

de sociedade baseada em valores distintos.

Junto a Escobar, Peet e Watts (1996 apud BEBBINGTON, 2007) insistem em que o 

desenvolvimento não é um processo pré-estabelecido, senão um campo de disputa no qual 

as relações de poder determinam o que finalmente se aceita como “desenvolvimento”. Para 

eles, os movimentos sociais podem constituir uma nova forma de atuação humana que 

oferece mais possibilidades de se redirecionar o desenvolvimento e promover uma relação 

desenvolvimento-ambiente mais justa. 

Para esses autores, sob certas circunstâncias, essas resistências – e, sobretudo, os 

movimentos sociais – podem mudar as formas de desenvolvimento territorial e as práticas 

de governança hegemônicas. Dessa forma, os movimentos sociais influem na 

transformação territorial que ocorre em zonas de conflitos. Eles não são simplesmente 
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atores que fazem ruído, mas suas ações têm efeitos concretos sobre o desenvolvimento 

(BEBBINGTON, 2007).

Os movimentos sociais podem ser entendidos como processos de ação coletiva e 

difusa em termos espaciais e temporais, mas que se sustentam no tempo, apesar de serem 

difusos e apresentarem altos e baixos. Ainda que os atores envolvidos não compartilhem 

exatamente das mesmas visões, há um nível de sobreposição importante entre suas visões e 

é isso que sustenta o movimento e lhe dá certa coerência (BEBBINGTON, 2007). 

Nesse sentido, um movimento social é uma forma de ação coletiva, mas não é um 

ator em si mesmo. É mais um processo sustentado por um conjunto de ações e atores, no 

qual o que se prioriza é a ação motivada por um sentimento de injustiça e, portanto, por uma 

visão da necessidade de se encontrar outra forma de organizar a sociedade e pensar o 

desenvolvimento (ESCOBAR, 1996 apud BEBBINGTON, 2007).

Manter sobreposições de ideias e intenções através do tempo requer trabalho e 

negociação entre os atores e entre as organizações que sustentam os movimentos. Um 

desafio que lhes confere um caráter de fragilidade e que lhes é inerente. 

Estado, conflito e desigualdade 

Num cenário caracterizado por uma desigualdade “estrutural” entre os diferentes 

grupos sociais que compõem a sociedade latino-americana, os Estados nacionais, em nome 

de um modelo de desenvolvimento que prioriza o crescimento econômico, acabam por 

favorecer os setores econômicos, desconsiderando as demais dimensões do 

desenvolvimento, como a social, a ecológica e a cultural. 
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Com isso, o que se tem verificado nas últimas décadas, nesses países, é o aumento das 

desigualdades sociais, a destruição do patrimônio socioambiental e a acentuação das 

situações de conflito e de injustiça ambiental. 

De acordo com Acselrad (2004 apud LOUREIRO et al., 2009: 96), o papel desses 

Estados nacionais tem sido o de incorporar o discurso científico e um modelo gerencial 

tecnocrático, despolitizando as lutas sociais. As agências estatais separam a “natureza a 

conservar” da “natureza ordinária”, essa última disponibilizada ao capital. Nesse cenário, os 

órgãos de controle ambiental se caracterizam por “uma atuação burocrática-

racionalizadora, profundamente concentradora de poder em suas instâncias decisórias”.

Esse mesmo autor chama a atenção, ainda, para o fato de que com essa postura por 

parte do Estado a possibilidade de abertura de espaços de participação social fica 

comprometida. Para ele, a despolitização das ações e a proposição de políticas públicas 

voltadas para o empreendedorismo e para a ação do indivíduo-consumidor estaria 

obscurecendo os conflitos sociais, minimizando as contradições e os interesses em disputa 

na sociedade.

Conforme Loureiro et al. (2009: 105),

a omissão das agências estatais ou o uso destas na legitimação de um discurso 
tecnocrático e de naturalização do desenvolvimentismo capitalista tem-se configurado 
como determinante na continuidade dos impactos ambientais e dos danos sociais. 

Esses autores ressaltam o fato de que, ao utilizar uma linguagem estritamente técnica 

e despolitizada, o Estado estaria exercendo uma “violência simbólica” junto aos setores 

sociais em situação de risco e de maior vulnerabilidade socioambiental. Ao disseminar 
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informações de caráter estritamente técnico, as instituições públicas legitimam suas 

decisões e, raramente, permitem que nesses momentos sejam abordados ou considerados 

os conflitos e a disputa de interesses que estão subjacentes. Portanto, as práticas recorrentes 

de despolitização do espaço público vêm favorecendo a lógica privatista e competitiva de 

acumulação do capital, cabendo ao Estado o papel de legitimador dessa lógica. 

Nesse contexto de desigualdade estrutural, reproduzida e legitimada pelo Estado, 

qual seria então a real possibilidade de empoderamento dos grupos sociais historicamente 

excluídos dos processos decisórios que afetam suas vidas? Que setores sociais teriam o 

papel de contribuir para que essas desigualdades fossem minimizadas? Que estratégias e 

instrumentos poderiam ser utilizados para que tais grupos fossem ouvidos e participassem 

ativamente das decisões que afetam de forma radical sua vida e seus meios de produção?

A gestão ambiental pública como instrumento de mediação de conflitos 

Cabe ao Estado, enquanto Poder Público, criar as condições para que o espaço da 

gestão ambiental seja uma esfera pública, evitando que as decisões tomadas privilegiem os 

atores sociais com mais visibilidade e influência na sociedade e deixem de fora outros 

atores, geralmente os mais impactados negativamente. Portanto, é o Poder Público que 

media os interesses e conflitos entre atores sociais, definindo os modos de destinação dos 

recursos ambientais na sociedade (QUINTAS, 2009).

 Quando um órgão ambiental licencia um empreendimento ou nega seu 

licenciamento, ele estará definindo também quem ganha e quem perde com tal decisão, que 

se configura como um ato de gestão ambiental. Portanto, a gestão ambiental nunca é neutra. 

O Estado, quando assume uma determinada postura diante de um problema ou conflito 
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ambiental, define como se distribuirão os custos e os benefícios decorrentes daquele 

processo decisório (QUINTAS, 2009). Diante disso, o Estado deve criar as condições 

necessárias ao controle social da gestão ambiental, incorporando a participação de amplos 

setores da sociedade nos processos decisórios sobre a destinação dos recursos ambientais.

Para tentar atender a essas necessidades, os educadores do Ibama, a partir dos anos 

90, iniciaram a construção de uma proposta denominada Educação no Processo de Gestão 

Ambiental, a qual toma o espaço da gestão ambiental pública como ponto de partida para a 

organização de processos de ensino-aprendizagem, construídos com os sujeitos neles 

envolvidos. Para Quintas (2009: 55), 

buscar a mitigação de assimetrias, pelo menos no plano simbólico, é uma das tarefas 
primordiais de uma educação ambiental com centralidade na gestão ambiental 
pública, uma vez que injustiça e desigualdade são inerentes à ordem social vigente. 

Estes atores, em geral, são desprovidos de meios materiais e de capacidades 

organizativas e cognitivas necessárias a uma intervenção qualificada no processo de gestão 

ambiental e acabam por não conseguir defender seus interesses e necessidades (QUINTAS, 

2009). 

A proposta em questão é um processo educativo eminentemente político, que, 

segundo Layrargues (2002 apud QUINTAS, 2009: 58), “visa o desenvolvimento, nos 

educandos, de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e fatores sociais 

geradores de riscos e respectivos conflitos socioambientais”. Para Layrargues (2009: 27), 

“fazer educação ambiental com compromisso social significa reestruturar a compreensão 

de educação ambiental para estabelecer a conexão entre justiça ambiental, 

desigualdade e transformação social”. 
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De acordo com o autor, trabalhar com processos pedagógicos voltados para os 

grupos sociais em condições de risco e vulnerabilidade ambiental permite uma abordagem 

educativa “contextualizadora, complexa e crítica”. Ainda segundo Layrargues (2009), a 

educação ambiental com compromisso social deve politizar o debate ambiental, 

propiciando que os atores sociais envolvidos nos processo pedagógicos percebam as 

contradições da realidade vivida, as situações de desigualdade, de vulnerabilidade e de risco 

ambiental, auxiliando-os a se instrumentalizar para a defesa de seus direitos e interesses, 

motivando-os a reagir e a participar, como sujeitos políticos, da gestão ambiental pública.

As lutas em torno de questões concretas são importantes não somente porque as 

vitórias parciais são úteis por si mesmas, mas também porque contribuem para uma tomada 

de consciência e favorecem a atividade e a auto-organização dos grupos em maior situação 

de vulnerabilidade socioambiental. Segundo Löwy (2009: 50), as experiências no nível local 

são exemplos limitados, “mas não desinteressantes, de uma mudança social e ecológica”. 

Contudo, o que tem sido observado ao longo das experiências de projetos de EA 

relacionados a processos de licenciamento ambiental federal em andamento no país é a 

existência de um limite muito tênue entre ações emancipatórias e tuteladas, sendo 

necessária uma reflexão contínua sobre até onde ir e o que se pode exigir. 

A adoção de premissas e de diretrizes claras para nortear os projetos de educação 

ambiental exigidos como medidas mitigadoras e compensatórias do licenciamento 

ambiental, por exemplo, é uma condição necessária para que o Estado cumpra seu papel de 

gestor, as empresas desenvolvam projetos comprometidos com a transformação da 

realidade socioambiental das comunidades e estas sejam coautoras dos projetos e exerçam 

seus direitos e deveres na gestão de seu espaço de vida.
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Mas, em que medida esses projetos de educação ambiental exigidos pelos órgãos 

ambientais são instrumentos de empoderamento e emancipação dos grupos sociais ou são 

apenas instrumentos que manterão o status quo das comunidades, gerando ações tuteladas 

pelas empresas em atendimento às exigências do Estado? Ainda que os projetos de EA 

busquem o fortalecimento das organizações sociais e o apoio dos movimentos sociais, é 

necessário que sejam acompanhados, avaliados e sistematizados, gerando informações que 

subsidiem a formulação de políticas públicas que visem institucionalizá-los como ações 

obrigatórias no campo da gestão ambiental.

Segundo Layrargues (2009: 21), quando a política ambiental é formulada com o 

compromisso de combater a injustiça ambiental, “emerge potencialmente como uma questão 

de justiça distributiva” e, neste caso, tal intencionalidade poderia contribuir para o 

enfrentamento da desigualdade “materializada pelos conflitos socioambientais” (grifos do 

autor). 

Para que as ações educativas possam contribuir para a criação de outro modelo de 

desenvolvimento no país e, se possível, na América Latina, os educadores, os profissionais 

da área ambiental e as lideranças dos movimentos sociais devem ter clareza da 

complexidade do momento atual pelo qual passamos e perceber a importância estratégica 

de unir esforços para construir uma proposta educativa crítica e engajada politicamente. 

Não há mais espaço para a ingenuidade. Temos de estar cientes dos interesses envolvidos 

nessas disputas por território e poder. 

De acordo com as ideias de Löwy (2009: 50),

não há razão para otimismo: o poder das elites atuais no comando do sistema é imenso 
e as forças de oposição radical são ainda modestas. No entanto, elas são a única 
esperança que temos para colocar um freio ao “progresso destrutivo” do capitalismo.
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Diante disso, é nossa obrigação enquanto profissionais, acadêmicos e militantes 

trazer à luz as ideias subjacentes aos conceitos de ambiente e desenvolvimento, bem como o 

papel de cada um nessa disputa: sociedade, mercado e Estado. “Mais do que nunca, 

portanto, a batalha de ideias é decisiva” (LEHER, 2007: 252).
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Introdução

Ao se discutir gestão ambiental pública, é necessário se examinar em que contexto ela 

é praticada. Ter uma noção deste contexto ajuda entender o porquê de determinadas 

decisões e posicionamentos que são assumidos pelos Estados nacionais, governos e mesmo 

órgãos ambientais, embora tenham sido avaliados cientificamente como de alto risco para a 

população humana, na contramão do que deveria ser uma atitude ambientalmente 

responsável.

Talvez um exemplo dos mais emblemáticos seja o caso do aquecimento global. Hoje, 

exceto entre uma minoria, há um amplo consenso envolvendo cientistas, técnicos, políticos, 

empresários, jornalistas, ambientalistas e opinião pública de que o aquecimento global tem 

como causa as emissões dos chamados gases estufa, principalmente do dióxido de carbono 

(CO ), na atmosfera terrestre. Entretanto, o conhecimento das causas e consequências do 2

aquecimento global e a frequência cada vez maior de desastres climáticos não levaram, até o 

momento, à produção de um acordo internacional para redução significativa das emissões 

de CO , que, segundo os cientistas, é o único caminho para evitar a catástrofe climática que 2

se avizinha já nas próximas décadas. De acordo com as últimas previsões do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), as perspectivas para a humanidade 

estão entre o pior e o menos pior, caso não haja, proximamente, uma redução significativa do 

lançamento dos gases estufa (IPCC, 2007). Da mesma forma, a constatação de que a 

destruição de florestas, a erosão de solos agricultáveis pela exploração intensiva, a 

contaminação de mares, rios, lagos e águas subterrâneas, a poluição do ar e a extinção de 

espécies estão cada vez mais aceleradas, não tem servido para conter a onda de destruição 

do planeta.
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O fato de a humanidade estar em um estágio de grande avanço científico e 

tecnológico não tem servido para amenizar e muito menos prevenir a ocorrência dos 

grandes problemas ambientais. Tudo leva a crer que tanto a mitigação de danos quanto a 

prevenção de riscos ambientais, apesar de necessitarem da aplicação de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, dependem de decisões de outro campo: o da política e da 

economia. O mais grave é que toda esta quantidade de problemas ambientais vem sendo 

gerada para satisfazer aos desejos de uma minoria da população do planeta. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2002), 

20% do contingente mais rico da população mundial são responsáveis por 86% de todo 

consumo privado no planeta, enquanto os 20% mais pobres consomem apenas 5%. 

2Conforme esta mesma fonte (PNUMA, 2002), a pegada ecológica  mundial cresceu de 1970 

a 1996, aumentando de 11 bilhões para mais de 16 bilhões de unidades de área. Neste 

mesmo período, a pegada média mundial ficou estabilizada em 2,85 unidades per capita, o 

que demonstra a existência de uma distribuição bastante diferenciada da pressão humana 

sobre os ecossistemas do globo. Analisando o significado deste fato, no contexto das 

relações de poder, Porto-Gonçalves (2006) observa que:

[...] a manutenção dessa pegada ecológica média global abriga dentro de si a 
colonialidade de poder que a sustém. Vejamos: na África, a pegada ecológica de 1,5 
hectare pouco ultrapassa a metade da média mundial (2,85 hectares); na Ásia e no 
Pacífico, a pegada ecológica sequer alcança 1,8 hectare; na América Latina e no 
Caribe, no Oriente Médio e na Ásia Central, ela gira em torno da média mundial; na 
Europa Central e Oriental, a pegada ecológica se aproxima de 5 hectares; na Europa 
Ocidental, chega a 6 hectares, ou seja, 2,10% da média mundial e, nos EUA, 
corresponde a 12 hectares per capita, isto é, 4,25% da média mundial. Isso significa 
que um americano médio equivale, em termos de impacto sobre o planeta, a cerca de 10 
africanos ou asiáticos [...].

2
 De acordo com o PNUMA, “as 

pegadas ecológicas são uma 

estimativa da pressão humana 

sobre os ecossistemas mundiais, 

expressas em 'unidades de área'. 

Cada unidade corresponde ao 

número de hectares de terras 

biologicamente produtivas 

necessárias para produzir 

alimento e madeira necessários 

ao consumo humano e à 

infraestrutura utilizada nessa 

produção e para absorver o CO  2

produzido pela queima de 

combustíveis fósseis; em 

seguida, leva em consideração o 

impacto total causado ao meio 

ambiente. A pegada ecológica 

mundial é uma função do 

tamanho da população, do 

consumo de recursos e da 

intensidade de recursos utilizada 

pela tecnologia empregada” 

(PNUMA, 2002).
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  Para o mesmo autor:

[...] quando se sabe que 20% dos habitantes mais ricos do planeta consomem 80% 
das matérias-primas e energia produzidas anualmente, nos vemos diante de um 
modelo-limite. Afinal, seriam necessários cinco planetas para oferecermos a todos os 
habitantes da Terra o atual estilo de vida vivido pelos ricos dos países ricos e pelos ricos 
dos países pobres que, em boa parte, é pretendido por aqueles que não partilham esse 
estilo de vida. E, assim, vemos, não é a população pobre que está colocando o planeta e 
a humanidade em risco, como insinua o discurso malthusiano [...]. Assim, a promessa 
moderna de que os homens e mulheres, sendo iguais por princípio, sejam iguais na 
prática, não pode concretamente ser realizada se a referência de estilo de 
vida para essa igualdade for o “american way of  life”. Mais do que nunca 

3vemos que a modernidade  é colonial, não só na medida em que não pode universalizar 
seu estilo de vida, mas, também, pelo modo como, pela colonização de corações e mentes, 
procura instilar a ideia de que é desejável e, mais ainda, todos se europeizarem e se 
americanizarem. Entretanto, este estilo de vida só pode existir se for para 
uma pequena parcela da humanidade sendo, assim, em sua essência, 
injusto [...]” (PORTO-GONÇALVES, 2006: 71, grifos do autor).

Se há a necessidade de algo como cinco planetas para tornar acessível a todos os 

habitantes o estilo de vida de uma minoria, e se existe apenas um disponível, pode-se 

concluir que a permanência de tal padrão dependerá, cada vez mais, tanto da manutenção 

das injustiças e das desigualdades sociais quanto da sobre-exploração dos recursos 

ambientais. 

Assim, este padrão de produção e consumo, social e historicamente, construído com 

base numa relação de dominação da natureza por seres humanos e de humanos por outros 

humanos, tem como premissas estruturantes a desigualdade, a injustiça e a utilização 

intensiva e ilimitada dos recursos naturais. Um padrão decorrente de um modo de 

produção, o capitalista, em que a racionalidade do mercado prevalece sobre todas as demais 

e no qual a obsolescência planejada de bens industrializados é uma das estratégias centrais 
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do processo de produção e consumo (PACKARD, 1965). Também não há respeito pelos 

diferentes tempos, seja o da natureza, seja o dos povos com sua diversidade cultural. 

Portanto, é um estilo de vida oligárquico (restrito a poucos) decorrente de uma sociedade 

estruturada com pouca ou nenhuma perspectiva de sustentabilidade, se pensada como um 

processo com múltiplas dimensões interdependentes, tanto no plano do meio social quanto 

do físico-natural (SACHS, 2002). Ainda, se avaliada segundo critérios éticos, esta ordem 

social não atende às necessidades fundamentais da maioria da população no presente e 

ameaça a sobrevivência da humanidade no futuro.

Nesse sentido, o debate sobre quanto cada país vai reduzir de emissões de CO  2

definirá que parcela da população mundial continuará pagando a conta deste padrão 

civilizatório social e ambientalmente predatório, ou seja, quantos bilhões de habitantes da 

Terra estarão deixando de ter acesso aos seus direitos sociais básicos e, consequentemente, 

a um ambiente ecologicamente equilibrado e, também, aos recursos naturais, 

quantitativamente e qualitativamente, essenciais para uma existência digna. Este é um 

debate vital cujo resultado poderá sancionar ou não a atual situação, caso uma minoria de 

habitantes do planeta, parte significativa da população dos países ricos e da pequena parcela 

dos países pobres, que têm estilos de vidas equivalentes (os 20% que consomem 80% dos 

recursos naturais), continue mantendo o atual padrão insustentável de produção e 

consumo.

A grande quantidade de evidências científicas sobre a situação do meio ambiente no 

planeta sinaliza que a crise ambiental é a expressão de uma crise maior e mais profunda. 

Nesta perspectiva, o problema estaria na ordem social vigente, que, para garantir um 

determinado estilo de vida para uns poucos, tem necessariamente de destruir 
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  Para o mesmo autor:
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utilização dos recursos”. Preocupa-se com os impactos na produção de bens e com o 
manejo sustentável dos recursos naturais [...] (Alier, 2007: 26/27). [...] se apoia na 
crença de que as novas tecnologias e a “internalização das externalidades” [nos 
sistemas de preços] constituem instrumentos decisivos da modernização ecológica [...] 
(Alier, 2007: 38/39).

4É no contexto da crise que surgem as conferências internacionais , numa tentativa 

dos países-membros da Organização das Nações Unidas negociarem uma agenda de 

compromissos para lidarem com os chamados problemas ambientais globais de modo 

articulado. Com esta perspectiva são assinadas as duas principais convenções 

internacionais: a de Mudanças Climáticas e a da Proteção da Biodiversidade durante a Rio-

92.

Também é nesse processo que surge a proposta de Desenvolvimento Sustentável, 

cuja finalidade seria a de compatibilizar desenvolvimento econômico com proteção 

ambiental. Entendido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 

as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991: 46), o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável tem sua institucionalização consolidada na Rio-

92. A partir daquele momento, o Desenvolvimento Sustentável passa a fazer parte do 

discurso oficial de agências internacionais, governos, entidades empresariais 

(ambientalismo de mercado) e até mesmo de certas Organizações Não Governamentais 

(ONGs) ambientalistas, que por este viés se distinguem das entidades da sociedade civil do 

campo socioambiental.

Tal institucionalização tem sido avaliada “como resultado de uma operação 

diplomática, ideológica e social de grande envergadura em que a questão que orientava o 

aceleradamente a base material de sustentação da população do planeta e condenar a 

maioria à pobreza, quando não à indigência. Em outras palavras, é a sociedade que estaria 

em crise. Os danos e riscos ambientais decorreriam de uma determinada ordem social, que 

se constituiu, historicamente, e se mantém por meio de relações de dominação, seja da 

natureza por seres humanos, seja de humanos por outros humanos. 

Uma outra visão, principalmente de setores dominantes da economia mundial 

(grandes empresas nacionais e transnacionais) e da maioria dos governos dos Estados 

nacionais, assume que não há uma relação de causalidade entre a crise ambiental e o modo 

como a sociedade está estruturada. Sendo assim, o problema não estaria no caráter 

intrinsecamente insustentável desta sociedade, mas em seu aperfeiçoamento, que pode ser 

obtido tornando o atual padrão de produção e consumo sustentável. Para isto bastaria a 

adoção de tecnologias e práticas ambientalmente saudáveis (uso de energia limpa, 

conservação de energia, extensão do ciclo de vida de equipamentos, infraestrutura e 

edificações, combate ao desperdício, reciclagem e reutilização de recursos ambientais, 

tratamento de efluentes, destinação adequada de resíduos etc.) a fim de se atingir a 

ecoeficiência. Portanto, aposta-se no que Ignacy Sachs denomina de otimismo 

epistemológico, a crença de que “soluções técnicas sempre poderiam ser concebidas para 

garantir a continuidade do progresso material das sociedades humanas” (SACHS, 2002: 51). 

Segundo este autor, “muito popular entre políticos de direita e de esquerda” no período 

preparatório da Conferência de Estocolmo tudo isto está inscrito no “credo da 

ecoeficiência”, cuja

[...] atenção está direcionada para os impactos ambientais ou risco à saúde decorrentes 
das atividades industriais, da urbanização e também da agricultura moderna.[...] 
Muitas vezes defende o crescimento econômico, ainda que não seja a qualquer custo. 
Acredita no “desenvolvimento sustentável”, na “modernização ecológica” e na “boa 
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debate nos anos 1970 [contradição entre desenvolvimento e proteção ambiental] [...] 

encontrou uma 'solução': desenvolvimento e meio ambiente não são contraditórios” (NOBRE, 2002: 

71). Talvez por isso seja considerado como um conceito “deliberadamente vago e 

inerentemente contraditório” (O'RIORDAN, 1993 apud NOBRE, 2002: 44) e lhe 

atribuam inúmeros significados, como registra Carvalho (1992).

Nesta conjuntura não houve espaço para qualquer outra proposta, mesmo para 

aquelas estruturadas no marco da economia capitalista. A proposição de Sachs (2002: 53):

[...] um outro desenvolvimento, endógeno (em oposição à transposição mimética 
de paradigmas alienígenas), autossuficiente (em vez de dependente), orientado para 
necessidades (em lugar de direcionado pelo mercado), em harmonia com a natureza e 
aberto às mudança institucionais [...],

que, segundo o autor, adota “o paradigma do caminho do meio” [nem desenvolvimento a 

5qualquer custo nem crescimento econômico zero], o qual emergiu de Founex  e do 

encontro de Estocolmo e poderia ser chamado de ecodesenvolvimento ou desenvolvimento 

sustentável, não foi aceita. Certamente, não foi por uma questão de nomenclatura, visto que 

a proposta de ecodesenvolvimento foi rechaçada na Rio-92. Ao se caracterizar como 

endógeno, autossuficiente e orientado para necessidades, harmonia com a natureza e 

abertura para mudanças institucionais, o ecodesenvolvimento entrou em choque frontal 

6com o “sistema-mundo-moderno-colonial”  (PORTO-GONÇALVES, 2006). Para um 

sistema cuja existência se funda na dominação (da natureza, de pobres por ricos, da maioria 

pela minoria), no desrespeito à diferença, na concentração de poder, na acumulação de 

riquezas por poucos e na ascendência do mercado sobre o Estado e a sociedade civil, pensar 

a possibilidade de construção de uma outra ordem social com tais características, mesmo 

que se mantenha leal ao modo de produção capitalista, seria a negação do credo neoliberal e, 

069

portanto, do pensamento único.

Talvez a razão de todas as razões para a derrota do ecodesenvolvimento esteja na 

constatação de Sachs (2002: 55), um de seus maiores defensores: 

[...] o desenvolvimento sustentável [ecodesenvolvimento] é, evidentemente, incompatível 
com o jogo sem restrições das forças de mercado. Os mercados são por demais míopes 
para transcender os curtos prazos (Deepak Nayyar) e cegos para quaisquer 
considerações que não sejam lucros e eficiência smithiniana de alocação 
de recursos [...].

Em linhas gerais, a partir de como a crise ambiental é analisada pode-se identificar 

duas grandes tendências para seu enfrentamento. Uma delas assume que é possível reverter 

a atual situação de crise adotando-se o Desenvolvimento Sustentável como princípio 

estruturante do processo de desenvolvimento. Assim, por meio de ajustes nos processos de 

funcionamento desta sociedade, se compatibilizaria o desenvolvimento com a proteção 

ambiental, sem alterações significativas em sua estrutura. Desta forma, haveria mitigação 

dos impactos ambientais e redução da injustiça e da desigualdade social. Algo como 

reformar o mundo para torná-lo sustentável. Entretanto, os dados recentes sobre o estado 

do meio ambiente e das desigualdades sociais no planeta, publicados pelo PNUMA, 

PNUD, Banco Mundial e Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, apontam 

um agravamento da situação tanto sob o ponto de vista ambiental quanto social, indicando, 

na prática, a ineficácia da via reformista que vem sendo consagrada nos acordos, 

conferências e agendas internacionais. Segundo o PNUD (2007), no período 1990/2004, 

portanto, com a Convenção de Mudanças Climáticas já assinada desde 1992, a taxa de 

emissão global de dióxido de carbono (CO ) cresceu 28%, sendo que a dos Estados Unidos 2

atingiu 20,9% do total, em 2004, apesar do país possuir apenas 4,6% da população terrestre.
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A outra tendência, de visão transformadora, assume que as raízes da crise estão no 

padrão civilizatório eurocêntrico, portador da ideia de progresso imposto aos povos do 

planeta pela colonização. No entender de Porto-Gonçalves (2006: 62),

a ideia de desenvolvimento sintetiza melhor que qualquer outra o projeto civilizatório 
7que, tanto pela via liberal e capitalista, como pela via social-democrata e socialista , a 

Europa Ocidental acreditou poder universalizar-se. Desenvolvimento é o nome-
síntese da ideia de dominação da natureza. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser 
industrializado, enfim, é ser tudo aquilo que nos afaste da natureza e que nos coloque 
diante de constructos humanos, como a cidade, como a indústria. Assim, a crítica à 

8ideia de desenvolvimento  exigia que se imaginasse outras perspectivas que não as 
liberais ou socialistas ou, pelo menos, que essas se libertassem do desenvolvimentismo 
que as atravessava.

Para Porto-Gonçalves (2002: 27), 

[...] é a partir do Renascimento, com seu antropocentrismo, que o homem se torna 
todo-poderoso e passa a se lançar no projeto de dominação da natureza. Para dominar, 
manipular, submeter, chega-se mesmo a falar em torturar, como fez Francis Bacon. 
Expulso o sagrado da natureza, esta passa a ser vista como objeto, como recurso. O 
homem descola-se da natureza e, de fora, passa a dominá-la.[...].Um homem 
desnaturalizado e uma natureza desumanizada, eis o ponto de partida do 
pensamento/sentimento/ação do mundo moderno [...].

Entretanto, a desnaturalização do ser humano implicou, também, sua 

desumanização por uma minoria da própria espécie. Como alerta Porto-Gonçalves (2002),

[...] existe uma armadilha neste paradigma que elude a sua dimensão política: é que 
ao falar de dominação da natureza, tendo de antemão dela excluído o homem [também 
natureza], deixamos de observar que o projeto de dominação da natureza implica o 
trabalho como elemento necessário desse empreendimento. E o processo de trabalho 
implica um conjunto de energias físicas e intelectuais [...] (grifo do autor). 
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É neste contexto histórico que surge a exploração da maioria de humanos por uma 

minoria e, consequentemente, a desigualdade e a injustiça social tão marcantes nos dias 

atuais. Nessa perspectiva, a crise ambiental é apenas a face visível, “a ponta do iceberg”, de 

uma crise maior: a de uma concepção de civilização. Uma concepção que, ao separar o ser 

humano da natureza, fez dela um outro a ser dominado (PORTO-GONÇALVES, 2002) 

para usá-la como fonte inesgotável de matéria-prima e depósito de resíduos. Para aqueles 

que têm este entendimento, não há como se construir uma ordem social sustentável, que 

seja justa e ambientalmente segura, sem o rompimento com a matriz de racionalidades que 

produziu a crise. Portanto, uma proposta que é inconciliável com a concepção de 

Desenvolvimento Sustentável e está além do paradigma do caminho do meio.

Para tal perspectiva, há que se reinventar o mundo para torná-lo sustentável. Ou seja, 

uma nova utopia se faz necessária, que, no entender de Santos (1996: 323). “[...] é a 

exploração de novas possibilidades e vontades humanas, por via da oposição da imaginação 

à necessidade do que existe, só porque existe, em nome de algo radicalmente melhor que a 

humanidade tem direito de desejar e por que vale a pena lutar [...]”.

 Como afirma Porto-Gonçalves (2006: 458), 

[...] tudo nos incita a buscar uma outra relação da sociedade com a natureza, na qual 
a justiça social e a sustentabilidade ecológica se façam por meio da liberdade, onde todos 
tenham direitos iguais para afirmarem sua diferença. Que a diversidade biológica e a 
cultural na igualdade e na diferença sejam vistas como os maiores patrimônios da 
humanidade [...].

Certamente, está aí a utopia que este momento histórico, como bem diz Carlos Walter 

Porto-Gonçalves, “nos incita a buscar” uma sociedade planetária justa, democrática e 

sustentável constituída pela pluralidade e diversidade de sociedades sustentáveis. O que não 
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será fácil. A construção de um futuro sustentável necessitará das riquezas disponíveis na 

natureza e das produzidas pelo trabalho humano, que no presente estão na mão de poucos. 

Por isso, esta construção é antes de tudo um problema político.

Por outro lado, não se pode perder de vista que, seja apostando-se na reforma da 

sociedade atual ou em sua transformação, as intervenções no plano prático para superação 

da crise e seus resultados serão necessariamente processuais. A busca pela ecoeficiência, 

pelo aumento da produtividade dos recursos e a aplicação dos instrumentos de gestão 

ambiental pública como suporte ao processo são imprescindíveis, seja para manutenção do 

status quo seja para transformá-lo. No caso da perspectiva transformadora, avalia-se que 

essas práticas são necessárias, mas não suficientes. O que distinguirá uma postura da outra 

será a finalidade das intervenções, se elas serão realizadas com o propósito de reformar a 

sociedade atual, mantendo seus estruturantes, ou se se construirá uma outra em que a justiça 

social, a democracia e a segurança ambiental sejam premissas fundantes.

Gestão ambiental pública no Brasil: custos, benefícios e controle social

No Brasil, a Constituição Federal, em seu artigo 225, ao estabelecer o “meio ambiente 

ecologicamente equilibrado” como direito dos brasileiros, “bem de uso comum e essencial 

à sadia qualidade de vida”, também, atribui ao “Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Assim, trata-se da defesa e 

preservação pelo Poder Público e pela coletividade de um bem público (o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado), cujo modo de apropriação de seus elementos constituintes 

pela sociedade pode alterar suas propriedades e provocar danos ou, ainda, produzir riscos 

que ameacem sua integridade. A mesma coletividade que deve ter assegurado seu direito de 

073

viver num ambiente que lhe proporcione uma sadia qualidade de vida também precisa 

9utilizar os recursos ambientais  para satisfazer suas necessidades.

Porém, esta coletividade não é homogênea; ao contrário, sua principal característica é 

a heterogeneidade. Nela convivem interesses, necessidades, valores e projetos de futuro, 

diversificados e contraditórios, classes sociais, etnias, religiões e outras diferenciações. No 

caso do Brasil, o poder de decidir e intervir para transformar o ambiente, seja ele físico, 

natural ou construído, e os benefícios e custos decorrentes estão distribuídos social e 

geograficamente na sociedade de modo assimétrico. Por serem detentores de poder 

econômico ou de poderes outorgados pela sociedade, determinados atores sociais 

possuem, por meio de suas ações, capacidade variada de influenciar direta ou indiretamente 

a transformação (de modo positivo ou negativo) da qualidade do meio ambiente. 

É o caso do setor empresarial (poder do capital); dos legislativos (poder de legislar); 

do Judiciário (poder de condenar e absolver); do Ministério Público (o poder de investigar e 

acusar); dos órgãos ambientais (poder de definir padrões de qualidade ambiental, embargar, 

licenciar, multar); dos jornalistas (poder de influenciar na formação da opinião pública); das 

agências estatais de desenvolvimento (poder de financiamento, de criação de infraestrutura) 

e de outros atores sociais, cujos atos podem ter grande repercussão na qualidade ambiental 

e, consequentemente, na qualidade de vida das populações. Entretanto, estes atores, ao 

tomarem suas decisões, nem sempre levam em conta os interesses e necessidades dos 

diferentes grupos sociais, direta ou indiretamente afetados. As decisões tomadas podem 

representar benefícios para uns e prejuízos para outros. Um determinado empreendimento 

pode representar lucro para empresários, emprego para trabalhadores, conforto pessoal 

para moradores de certas áreas, votos para políticos, aumento de arrecadação para 

9
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governos, oportunidade de emprego para um segmento da população e, ao mesmo tempo, 

implicar prejuízo para outros empresários, desemprego para outros trabalhadores, perda de 

propriedade, empobrecimento dos habitantes da região, ameaça à biodiversidade, erosão, 

poluição atmosférica e hídrica, violência, prostituição, doenças, desagregação social e 

outros problemas que caracterizam a degradação ambiental.

Assim, na vida prática, o processo de apropriação e uso dos recursos ambientais não 

acontece de forma tranquila. Há interesses, necessidades, racionalidades, poder, custos e 

10benefícios em jogo e, consequentemente, conflitos  (potenciais e explícitos) entre atores 

sociais que atuam de alguma forma sobre estes recursos, visando seu uso, controle e/ou sua 

defesa. Processo que em última instância determina a qualidade ambiental e a distribuição 

espacial, temporal e social de custos e benefícios. Todavia, um mesmo dano ou risco 

ambiental decorrente de alguma ação sobre o meio que, a partir de determinada 

racionalidade, é tido como inaceitável por um ator social, pode ser considerado desprezível 

ou inexistente por outro, se avaliado sob o ponto de outra racionalidade.

O primeiro ator social, ao justificar seu posicionamento, certamente tentará 

demonstrar que a intervenção proposta é uma ameaça de tal ordem à integridade do meio, 

que, se realizada, provocará a médio e longo prazos danos irreversíveis ao ambiente e à sadia 

qualidade de vida da população. E assim estará caracterizando a insustentabilidade do 

empreendimento e, portanto, sua inviabilidade socioambiental. O segundo ator 

provavelmente argumentará que a escala do dano e o potencial de risco são mínimos, se 

aplicadas as medidas mitigadoras adequadas. Afirmará também a inexistência de estudos 

científicos comprovadores da ameaça e, ainda, que a médio e longo prazos novos 

conhecimentos e tecnologias poderão resolver os problemas que eventualmente surgirem. 
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Para ele, não há dúvida alguma sobre a sustentabilidade do empreendimento e, portanto, de 

sua viabilidade socioambiental.

Nos dois casos exemplificados, um mesmo conceito foi evocado para justificar 

posições opostas, o que é uma constante quando se discute a viabilidade socioambiental de 

um empreendimento, seja a construção de um conjunto de usinas hidrelétricas em uma 

bacia hidrográfica, seja a introdução de organismos geneticamente modificados (OGM) na 

agricultura, ou de qualquer atividade potencialmente impactante. Para Marrul-Filho (2003: 

86):

[...] ao contrário de estruturas conceituais que pretendem explicar o real, a noção de 
sustentabilidade se vincula a ele e à lógica das práticas humanas. Assim, se constitui 
historicizada e é socialmente construída, tendo raízes em questões como: 
sustentabilidade do que, para quem, quando, onde, por que, por quanto tempo 
(Acserald,1995; Lélé, 1991; Carvalho, 1994). Isso significa que os atores sociais se 
movem, em seus discursos e práticas, buscando legitimá-los, ou sendo por outros(as) 
deslegitimizados, de modo a prevalecerem aqueles(as) [discursos e práticas] que vão 
construir autoridade para falar em sustentabilidade e, assim, discriminar, em seu 
nome, aquelas práticas que são sustentáveis ou não (ACSELRAD, 1995) [...].

E ainda alertando que a noção de sustentabilidade é, fundamentalmente, relacional, o 

autor (MARRUL-FILHO, 2003: 87) lembra que

[...] a construção tanto da autoridade como da discriminação de práticas, boas ou 
ruins, constituem uma relação temporal entre passado, presente e futuro 
(Acselrad, 1995) e, em uma comparação entre o que se retira e o que se deveria 
retirar da natureza, para satisfação das necessidades humanas presentes e futuras [...] 
(grifos do autor).

Citando Acselrad (1995 apud MARRUL-FILHO, 2003: 87), o referido autor conclui 

que “[...] é sustentável hoje aquele conjunto de práticas portadoras de 

10
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um conflito institucionalizado 
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legislação ambiental. Ver Bobbio, 

Matteucci & Pasquino, (orgs.). 

Dicionário de política. Brasília: 

EdUNB, 1992 [N.A.].
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Para ele, não há dúvida alguma sobre a sustentabilidade do empreendimento e, portanto, de 
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10
 Conflito (social e político), 

segundo Bobbio, Matteucci & 

Pasquino (1992: 225), “é uma 

forma de interação entre 

indivíduos, grupos, organizações 

e coletividade que implica 

choques para o acesso e a 

distribuição de recursos 

escassos. [...] Quando um conflito 

se desenvolve segundo regras 

aceitas, sancionadas e 

observadas, há sua 

institucionalização”. Neste 

sentido, a disputa pelo acesso e 

uso dos recursos ambientais é 

um conflito institucionalizado 

quando ocorre segundo regras 

que estão estabelecidas na 

legislação ambiental. Ver Bobbio, 

Matteucci & Pasquino, (orgs.). 

Dicionário de política. Brasília: 

EdUNB, 1992 [N.A.].
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sustentabilidade no futuro [...]”.(grifo do autor). Assim, a condição para uma sociedade, 

um grupo social ou um indivíduo avaliarem se determinada prática, em determinado 

momento, é sustentável ou não (e, consequentemente, sobre a conveniência de adotá-la) 

dependerá, fundamentalmente, do caráter que ela irá assumir no futuro. Portanto, há um 

vínculo indissolúvel entre as ações do presente e as do futuro. E como estas ações são 

realizadas para a satisfação de necessidades humanas presentes e futuras, fica o problema, 

ainda, de se lidar no presente com algo (necessidades), cuja veracidade estará explícita em 

outro tempo.

Então, como determinar no presente se um conjunto de práticas é sustentável e se 

realmente sua realização responde a necessidades da sociedade, também, do futuro, ou se 

será apenas um futuro ônus para ela? Para Derani (1997 apud MARRUL-FILHO, 2003: 88), 

[...] a discussão sobre a construção da sustentabilidade no tempo presente está 
vinculada à quantidade de bens ambientais que é extraída da natureza para a 
satisfação das necessidades das presentes gerações, sem que se inviabilize as gerações 
futuras. Significa também entender o que são necessidades humanas e como elas podem 
ser satisfeitas de maneira sustentável. O conceito de necessidade, além de seu conteúdo 
subjetivo no plano do indivíduo, [...] possui um conteúdo histórico e cultural, e por si 
não é capaz de descrever um estado fixo, imutável, para todas as sociedades do planeta, 
e, sobretudo, para as “futuras gerações”.

Por tudo o que foi discutido, sustentabilidade não é um problema técnico que pode 

ser resolvido por meio da escolha de práticas “sustentavelmente adequadas” (reciclagem de 

resíduos, por exemplo), propostas por especialistas em várias áreas de conhecimento. Ainda 

que se reconheça a importância da ciência e da tecnologia no processo de busca da 

sustentabilidade, sua contribuição é condição necessária, jamais suficiente, pois quando se 

fala em sustentabilidade, há sempre que se perguntar: “[...]sustentabilidade do que, para 
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quem, quando, onde, por que, por quanto tempo[...]” (MARRUL-FILHO , 2003: 86).

Na verdade, o que está em debate é o caráter da relação sociedade-natureza a ser 

construída para a constituição de “um outro futuro”, liberto da lógica da economia de 

mercado, cujo processo instituinte começa por criar um outro presente diverso do atual. 

Portanto, é na tensão entre a necessidade de assegurar o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum da população, e a definição do 

modo como devem ser apropriados os recursos naturais na sociedade que o processo 

decisório sobre sua destinação, ou seja, a gestão ambiental pública é praticada (QUINTAS, 

2002). Nesta perspectiva, o § 1° do artigo 225 da Constituição Federal, com o objetivo de 

tornar efetivo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, responsabiliza o 

Poder Público (e somente ele) por sete incumbências, mesmo impondo a este e à coletividade 

a obrigação por sua defesa e preservação.

São elas:

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 a 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 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;
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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 coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais à crueldade. 

Das sete incumbências:

a) Quatro (I, II, III e VII) direcionam a ação do Poder Público para defesa e proteção 

de processos ecológicos essenciais, ecossistemas, patrimônio genético, flora e fauna 

utilizando diferentes estratégias (preservar, restaurar, manejar, fiscalizar, criar áreas 

protegidas);

b) Duas (IV e V) para a prevenção de danos e avaliação de riscos ambientais, 

decorrentes da realização de obras e atividades potencialmente degradadoras, e da 

produção e circulação de substâncias perigosas; e

c) Uma (VI) para a criação de condições para coletividade cumprir o seu dever de 

defender e proteger “o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e 

futuras gerações”, por meio da promoção da educação ambiental.

Estas incumbências podem ser categorizadas em dois domínios da ação do Poder 

Público, inter-relacionados e complementares, para garantir a efetividade do direito da 

população brasileira ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No primeiro domínio, 

o Estado exerce o comando e o controle dos modos de destinação social dos recursos 

ambientais, no sentido de regular seu acesso e uso e, ainda, estabelecer mecanismos para 

prevenção de danos e avaliação de riscos ambientais. Neste contexto, tem-se o Poder 

Público praticando alguma forma de ordenamento da apropriação social dos recursos 
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ambientais por meio da aplicação de instrumentos de gestão ambiental pública 

estabelecidos na legislação. No outro domínio, o Estado age promovendo processos 

educativos (Educação Ambiental) com diferentes grupos sociais, para que a coletividade 

exerça o controle social dos processos de apropriação dos bens naturais na sociedade e, 

assim, cumpra seu dever de defender e proteger o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Deste modo, tem-se o Poder Público atuando direta e indiretamente com a 

finalidade de proporcionar condições para que os diferentes grupos sociais se capacitem a 

intervirem coletivamente, de modo organizado e qualificado, no ordenamento das 

práticas de apropriação social dos bens ambientais que o Estado realiza e, também, a 

exigirem sua ação, caso se omita.

Estas incumbências estabelecem as bases legais para o ordenamento da prática da 

gestão ambiental no Brasil, pelo Poder Público, seja pela validação de dispositivos 

anteriores à Constituição de 1988, seja pela promulgação de novos. Assim, cabe ao Estado 

praticar a gestão ambiental pública, ordenando o processo de apropriação social dos 

recursos ambientais e, ao mesmo tempo, proporcionando condições para o exercício do 

controle social desta prática, por meio dos instrumentos estabelecidos na legislação. Para 

cumprir suas incumbências constitucionais, a legislação infraconstitucional concede ao 

Poder Público poderes os quais lhe permitem promover desde o ordenamento e controle 

do uso dos recursos ambientais, inclusive articulando instrumentos de comando e controle 

com instrumentos econômicos e de controle social, até a reparação e mesmo a prisão de 

indivíduos responsabilizados pela prática de danos ambientais.

Nesse sentido, o Poder Público estabelece padrões de qualidade ambiental, avalia 

impactos ambientais, licencia e revisa atividades efetiva e potencialmente poluidoras, 
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disciplina a ocupação do território e o uso de recursos naturais, cria e gerencia áreas 

protegidas, obriga a recuperação do dano ambiental pelo agente causador, e promove o 

monitoramento, a fiscalização, a pesquisa, a educação ambiental e outras ações necessárias 

ao cumprimento de sua função mediadora. Além disso, media interesses e conflitos, 

potenciais ou explícitos, entre atores sociais sobre os modos de destinação dos recursos 

ambientais no meio social. Esta definição deve ser produto de consensos construídos com 

atores sociais envolvidos (os quais não devem ser confundidos com unanimidade), sobre o 

uso e o não uso; quem, como, onde, quanto e para que usa; e quando, por quanto tempo etc. 

se usam os recursos naturais.

Todavia, este processo também define e redefine como se distribuem em termos 

sociais e espaciais, no presente e no futuro, os custos e benefícios decorrentes do processo 

decisório sobre os modos de apropriação dos recursos ambientais na sociedade. Portanto, a 

prática da gestão ambiental não é neutra. O Estado, ao assumir determinada postura diante 

de um problema ambiental, está de fato definindo quem ficará, na sociedade e no país, com 

os custos, e quem ficará com os benefícios advindos da ação antrópica sobre o meio, seja ele 

físico, natural ou construído (QUINTAS & GUALDA, 1995).

Assim sendo, quando o órgão ambiental licencia um empreendimento ou nega seu 

licenciamento, estabelece o período do defeso de determinado recurso pesqueiro, cria uma 

Unidade de Conservação, proíbe ou impõe regras para o desmatamento e a extração de 

determinado recurso florestal ou, ainda, embarga uma atividade ilegal, também estará 

definindo quem na sociedade ficará com o ônus e quem ficará com o bônus decorrentes do 

ato de gestão ambiental praticado. Portanto, qualquer ato que ordene o acesso e o uso de 

recursos ambientais, por mais justificável que seja, em princípio contraria interesses 
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legítimos e ilegítimos e, em muitos casos, põe em risco as condições materiais e simbólicas 

que devem garantir a satisfação das necessidades básicas, de grupos sociais já vulneráveis. 

Ao pensar a gestão ambiental pública, no Brasil, deve-se tomar como premissa estruturante 

11que sua realização acontece, sobretudo, em territórios sociais (LITTLE, 2002)  e não 

apenas em “territórios de fauna e flora”, portanto, em ambientes culturalmente diversos, 

que também săo portadores de diversidade biológica (QUINTAS, 2008).

Desse modo, o processo de apropriação social dos recursos ambientais, além de não 

ser neutro, também é assimétrico: distribui custos e benefícios de modo pouco ou nada 

12equitativos, em muitos casos com alta incidência de injustiça ambiental . Por outro lado, há 

ainda a considerar que não é necessariamente óbvio para comunidades afetadas a existência 

de um dano ou risco ambiental (GUIVANT, 1998) e nem tampouco suas causas, 

consequências e interesses subjacentes à ocorrência deles. Não é evidente para a maioria das 

pessoas as possíveis mudanças, em sua vida cotidiana, que podem advir da implantação de 

um complexo portuário, distrito industrial, polo petroquímico, gasoduto, hidrelétrica, 

estrada ou de qualquer empreendimento com potencial de produzir e ou induzir impactos 

ambientais.

O processo de contaminação de um rio, por exemplo, pode estar distante das 

comunidades afetadas, espacial (os contaminantes são lançados a vários quilômetros rio 

acima) e temporalmente (começou há muitos anos, e ninguém lembra quando). O processo 

pode, também, não apresentar um efeito visível (a água não muda de sabor e de cor, mas 

pode estar contaminada por metal pesado, por exemplo) e nem imediato sobre o organismo 

humano (ninguém morre na mesma hora ao beber a água). Outra dificuldade para a 

percepção objetiva dos problemas ambientais é a tendência das pessoas assumirem a ideia 

11
 O autor define “territorialidade 

como o esforço coletivo de um 

grupo social para ocupar, usar, 

controlar e se identificar com uma 

parcela específica de seu 

ambiente biofísico, convertendo-a 

assim em seu 'território' [...]. O 

fato de que um território surge 

diretamente das condutas de 

territorialidade de um grupo social 

implica que qualquer território é 

um produto histórico de 

processos sociais e políticos [...]” 

(LITTLE, 2002: 3).

12
 Definida como “o mecanismo 

pelo qual sociedades desiguais, 

do ponto de vista econômico e 

social, destinam a maior carga 

dos danos ambientais do 

desenvolvimento às populações 

de baixa renda, aos grupos 

sociais discriminados, aos povos 

étnicos tradicionais, aos bairros 

operários, às populações 

marginalizadas e vulneráveis” 

(Manifesto de Lançamento da 

Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental, Disponível em 

<www.justicaambiental.org.br>, 

acesso em 28/07/09).
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potenciais ou explícitos, entre atores sociais sobre os modos de destinação dos recursos 

ambientais no meio social. Esta definição deve ser produto de consensos construídos com 

atores sociais envolvidos (os quais não devem ser confundidos com unanimidade), sobre o 

uso e o não uso; quem, como, onde, quanto e para que usa; e quando, por quanto tempo etc. 

se usam os recursos naturais.

Todavia, este processo também define e redefine como se distribuem em termos 

sociais e espaciais, no presente e no futuro, os custos e benefícios decorrentes do processo 

decisório sobre os modos de apropriação dos recursos ambientais na sociedade. Portanto, a 

prática da gestão ambiental não é neutra. O Estado, ao assumir determinada postura diante 

de um problema ambiental, está de fato definindo quem ficará, na sociedade e no país, com 

os custos, e quem ficará com os benefícios advindos da ação antrópica sobre o meio, seja ele 

físico, natural ou construído (QUINTAS & GUALDA, 1995).

Assim sendo, quando o órgão ambiental licencia um empreendimento ou nega seu 

licenciamento, estabelece o período do defeso de determinado recurso pesqueiro, cria uma 

Unidade de Conservação, proíbe ou impõe regras para o desmatamento e a extração de 

determinado recurso florestal ou, ainda, embarga uma atividade ilegal, também estará 

definindo quem na sociedade ficará com o ônus e quem ficará com o bônus decorrentes do 

ato de gestão ambiental praticado. Portanto, qualquer ato que ordene o acesso e o uso de 

recursos ambientais, por mais justificável que seja, em princípio contraria interesses 
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legítimos e ilegítimos e, em muitos casos, põe em risco as condições materiais e simbólicas 

que devem garantir a satisfação das necessidades básicas, de grupos sociais já vulneráveis. 

Ao pensar a gestão ambiental pública, no Brasil, deve-se tomar como premissa estruturante 

11que sua realização acontece, sobretudo, em territórios sociais (LITTLE, 2002)  e não 

apenas em “territórios de fauna e flora”, portanto, em ambientes culturalmente diversos, 

que também săo portadores de diversidade biológica (QUINTAS, 2008).

Desse modo, o processo de apropriação social dos recursos ambientais, além de não 

ser neutro, também é assimétrico: distribui custos e benefícios de modo pouco ou nada 

12equitativos, em muitos casos com alta incidência de injustiça ambiental . Por outro lado, há 

ainda a considerar que não é necessariamente óbvio para comunidades afetadas a existência 

de um dano ou risco ambiental (GUIVANT, 1998) e nem tampouco suas causas, 

consequências e interesses subjacentes à ocorrência deles. Não é evidente para a maioria das 

pessoas as possíveis mudanças, em sua vida cotidiana, que podem advir da implantação de 

um complexo portuário, distrito industrial, polo petroquímico, gasoduto, hidrelétrica, 

estrada ou de qualquer empreendimento com potencial de produzir e ou induzir impactos 

ambientais.

O processo de contaminação de um rio, por exemplo, pode estar distante das 

comunidades afetadas, espacial (os contaminantes são lançados a vários quilômetros rio 

acima) e temporalmente (começou há muitos anos, e ninguém lembra quando). O processo 

pode, também, não apresentar um efeito visível (a água não muda de sabor e de cor, mas 

pode estar contaminada por metal pesado, por exemplo) e nem imediato sobre o organismo 

humano (ninguém morre na mesma hora ao beber a água). Outra dificuldade para a 

percepção objetiva dos problemas ambientais é a tendência das pessoas assumirem a ideia 

11
 O autor define “territorialidade 

como o esforço coletivo de um 

grupo social para ocupar, usar, 

controlar e se identificar com uma 

parcela específica de seu 

ambiente biofísico, convertendo-a 

assim em seu 'território' [...]. O 

fato de que um território surge 

diretamente das condutas de 

territorialidade de um grupo social 

implica que qualquer território é 

um produto histórico de 

processos sociais e políticos [...]” 

(LITTLE, 2002: 3).

12
 Definida como “o mecanismo 

pelo qual sociedades desiguais, 

do ponto de vista econômico e 

social, destinam a maior carga 

dos danos ambientais do 

desenvolvimento às populações 

de baixa renda, aos grupos 

sociais discriminados, aos povos 

étnicos tradicionais, aos bairros 

operários, às populações 

marginalizadas e vulneráveis” 

(Manifesto de Lançamento da 

Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental, Disponível em 

<www.justicaambiental.org.br>, 

acesso em 28/07/09).
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da infinitude de certos recursos ambientais. É comum se ouvir que um grande rio jamais 

secará (até que fique visível a diminuição do volume de suas águas) ou, ainda, que uma 

grande floresta não vai acabar ou que os peixes continuarão abundantes todos os anos, até 

que a realidade mostre o contrário. O efeito cumulativo, quando gradativo, não é 

autoevidente.

Um outro fator que dificulta, muitas vezes, a participação dos grupos sociais no 

enfrentamento de problemas ambientais que lhes afetam diretamente é a sensação de 

impotência frente à sua magnitude e à desfavorável correlação de forças subjacentes, 

principalmente quando envolvem grandes interesses de grupos econômicos e políticos. 

Isto leva as pessoas a se sentirem incapacitadas de reagir perante a força dos atores sociais 

responsáveis pela degradação daquele ambiente. Há ainda a descrença da população em 

relação à prática do Poder Público para coibir as agressões ao meio ambiente, quando a 

degradação decorre da ação de poderosos (QUINTAS, 2002).

Há ainda a se considerar que as pessoas não nascem participativas como nascem 

respirando. Ser participativo não é uma conduta social automática dos indivíduos. É algo 

que se aprende somente na prática e sob certas condições. De acordo com Alonso et al. 

(2001: 5) e a Teoria do Processo Político (TILLY, 1978; MCADAM, 1982; TARROW, 1994 

apud ALONSO et al, 2001: 5), a “participação política, ou como preferem chamá-la, 'as mobilizações 

coletivas' [...] são motivadas simultaneamente por crenças e interesses, e não existem sem um conjunto 

de recursos materiais e cognitivos de organização” (grifo do autor). E ainda segundo esta 

teoria, Alonso et al. (2001: 5) entendem que “as sociedades são estratificadas em grupos e 

cada grupo pode ter diferentes recursos de organização, diferentes interesses, diferentes 

valores. Por essa razão, os processos de decisão sobre questões públicas, que afetam muitos 
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grupos, são necessariamente conflitivos [...]”.             

Nessa configuração, cabe ao Estado criar condições para transformar o espaço 

“técnico” da “gestão ambiental” em espaço público. E, desta forma, evitar que os 

consensos sejam construídos apenas entre atores sociais com grande visibilidade e 

influência na sociedade, à margem de outros, em muitos casos os mais impactados 

negativamente pelo ato do Poder Público. Tais atores, em geral, por não possuírem meios 

materiais e capacidades necessárias, no campo cognitivo e organizativo, para intervirem de 

modo qualificado no processo de gestão ambiental, não conseguem defender seus 

interesses e necessidades.

Consequentemente, na prática da gestão ambiental pública a ocorrência de 

assimetrias entre grupos sociais não se resume à distribuição de custos e benefícios, 

decorrentes dos modos de destinação dos recursos ambientais na sociedade. Há, também, 

assimetrias entre grupos sociais, nos planos cognitivo, organizativo e dos meios materiais, 

cuja existência dificulta ou inviabiliza a defesa de seus direitos durante este processo. Buscar 

a mitigação de assimetrias, pelo menos no plano simbólico, é uma das tarefas primordiais da 

Educação Ambiental com centralidade na gestão ambiental pública, uma vez que injustiça e 

desigualdade são inerentes à ordem social vigente (QUINTAS, 2008).

O espectro das participações representativas da diversidade social dos afetados pelo 

modo de destinação dos recursos e a capacidade política e cognitiva dos grupos com 

vulnerabilidade socioambiental para intervirem nos processos decisórios determinarão o 

caráter mais ou menos público e democrático da gestão ambiental praticada (QUINTAS, 

2008). Se os consensos continuarem sendo construídos apenas com os grupos 
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“No Módulo I li uma mensagem que o Reinaldo me pediu chamada “PIPOCAS”. Posso dizer que aquela mensagem mostra um pouco da minha passagem por esses 4 módulos. No Modulo I, me senti como o caroço da pipoca, com conceitos limitados do que era e de como trabalhar a Educação Ambiental. Hoje já me sinto como a pipoca que vem estourando e passando por transformações e repensando sobre Educação Ambiental. Sei que ainda faltam caroços para estourar. Mas quero viver assim, aprendendo a cada dia, um jeito novo de polinizar a Educação Ambiental”                                                                                                          
Roseane Antunes Serieiro - 25/01/08

O (um) conhecimento ecológico
 e sua contribuição para 
a Educação Ambiental

Reinaldo Luiz Bozelli
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Introdução

A riqueza do mundo, se medida pelo produto interno bruto e pelo consumo per capta, 
está aumentando. Entretanto, se calculada pelo estado da biosfera, está diminuindo.” 
(Edward Wilson, 2002).

Não é sem razão, sem parcimônia, sem cuidado ou critério científico, com pressa, 

pouca sensibilidade, nenhuma experiência ou ainda com excesso de paixão que Wilson 

(2002), ao refletir sobre o futuro da vida, lembra com saudades de Thoreau, define nossa 

situação atual como um gargalo ambiental, descreve a última trincheira na natureza e fala do 

assassino planetário. Todas são expressões fortes, carregadas pela densidade de uma 

realidade evidente, fruto de uma trajetória histórica em que tivemos pouco cuidado e 

usamos obstinada e irracionalmente recursos vitais. Seria injusto definir esta visão como a 

de um pessimista. É mais correto entendê-la como a visão de alguém preocupado, pois 

abrange detalhes do processo em curso. Wilson compreende que nossa relação com o meio 

não é simples nem trivial. Há um crescente volume de informação de que muitos sistemas 

naturais e modificados pelo homem são organizados como uma rede aberta e complexa de 

componentes interconectados no tempo e no espaço (RYAN et al., 2007). 

Pensar a ação do ser humano, que lança mão de sua tecnologia mais avançada para 

explorar o petróleo e o gás de que todos precisamos, é perceber que ela se dá produzindo 

modificações no ambiente que, para serem entendidas, necessitam também de 

conhecimentos ecológicos. Trata-se de uma busca por encontrar e entender padrões de 

organização dos sistemas biológicos, que são muito complexos, e como estes reagem às 

intervenções. Esta questão é central à preocupação social com o ambiente natural. Como 

uma etapa importante, mas que não se esgota em si mesma, precisamos entender como ele 

é, funciona, para que possamos viver com ele e nele sem destruí-lo. É isto que buscamos 
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quando recorremos à Educação Ambiental (EA), mais especificamente, em nosso caso, à 

EA no processo de gestão ambiental. 

Durante o Curso de Formação de Educadores Ambientais (CFEA) nos 

aproximamos destes aspectos por meio da apresentação do conhecimento ecológico como 

um conjunto de conhecimentos técnicos imprescindível para o trato da questão ambiental, 

para a prática da EA e da própria gestão ambiental em todos os seus aspectos. Neste 

capítulo tratamos inicialmente, contudo sem esgotar este conteúdo, de conceitos 

ecológicos que julgamos importantes. Depois apresentamos de forma breve dois exercícios 

realizados no curso que buscaram ampliá-los e exemplificá-los. No primeiro exercício 

adentramos um ambiente protegido, a Mata Atlântica na Reserva Biológica (Rebio) União, e 

ali, após exercitar e compreender aspectos relevantes da sensopercepção, caminhamos 

desvendando a estrutura e a função do ecossistema mata. Neste exercício, embora com 

predominância de um olhar contemplativo, também discutimos os problemas que 

envolvem uma Unidade de Conservação (UC) (fogo, caça, rodovias e linhas de transmissão 

etc.) e nos voltamos para sua história, resgatada por funcionários e moradores do entorno e 

apresentada ao grupo. Em outro momento, novamente partindo do embasamento teórico, 

exploramos a Lagoa Imboassica e seus problemas. Neste momento, nossa visão deixou de 

ser predominantemente ecológica para abarcar de forma mais intensa a dimensão social, 

quando buscamos diversos aspectos da interação humana com aquele ambiente. Um novo 

senso de urgência sobre os problemas ambientais tem mudado a relação entre ecologia, 

outras disciplinas e políticas públicas, de maneira que agora a ecologia se encontra em 

intensa interação com amplo conjunto de outras disciplinas (LUDWIG et al., 2001). 

Sob o título de conhecimento ecológico, desejo revelar mais um aspecto das questões 
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quando recorremos à Educação Ambiental (EA), mais especificamente, em nosso caso, à 
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diversidade de formas de vida existentes que resultam de outras combinações. Novas 

combinações em uma outra escala produzem novos sistemas, ainda maiores e mais 

complexos. Numa escala muito diferente, a própria Terra é um sistema. Olhando assim, 

percebemos que:

- as partes de um sistema também podem ser descritas como sistemas;

- um sistema pode ser muito diferente de suas partes.

Entender que existem sistemas dentro de sistemas tem consequências: por exemplo, 

ajuda-nos a perceber uma complexidade que pode não estar aparente e, ao mesmo tempo, 

pode também nos auxiliar a enfrentar uma determinada situação quando a abordamos em 

etapas.

Partes que se combinam podem formar todos funcionais maiores, dos quais surgem 

novas propriedades que não eram presentes ou não eram evidentes nas partes isoladas. A 

isto chamamos de propriedade emergente. Uma propriedade que resulta da interação 

funcional dos componentes e não pode ser prevista do estudo dos componentes que estão 

isolados. O princípio que está por trás disto pode ser expresso em dois ditados populares: 

“O todo é maior que as partes” ou, ainda, “A floresta é mais que uma coleção de árvores”. O 

que significa que o “todo” tem qualidades diferentes e não se trata de um mero aumento em 

quantidade.

Entendendo sistemas

As soluções para problemas ambientais muito frequentemente envolvem a 

compreensão sobre sistemas e taxas de mudanças ocorrendo em sistemas. Estamos o 

ambientais. Quero avançar em uma forma de olhar o mundo e olhar-nos no mundo com o 

foco da ciência, especificamente da ciência ecológica. Dito de forma muito simples, a 

ecologia (do grego oikos = casa e logos = estudo) ocupa-se em estudar nossa casa, tudo que a 

constitui e como ela funciona. O objetivo maior da nossa casa é que ela mantenha a vida. E a 

manutenção da vida depende da manutenção da casa, com suas coisas e funções. Nesse 

sentido, a manutenção da casa depende da manutenção da vida, e esta entendida de forma 

ampla, toda vida, todo tipo de vida. Nossa casa é o planeta. Nossa casa é a Terra. A Terra é 

um todo, onde todas as suas características (físicas, químicas, sociais etc.) e seus organismos 

vivos, inclusive o ser humano, estão ligados, constituindo um sistema. De forma sucinta, 

pretendo apresentar informações que considero relevantes para aprofundar o 

conhecimento que temos da nossa casa, a Terra. Isto deverá, de forma especial, facilitar a 

identificação, o entendimento, a prevenção e o enfrentamento de nossos problemas 

caseiros, os problemas ambientais que atingem a casa/Terra e ameaçam seu 

funcionamento, a manutenção da Vida.

Reconhecendo sistemas 

A forma mais usual de pensar sobre um sistema é como um conjunto de partes que 

funcionam juntos ou agem como um todo. Um organismo pode ser visto como um sistema, 

assim como um computador, uma cidade ou uma empresa que explora um recurso natural e 

comercializa um produto. Pensar assim é muito útil, pois somos resultado da combinação 

de sistemas, estamos rodeados por outros sistemas e com eles compomos sistemas muito 

maiores. Pensemos em nosso corpo, que é constituído por mais de 200 tipos de células que 

formam diversos tecidos e que, em diversos arranjos, formam o extraordinário sistema que 

é o corpo humano. Ousemos um pouco mais e olhemos ao redor, observando a fantástica 
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temperatura afeta nossa percepção sensorial (entrada) e o corpo responde fisiologicamente 

com a abertura dos poros e o suor. A resposta também pode ser comportamental como, por 

exemplo: ao sentirmos que está quente e caminharmos para a sombra, a temperatura 

retorna ao normal. Este é um exemplo de uma retroalimentação negativa, pois o sistema 

responde na direção oposta à saída (um aumento da temperatura leva a uma diminuição 

posterior da temperatura). Com a retroalimentação positiva, um aumento da saída leva a 

um aumento posterior ainda maior da saída. Um fogo numa floresta é um exemplo. No 

princípio, o fogo pode começar abafado; porém, à medida que aumenta, seca o material à 

sua volta e intensifica a queima.

A retroalimentação negativa é 

geralmente desejada porque ela 

estabiliza, o que usualmente leva o 

sistema a permanecer em uma condição 

mais constante. Já a retroalimentação 

positiva é muitas vezes chamada de ciclo 

vicioso, e provoca a desestabilização. 

Situações sérias ocorrem quando o uso 

do ambiente leva a uma retro-

alimentação positiva (Figura 1).

tempo todo lidando com uma diversidade de sistemas que variam de simples a complexos. 

Independentemente da forma como abordamos os problemas ambientais, devemos ser 

capazes de entender sistemas e como várias partes dos sistemas interagem umas com as 

outras. Assim, faremos a seguir uma breve apresentação e discussão de aspectos relativos a 

sistemas e seu funcionamento.

Abertos ou fechados

Os sistemas podem ser abertos ou fechados. Um sistema que é aberto em relação a 

algum fator troca aquele fator com outros sistemas. A água é um bom exemplo. Das nuvens 

ela pode cair na floresta, acabar em riachos, depois em um rio que chega ao mar. Dali a água 

pode retornar à atmosfera, fechando um ciclo. A água passou por vários sistemas. Todos 

abertos. Um sistema que é fechado em relação a um determinado fator não troca este fator 

com outros sistemas. Como exemplo, podemos pensar no sistema de refrigeração de uma 

máquina, por onde um determinado líquido circula sem escapar.

Entradas e saídas

Os sistemas respondem a entradas e apresentam saídas. A luz estimula o crescimento 

das árvores do manguezal, o que significa uma entrada para o sistema; as folhas que caem 

podem ser arrastadas pela maré e assim serem exportadas para o mar. Neste caso, 

verificamos uma saída de material do sistema manguezal entrando no sistema marinho.

Um tipo especial de resposta é chamado de retroalimentação (em inglês, feedback), e 

ocorre quando a saída de um sistema também serve como uma entrada e leva a mudanças 

no estado do sistema. Um exemplo clássico de retroalimentação é a regulação da 

temperatura do corpo humano. Quando estamos no sol e nos aquecemos, o aumento de 

Perda de vegetação

Erosão, sulcos,
desbarrancamentos, etc

Alargamento da trilha

+ +

Aumento de trânsito 
em uma trilha

Aumento de erosão
Figura 1 - Diagrama ilustrando como a sobrecarga 

de uso em uma trilha produz uma retro-alimentação 

positiva que aumenta a sua degradação.
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Mudanças e equilíbrio nos sistemas

Mudanças em sistemas naturais podem ser previstas e devem ser reconhecidas por 

qualquer um que busque soluções para problemas ambientais:

 · Onde a entrada no sistema é igual à saída, não há mudança líquida e se diz que o 

sistema está em um estado controlado. Um exemplo aproximado disto seria uma 

caixa d'água, cujo reenchimento, governado por uma boia, processa-se à medida que 

o nível d'água diminui. Outro exemplo que podemos citar relaciona-se aos 

tradicionais catadores de caranguejos, os quais já foram muitos na costa do estado do 

Rio de Janeiro – hoje restam poucos. Estes catadores que, por muitas gerações, têm 

vivido tirando da lama seu sustento, ao respeitarem o tamanho do indivíduo, o 

período de reprodução e a fêmea, não excedem a retirada, mantendo um balanço 

entre entrada e saída. Estes são exemplos de uso sem mudança do estoque (Figura 2).

095

· 

observa com o uso de recursos como a água do subsolo, a coleta de certas plantas ou a 

captura de certos animais. Se a entrada é muito menor que a saída, o estoque pode se 

esgotar completamente. Um exemplo disso é a exploração e o uso de petróleo e gás 

que acompanhamos de perto em toda a Bacia de Campos. Neste caso, a entrada é 

igual a zero, uma vez que estes materiais não são mais produzidos nos dias de hoje. 

Ou seja, estamos extraindo do ambiente, mas não há uma reposição (Figura 3).

Quando a entrada no sistema é menor do que a saída, a mudança ocorre, como se 

Sem mudança
de estoque

Estoque 
se reduz

Figura 3 - Diagrama ilustrando um sistema onde a entrada é menor que a saída.

Figura 2 – Diagrama ilustrando um sistema em estado controlado.
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 Em um sistema onde a entrada excede a saída, pode ocorrer uma retroalimentação 

positiva, e o estoque de qualquer coisa que esteja sendo medido aumentará. 

Exemplos disto são eventos de poluição com esgotos que introduzem nutrientes em 

ambientes aquáticos. Em todos os municípios da área de atuação do Projeto Pólen 

encontramos exemplos deste problema, entre os quais podemos citar os rios São 

João, Macaé e Paraíba do Sul, e também lagoas como a de Grussaí, em São João da 

Barra, a de Carapebus, em Carapebus, a Imboassica, em Macaé e a de Araruama, em 

Araruama (Figura 4).

· 

097

Usando taxas de mudança ou a análise de entradas e saídas dos sistemas, podemos 

obter um tempo de residência médio para objetos e materiais que se movem através de um 

sistema.

O tempo de residência médio é uma medida do tempo necessário para uma dada 

parte do estoque total de um material particular circular através do sistema. Para calcular 

este tempo (considerando constantes o tamanho do estoque e a taxa de mudança), toma-se 

o tamanho total do estoque dividido pela taxa média de transferência do estoque. Um 

sistema, como um pequeno lago, com entrada e saída e uma alta taxa de transferência, tem 

um curto tempo de residência da água, o que o torna especialmente vulnerável à mudança, 

por exemplo, com a chegada de um poluente. Por outro lado, nessas condições de rápida 

mudança o poluente deverá deixar o ambiente rapidamente. Sistemas grandes com lenta 

taxa de transferência de água, como oceanos, têm um longo tempo de residência e, por isso, 

são menos vulneráveis a mudanças rápidas. Contudo, uma vez poluídos, sistemas grandes 

com taxas lentas de transferência são difíceis de corrigir. Pode parecer teórico demais, mas 

estamos falando de situações de nosso cotidiano. Lagoas, rios e riachos que recebem 

esgotos não são novidade para nenhum de nós. O petróleo e o gás são explorados no mar, 

passam por diversas etapas de processamento, com geração de efluentes/restos em todas 

elas, até chegar ao tanque de nosso automóvel, à cozinha de nossa casa. 

A compreensão das transformações nos sistemas é de importância primária na 

solução de muitos problemas ambientais. Às vezes, taxas muito pequenas de mudança de 

uma variável ou componente podem produzir resultados expressivos em períodos não tão 

grandes. Para outros sistemas, saber tempo de residência médio para um recurso particular 
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Figura 4 - Diagrama ilustrando um sistema onde a entrada é maior que a saída.
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precisamos entender as formas nas quais os processos biológicos e físicos, com ou sem a 

interferência humana, podem modificar a Terra.

Pensar em mudanças dos sistemas relacionadas a entradas e saídas nos fornece uma 

moldura para enquadrar/interpretar algumas das mudanças que podem afetar os sistemas. 

Uma ideia frequentemente utilizada e defendida no estudo de nossos sistemas naturais é 

que aqueles sistemas que não foram afetados pelas atividades do homem tendem a uma 

espécie de estado controlado ou equilíbrio. Certamente que a retroalimentação negativa 

opera em muitos sistemas naturais e tende a movê-los em direção a um equilíbrio; contudo, 

é muito importante discutir quão dominante este modelo de equilíbrio realmente é. Ao 

examinarmos em detalhe os sistemas naturais, considerando várias escalas temporais e 

espaciais, torna-se claro que um estado controlado, ou de equilíbrio, é raramente obtido e 

mantido por um longo período. Ao invés disso, o que verificamos é que os sistemas são 

caracterizados por distúrbios naturais ou ocasionados pelo ser humano e que devemos 

esperar mudanças com o tempo. Portanto, os sistemas mudam pelas nossas interferências e 

também mudam naturalmente, e se desejamos manejá-los em favor de uma melhoria, 

precisamos avançar em nosso entendimento a cerca de:

·  tipos de mudanças que podem ocorrer (naturais e/ou ocasionadas pelo homem);

·  período de tempo nos quais se dão as mudanças; e

·  a importância das mudanças num longo tempo para o funcionamento do sistema.

Para entender os sistemas podemos usar a informação anterior de que os sistemas são 

arranjos de sistemas. Isto nos permite um método de trabalho por meio do qual podemos 

formular algumas perguntas que nos ajudam a compreender qualquer sistema:

099

·  

·  Como o sistema funciona?

·  Como o sistema que nos interessa se relaciona com os sistemas maiores?

A Terra, um sistema

A Terra foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A vida na Terra 

começou a mais de três bilhões de anos atrás e desde aquele tempo nosso planeta tem 

mudado profundamente. Durante esse período, muitos tipos de organismos apareceram, 

espalharam-se e vários também se extinguiram. Há alguns milhões de anos, as forças da 

evolução favoreceram o eventual estabelecimento e dominação pela raça humana, a qual 

também poderá desaparecer um dia. 

As atividades humanas aumentam e diminuem a magnitude e a frequência de alguns 

processos naturais da Terra. Como um exemplo, podemos citar a extinção de espécies. Este 

é um processo natural no planeta e sempre aconteceu, porém hoje percebemos que existe 

uma correlação muito estreita entre o aumento da população humana e a velocidade da 

extinção de espécies; em outras palavras, a taxa de extinção de espécies aumentou com o 

aumento da população humana. Exemplos não nos faltam, muito próximos de nós. O 

mico-leão-dourado era habitante comum da Mata Atlântica de baixada, mas precisou de 

uma ação especial de proteção por meio da criação de UC, como a Reserva Biológica União 

e a Reserva Biológica Poço das Antas, para escapar desta ameaça. Com o sabiá-da-praia e o 

microcrustáceo Diaptomus azureus também não tem sido muito diferente, pois foi 

certamente a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba que deu-lhes alguma 

proteção. Quantos exemplos poderemos ainda citar? Quantas UC  ainda deveremos criar?

Quais são as partes do sistema?

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



098

precisamos entender as formas nas quais os processos biológicos e físicos, com ou sem a 

interferência humana, podem modificar a Terra.

Pensar em mudanças dos sistemas relacionadas a entradas e saídas nos fornece uma 

moldura para enquadrar/interpretar algumas das mudanças que podem afetar os sistemas. 

Uma ideia frequentemente utilizada e defendida no estudo de nossos sistemas naturais é 

que aqueles sistemas que não foram afetados pelas atividades do homem tendem a uma 

espécie de estado controlado ou equilíbrio. Certamente que a retroalimentação negativa 

opera em muitos sistemas naturais e tende a movê-los em direção a um equilíbrio; contudo, 

é muito importante discutir quão dominante este modelo de equilíbrio realmente é. Ao 

examinarmos em detalhe os sistemas naturais, considerando várias escalas temporais e 

espaciais, torna-se claro que um estado controlado, ou de equilíbrio, é raramente obtido e 

mantido por um longo período. Ao invés disso, o que verificamos é que os sistemas são 

caracterizados por distúrbios naturais ou ocasionados pelo ser humano e que devemos 

esperar mudanças com o tempo. Portanto, os sistemas mudam pelas nossas interferências e 

também mudam naturalmente, e se desejamos manejá-los em favor de uma melhoria, 

precisamos avançar em nosso entendimento a cerca de:

·  tipos de mudanças que podem ocorrer (naturais e/ou ocasionadas pelo homem);

·  período de tempo nos quais se dão as mudanças; e

·  a importância das mudanças num longo tempo para o funcionamento do sistema.

Para entender os sistemas podemos usar a informação anterior de que os sistemas são 

arranjos de sistemas. Isto nos permite um método de trabalho por meio do qual podemos 

formular algumas perguntas que nos ajudam a compreender qualquer sistema:

099

·  

·  Como o sistema funciona?

·  Como o sistema que nos interessa se relaciona com os sistemas maiores?

A Terra, um sistema

A Terra foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A vida na Terra 

começou a mais de três bilhões de anos atrás e desde aquele tempo nosso planeta tem 

mudado profundamente. Durante esse período, muitos tipos de organismos apareceram, 

espalharam-se e vários também se extinguiram. Há alguns milhões de anos, as forças da 

evolução favoreceram o eventual estabelecimento e dominação pela raça humana, a qual 

também poderá desaparecer um dia. 

As atividades humanas aumentam e diminuem a magnitude e a frequência de alguns 

processos naturais da Terra. Como um exemplo, podemos citar a extinção de espécies. Este 

é um processo natural no planeta e sempre aconteceu, porém hoje percebemos que existe 

uma correlação muito estreita entre o aumento da população humana e a velocidade da 

extinção de espécies; em outras palavras, a taxa de extinção de espécies aumentou com o 

aumento da população humana. Exemplos não nos faltam, muito próximos de nós. O 

mico-leão-dourado era habitante comum da Mata Atlântica de baixada, mas precisou de 

uma ação especial de proteção por meio da criação de UC, como a Reserva Biológica União 

e a Reserva Biológica Poço das Antas, para escapar desta ameaça. Com o sabiá-da-praia e o 

microcrustáceo Diaptomus azureus também não tem sido muito diferente, pois foi 

certamente a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba que deu-lhes alguma 

proteção. Quantos exemplos poderemos ainda citar? Quantas UC  ainda deveremos criar?

Quais são as partes do sistema?

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



100

A biosfera

A Terra tem sido profundamente alterada pela vida que a habita e com ela interage em 

vários níveis diferentes. Esta interação está ocorrendo numa gota de água do formoso rio 

Paraíba do Sul, pois ali estão algas e bactérias; num punhado de solo da Mata da Rebio 

União, com restos de plantas, bactérias e fungos, besouros trituradores e outras larvas; 

acontece, enfim, na vastidão do mar que banha desde as terras de São Francisco de 

Itabapoana e também faz a alegria de surfistas em Saquarema. Todo o oceano, inclusive suas 

profundezas recheadas de petróleo, toda a baixa atmosfera e principalmente a camada 

superficial do solo são afetados pela vida como um todo.

Para incluir todas as coisas vivas de uma dada área, usamos a palavra biota (animais, 

plantas, fungos, bactérias e protozoários), e a região da Terra onde a vida existe 

denominamos de biosfera. Ela inclui do fundo dos oceanos às camadas mais baixas da 

atmosfera. 

Todos os seres vivos necessitam de energia e materiais. Na biosfera, a energia é 

recebida do sol e do interior da Terra; então, é utilizada e liberada na medida em que os 

materiais circulam. É neste processo que a vida se mantém. Mas para entender melhor o que 

está acontecendo a todo instante na biosfera e o que é realmente necessário para sustentar a 

vida, tente responder a seguinte pergunta:

·  Qual a menor parte da biosfera que poderia ser isolada do resto e ainda assim sustentar a vida?

Sabemos que não há qualquer organismo ou população que, sozinhos, produzam 

todo seu próprio alimento e completamente reciclem seus produtos metabólicos. Para a 

vida persistir, devem existir várias espécies em um ambiente que inclua meios fluidos – água 

e ar – para transportar materiais e energia.

101

Comunidade ecológica e ecossistema

 Uma comunidade ecológica é o conjunto de espécies em interação ocorrendo em 

um mesmo local. Um ecossistema é a comunidade ecológica de um dado local de vida no 

qual a matéria (elementos químicos) circula e ocorre um fluxo de energia. Sustentar a vida é 

uma característica fundamental dos ecossistemas e não de organismos ou populações 

individuais. O termo ecossistema é aplicado a áreas de todos os tamanhos: de uma pequena 

poça de lama a uma grande floresta, de todo o oceano à biosfera inteira. Ecossistemas 

diferem grandemente em sua composição: na diversidade e número de espécies, nos tipos e 

proporções relativas dos componentes não biológicos e no grau de variação no tempo e no 

espaço. Às vezes, é possível enxergar de forma bem definida os limites de um ecossistema, 

por exemplo, as margens de uma lagoa ou as bordas de um costão rochoso. Mesmo que os 

limites pareçam claros à superfície, pode ocorrer que eles sejam mais amplos, como, por 

exemplo, na cunha salina que avança restinga adentro embora o mar pareça terminar nos 

limites alcançados pelas ondas. Outras vezes, os limites não são claros e o que ocorre são 

transições sutis e graduais de um ecossistema para outro. Onde termina a restinga e se inicia 

a Mata Atlântica de baixada? O que é comum a todos os ecossistemas não é a estrutura física 

(tamanho, forma, variação das bordas), mas a existência de processos que já relacionamos 

acima: o fluxo de energia e a circulação de elementos químicos.

Ecossistemas podem ser naturais, fabricados ou cultivados. As lagoas de Araruama e 

Saquarema são ecossistemas naturais, enquanto as cidades de Araruama e Saquarema são 

exemplos de ecossistemas fabricados (desenvolvidos). Os ecossistemas fabricados, do 

ponto de vista de energia, são sistemas movidos a combustível, em sua maior parte fóssil e 

provavelmente proveniente do fundo do mar, por exemplo, na Bacia de Campos, quem sabe 

dos campos de exploração de Marlim e Espadarte. Combustível de origem natural em 
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época passada remota. Embora ainda ocupem relativamente pouco espaço de nossa 

paisagem, estes sistemas são consumidores intensivos de energia, com todas as 

consequências associadas a isto, como a elevada produção de resíduos, calor e poluição. E 

têm enorme impacto em outros ambientes. Por exemplo, a quantidade de energia 

consumida por unidade de área por ano em uma região urbano-industrial é mais que mil 

vezes maior que aquela de uma floresta. 

Os sistemas cultivados incluem terras de agricultura, pastagens, reflorestamentos, 

tanques de piscicultura e represas. Plantas cultivadas e animais domesticados dominam 

estes ambientes, que são modificados pelo ser humano com a finalidade de promover a 

produção de alimento e fibras, recreação e outros usos humanos. Os ecólogos os 

classificam como sistemas subsidiados, pois, apesar de movidos primariamente pela energia 

solar, eles recebem algumas ajudas. O trabalho humano é o principal subsídio, mas entre 

outras coisas ainda entram os fertilizantes, os pesticidas, o trabalho de máquinas e, em 

alguns casos, até a água. As plantações de coco de Quissamã e os canaviais que se estendem 

por milhares de hectares dos nossos municípios mais ao norte são exemplos de sistemas 

cultivados, onde, para maximizar o resultado produtivo desejado, diversos subsídios 

energéticos são adicionados ao sistema. Vale ressaltar que o uso intensivo de energia nestes 

sistemas pode afetar os sistemas circundantes; como exemplo, podemos citar o emprego de 

pesticidas e fertilizantes que podem ser arrastados para os ambientes aquáticos através da 

percolação/infiltração pelo solo, atingindo o lençol freático. Qual o reflexo do uso de 

insumos agrícolas da lavoura canavieira em ambientes aquáticos como a lagoa Feia, em 

Campos, e a lagoa de Carapebus, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba em 

Carapebus?

103

A autosuficiência e a automanutenção são palavras-chave para caracterizar os 

sistemas naturais. Áreas naturais como a Mata Atlântica no Imbé em Campos ou o Oceano 

Atlântico operam sem fluxo energético ou econômico controlado diretamente pelo ser 

humano. Estes são sistemas movidos por energia solar, dependentes da luz solar e de outras 

forças naturais, como a chuva, o fluxo d'água, e os ventos, os quais são formas indiretas de 

energia solar. Sistemas naturais não são só aqueles aparentemente “intocados” e protegidos 

em unidades de conservação de uso restrito, como as Rebios União e Poço das Antas, onde 

o acesso humano é restrito. Ambientes naturais podem incluir muitos ambientes que nos 

são familiares, como a restinga da Massambaba, a restinga de Jurubatiba, o rio São João, o 

arquipélago de Santana, a ilha de Cabo Frio, a serra no Sana, em Glicério, no Frade, entre 

outros. Ser autossuficiente não significa que o ambiente natural não é usado ou afetado pelo 

homem. Enquanto o uso não muda apreciavelmente a estrutura e a função de um sistema 

ou sua capacidade de se reproduzir, o sistema pode ser qualificado por nós como natural 

segundo nossa definição. Ao contrário, uma plantação de eucaliptos, embora tenha a 

aparência de uma floresta, não pode ser considerada como um ambiente natural, pois sofre 

corte, manejo, adição de fertilizantes vindos de fora etc.

Ecossistemas naturais proporcionam muitas funções de serviços públicos para nós. 

Esgotos de nossas casas e indústrias são frequentemente convertidos em água potável ao 

passar por ecossistemas naturais, como solos. Poluentes lançados no ar são frequentemente 

absorvidos pelas plantas ou convertidos em compostos inofensivos. O excesso de água em 

momento de chuvas torrenciais é absorvido em áreas brejosas, de manguezais e áreas 

marginais alagáveis de sistemas aquáticos. Nesta linha de raciocínio, poderíamos relacionar 

mais de uma centena de serviços proporcionados pelos ecossistemas, como a amenização 
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A autosuficiência e a automanutenção são palavras-chave para caracterizar os 

sistemas naturais. Áreas naturais como a Mata Atlântica no Imbé em Campos ou o Oceano 

Atlântico operam sem fluxo energético ou econômico controlado diretamente pelo ser 

humano. Estes são sistemas movidos por energia solar, dependentes da luz solar e de outras 
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em unidades de conservação de uso restrito, como as Rebios União e Poço das Antas, onde 
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outros. Ser autossuficiente não significa que o ambiente natural não é usado ou afetado pelo 

homem. Enquanto o uso não muda apreciavelmente a estrutura e a função de um sistema 

ou sua capacidade de se reproduzir, o sistema pode ser qualificado por nós como natural 

segundo nossa definição. Ao contrário, uma plantação de eucaliptos, embora tenha a 

aparência de uma floresta, não pode ser considerada como um ambiente natural, pois sofre 

corte, manejo, adição de fertilizantes vindos de fora etc.

Ecossistemas naturais proporcionam muitas funções de serviços públicos para nós. 

Esgotos de nossas casas e indústrias são frequentemente convertidos em água potável ao 

passar por ecossistemas naturais, como solos. Poluentes lançados no ar são frequentemente 

absorvidos pelas plantas ou convertidos em compostos inofensivos. O excesso de água em 

momento de chuvas torrenciais é absorvido em áreas brejosas, de manguezais e áreas 

marginais alagáveis de sistemas aquáticos. Nesta linha de raciocínio, poderíamos relacionar 

mais de uma centena de serviços proporcionados pelos ecossistemas, como a amenização 
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do clima, a polinização, a fertilidade do solo ou a evaporação da água, entre outros. 

Nem tudo, no entanto, são ecossistemas, mas eles podem ser encontrados em 

diversas partes. Se conhecermos e entendermos o conceito, poderemos reconhecer os 

ecossistemas. E apropriar-se de um conceito significa ter uma ferramenta. Apropriar-se 

adequadamente do conceito de ecossistema permite ampliar nossa compreensão daquilo 

que está ao nosso entorno, identificar problemas ambientais, muitas vezes antecipando seus 

sinais, tomar decisões sobre nossas intervenções nos ambientes e até propor caminhos para 

restaurar aquilo que pode ter sido danificado.

Os ecossistemas têm várias características fundamentais: (i) um ecossistema tem 

uma estrutura (biótica e abiótica); (ii) um ecossistema tem processos (ciclo de materiais e 

fluxo da energia); (iii) um ecossistema muda no tempo e pode apresentar mudanças através 

de um processo chamado sucessão.

E para avançar no entendimento da Terra como um sistema com muitos 

ecossistemas, perguntamo-nos:

 Qual a estrutura de um ecossistema?

 · Como ele funciona?

 · Ecossistemas podem ser integrados? Funcionarem conjuntamente?

A estrutura de um ecossistema e seu funcionamento, os ciclos

A estrutura dos ecossistemas é dada por uma parte abiótica (sem vida) e uma parte 

biótica (com vida). A parte abiótica dos ecossistemas é constituída de matéria que podemos 

· 
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ordenar em três formas distintas: o que é sólido, o que é líquido e o que é gasoso. Os 

cientistas dão a estas partes os nomes de geosfera (sólida), hidrosfera (líquida) e 

atmosfera (gasosa).

O que é sólido nos ecossistemas remonta à própria história primitiva da Terra. 

Quando jovem, a Terra era uma bola explosiva de rochas e metais em fusão. Os materiais se 

chocavam contra o planeta e aderiam a ele, aumentando cada vez mais seu volume. Quando 

alcançou o tamanho final e esfriou, para o centro foi o material mais denso, onde se formou 

um núcleo de ferro que originou o campo magnético da Terra.

Mas foi numa fina camada, numa crosta menos densa que a vida se estabeleceu. Uma 

crosta flutuante que foi se solidificando enquanto esfriava. Hoje sabemos que esta crosta 

consiste de aproximadamente uma dúzia de grandes placas (placas tectônicas) que se 

aproximam, se afastam, se sobrepõem e se ligam umas as outras. Essas placas flutuam na 

superfície de uma camada móvel de material mais quente e fluido à elevada temperatura e 

pressão, sempre em mudança, liquefazendo-se, afundando e retornando como terremotos, 

vulcões e gêiseres (fontes de água muito quente e sob pressão). E simultaneamente a 

superfície se fragmenta por diferentes agentes. A crosta da superfície está num processo 

contínuo de erosão, sendo levada para oceanos, sugada para as profundezas do interior da 

Terra e, por fim, novamente transformada em rocha que emerge à superfície. Podemos falar 

de um ciclo das rochas quando o mesmo material rochoso é reutilizado indefinidamente.

Vai dar praia amanhã? Esta é uma pergunta entranhada em nossa vida, que nos 

remete a inesquecíveis momentos na praia da lagoa Doce, em Grussaí, João Francisco, 

Cavaleiros, Geribá, Itaúnas ou Prainha. A previsão do tempo, para nós, geralmente quer 
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dizer: Vai chover! Vai ter sol! E chover é quase sempre algo que recebemos com um 

resmungo. Mas se nunca chovesse, nem praia haveria, pois não haveria vida. Citadinos que 

somos, não vemos os benefícios que a chuva traz. Mas mesmo quem cultiva a terra se 

aborrece se a chuva vai além do que sua plantação precisa. Não podemos viver sem o tempo. 

Até mesmo tempestades promovem benefícios ambientais, como a abundante salsugem 

para a restinga de Jurubatiba, ou a recarga do lençol freático que fornece a água doce que tira 

o sal de nosso corpo depois da gostosa manhã no Pontal do Atalaia ou na Ferradurinha. A 

água é o maior componente dos fenômenos do tempo e é um material vital para o suporte 

da vida que circula para frente e para trás entre organismos e a parte abiótica do ambiente. À 

medida que a água é usada, ela evapora da vegetação, lagos, oceanos e outras superfícies, 

volta sobre a forma de chuva e atravessa pelo solo formando a água subterrânea do lençol 

freático, escorre para formar o córrego do Ouro ou o córrego Capinzal, dá forma à 

cachoeira da Mãe, engrossa o rio Bacaxá, o São Pedro, embala o nosso São João. A 

hidrosfera é o mundo da água, um mundo em circulação, o ciclo hidrológico. 

Esta é a forma mais fácil e clara de perceber que os materiais que compõem a 

estrutura dos ecossistemas, do grande sistema Terra, estão sempre a circular. E este ciclo 

apresenta basicamente duas fases. Uma para cima, a evaporação, movida pela energia solar, 

e outra para baixo, a precipitação, a chuva que proporciona bens e serviços que nós e nosso 

ambiente precisamos. Se ainda não entendemos isso, precisamos urgente tomar um banho 

de chuva... e aí entenderemos que uma chuva não é apenas um monte de água que vem 

atrapalhar nossa praia, ou alagar nossa rua. A propósito, se a rua alaga, não seria porque ela é 

incapaz de substituir o manguezal? Dançando na planície, o rio Macaé tinha tempo e espaço 

para esparramar aquela fartura de chuva que caiu lá em Lumiar, Sana ou no Frade... lá na 

serra, enfim. Agora não tem mais... o manguezal agoniza, o leito está assoreado, o curso 

retificado e as margens ocupadas pela cidade. Ou seja, ele não mais consegue abraçar a água 

da chuva que vem de regiões mais altas, as serras. Assim, as ruas que tomaram o lugar do 

manguezal ficam alagadas.

Quando pensamos em uma perspectiva global de longo prazo, observamos o uso 

indefinido das mesmas moléculas de água. Isto nos sugere que a hidrosfera é um sistema 

fechado. Nenhuma água nova entra e nenhuma água usada sai; ela apenas passa de um 

reservatório (p. ex., oceano) para outro (na atmosfera como vapor d'água).

E a atmosfera? É uma camada muito fina de ar que nos protege e sustenta. Quando 

comparada com a geosfera e a hidrosfera, ela é bem mais sensível e passível de mudança. 

Em sua composição, encontramos principalmente o nitrogênio (78%) e o oxigênio (21%). 

Os outros gases são pouco abundantes, e entre estes o dióxido de carbono é o principal 

(0,03%). Tais gases são parte da atmosfera e, por conseguinte, da estrutura abiótica dos 

ecossistemas e da própria Terra; são matéria e circulam como todos os materiais, como as 

rochas e a água. Tudo no planeta é constituído por átomos e esses átomos não são criados 

nem destruídos, mas se combinam, se separam e se recombinam num eterno ir e vir. 

Mais um exemplo importantíssimo, o ciclo do carbono

No ciclo hidrológico é sempre da água, em uma mesma forma química (H O), que 2

estamos falando. O que ocorre ao longo do ciclo é uma mudança de estado físico. Já com o 

carbono e a maioria dos outros elementos constituintes da estrutura dos ecossistemas, os 

átomos sofrem alterações não só de suas condições físicas, mas também químicas.

Na atmosfera, o carbono (C) está presente principalmente como dióxido de carbono 

(CO ). Quando olhamos para a matéria viva ou a que está em decomposição, ali 2
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encontramos o carbono como carboidratos e proteínas (ele se une ao oxigênio, ao 

hidrogênio, ao nitrogênio e outros elementos, formando um grande número de 

substâncias). Nos oceanos, o carbono ocorre principalmente como sais de bicarbonatos 

dissolvidos e nas rochas sedimentares como carbonatos na forma sólida. E, finalmente, de 

forma especial para nós que vivemos na região que compreende os municípios costeiros 

fluminenses de Saquarema a São Francisco de Itabapoana, interessa-nos saber que o 

carbono também ocorre na forma de combustíveis fósseis (gás e petróleo, podendo 

aparecer ainda como carvão mineral em outras regiões). Vemos assim que o carbono na 

Terra se encontra em cinco grandes reservatórios: atmosfera, biomassa, rochas 

sedimentares, oceanos e combustíveis fósseis e que, no decorrer de seu ciclo, os mesmos 

átomos de carbono mudam suas parcerias químicas e também sua localização e seu estado 

físico à medida que passam de um reservatório para outro (Figura 5).

Na atmosfera o carbono exerce uma importante função. A presença do carbono nas 

formas de gás dióxido de carbono (CO ) e gás metano (CH ) promove a absorção da 2 4

radiação infravermelha oriunda da incidência solar. Ou seja, estes gases têm a capacidade de 

reter calor na atmosfera, fenômeno conhecido como efeito estufa. Graças a tais gases, 

juntamente com o vapor d'água presente na atmosfera, a Terra possui temperaturas que 

permitem melhores condições de vida. Se a Terra não sofresse o efeito estufa, certamente 

todos os seres humanos estariam vivendo em condições geladas, com termômetros 

marcando alguns graus abaixo de zero! Ou até mesmo não existiríamos. No entanto, a 

alteração do ciclo do carbono fazendo com que seus níveis na atmosfera aumentem nos 

remete a uma reflexão! Quanto mais carbono na atmosfera, maior absorção de calor e, 

consequentemente, maiores temperaturas globais afetando a vida de todos os outros ciclos. 

Este fato pode ser atribuído ao aumento do uso dos combustíveis fósseis (usar o carbono 

estocado no fundo dos oceanos − petróleo e gás – e jogar para a atmosfera). Isso ocorre 

quando utilizamos nosso carro, quando acionamos um reator de usina termoelétrica. 

Enfim, todos os dias grandes quantidades de carbono estão saindo do oceano e passando 

para a atmosfera, aumentando os níveis deste e o efeito estufa da Terra. Quando retiramos 

uma floresta e a queimamos, estamos transferindo carbono estocado nas plantas para a 

atmosfera, por isso a diminuição das florestas também é um importante processo que 

intensifica o efeito estufa.

Seu funcionamento, o fluxo de energia

Outro aspecto do funcionamento de um ecossistema é a passagem de energia por sua 

estrutura. O fluxo de energia é seu movimento através de um ecossistema – do ambiente 

externo, por meio de uma série de organismos, e de volta ao ambiente externo. Toda vida 

requer energia, que é a habilidade de mover a matéria enquanto estamos trabalhando ou 

Figura 5 - Representação 

esquemática do ciclo do 

carbono, evidenciando 

reservatórios do elemento. 

Destaque especial é dado 

ao uso de combustíveis 

fósseis pelo Homem. 
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fazendo nosso hobby; se estamos relaxando, ou mesmo dormindo, nosso corpo está 

desempenhando centenas de funções vitais que requerem energia em quantidade específica 

e de um tipo específico. A fantástica variedade de organismos e funções envolvidas em 

manter nossos sistemas de suporte da vida. A fonte primária de energia para os 

heterótrofos (organismos que não podem fazer sua própria comida) é a comida produzida 

por outro; para os autótrofos (organismos que produzem sua própria comida), é a luz e as 

energias indiretas (vento, chuva) necessárias à fotossíntese. Em adição, as sociedades 

humanas, especialmente as industrializadas, requisitam grandes quantidades de energia 

concentrada na forma de combustíveis. 

As leis da energia

O comportamento da energia é governado por duas leis físicas, conhecidas como 

Leis da Termodinâmica (Figura 6).

A 1ª lei: A energia pode ser transformada de uma forma (p. ex., luz) em outra (p. ex., 

alimento), mas nunca é criada ou destruída.

A 2ª lei: Nenhum processo envolvendo uma transformação de energia irá ocorrer a 

menos que haja uma degradação da energia de uma forma concentrada (p. ex., alimento ou 

gasolina) em uma forma dispersa (p. ex., calor).

A comida da última refeição não estará mais disponível uma vez que tenha sido 

respirada na manutenção dos tecidos do corpo. A energia não pode ser reusada, como a 

água, os nutrientes ou mesmo o dinheiro, que podem circular com pouca ou nenhuma 

perda de utilidade. A segunda lei é frequentemente chamada de Lei da Entropia. Entropia é 

a medida da desordem em termos de quantidade de energia indisponível em um sistema 

termodinamicamente fechado.

Organismos e ecossistemas mantêm seu estado altamente organizado e com baixa 

entropia (baixa desordem) ao transformarem energia de altos para baixos estados de 

utilidade. Sistemas vivos e toda a biosfera são sistemas longe de um estado de equilíbrio que 

têm eficientes estruturas dissipativas para bombear a desordem. À medida que a quantidade 

de energia declina em sucessivas transferências, a qualidade do restante pode ser 

grandemente aumentada.

A respiração das comunidades promove a dissipação da desordem em um 

ecossistema. E o ecólogo Eugene Odum nos apresenta uma interessante analogia quando 

diz que precisamos de pessoal e impostos para dissipar a desordem e manter a qualidade em 

uma cidade. Se a qualidade e a quantidade do fluxo de energia através de uma floresta ou 

Figura 6 - Figura 3: As duas 

leis da termodinâmica. A 1ª 

L e i  é  i l u s t r a d a  p e l a  

conversão da energia solar 

(A) para alimento (acúçar, 

C) pela fotossíntese (A = B + 

C). A 2ª Lei diz que (C) é 

sempre menos que (A) por 

causa da dissipação de 

c a l o r  ( B )  d u r a n t e  a  

c o n v e r s ã o .  E s q u e m a  

adaptado de Odum, 1997.
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cidade são reduzidas, ou se a dissipação da desordem é inadequada, então a floresta ou a 

cidade começam a degradar e envelhecer (começam a desorganizar-se). Isto acontece em 

muitas cidades, em parte delas, ou em sistemas como o manguezal do rio Macaé, a lagoa 

Imboassica, o córrego da Maricota e o braço da lagoa Carapebus no bairro Caxanga, em 

Carapebus, trechos do canal Campos−Macaé, enseadas da lagoa de Araruama, da lagoa do 

Campelo, em Campos etc.

A quantidade de energia que sai como calor da superfície da Terra e da atmosfera para 

o espaço é exatamente igual à quantidade de energia que chega. A radiação solar responde 

pela maior parte dessa energia. Uma quantidade muito menor, mas também importante, 

vem do interior da própria Terra. Em um dado momento pode haver mais energia entrando 

que saindo, mas, no decurso de um período maior, esse fluxo se equilibra e a quantidade de 

energia que sai fica igual à energia que entra.

No orçamento de matéria da Terra, nada entra e nada sai. Ocorre o reuso. 

Comparando matéria e energia, dizemos que a Terra é um sistema fechado para a matéria e 

um sistema aberto para a energia.

Saber disto nos ajuda a entender melhor situações de caráter global, seus aspectos 

mais recentes e nossa ligação individual com elas. Um exemplo é o efeito estufa. Conforme 

visto anteriormente, certos gases da atmosfera diminuem a taxa de evasão do calor da Terra. 

Não fosse este efeito, a temperatura na Terra seria muito baixa para a vida. O aumento do 

efeito estufa, causado pelo incremento de CO , por exemplo, mexe no balanço de energia da 2

Terra, pois fazemos com que a energia calorífica (a entropia, a desordem) permaneça no 

sistema por mais tempo do que deveria. 

A vida na Terra, as teias da vida

Os ecossistemas e o grande sistema de sistemas que é a Terra apresentam uma 

estrutura composta de partes abióticas e bióticas. É da interação destas partes que toma 

corpo uma circulação de materiais e um fluxo de energia. É o estabelecimento de uma teia 

de relacionamentos entre os organismos e deles com os demais componentes dos sistemas 

que faz com que estes funcionem, e a teia da vida sustente a vida como um todo e toda vida 

em particular é sustentada. Os organismos formam esta intrincada rede de interações, onde 

cada um depende e afeta significativamente a muitos outros (ver Figura 7). Nós tendemos a 

associar a vida com os organismos individuais pela razão óbvia de que são eles que estão 

vivos. Mas sustentar a vida na Terra requer muito mais do que indivíduos ou, até mesmo, 

populações sozinhas, quer sejam elas a população humana, de guriris da restinga, ou de 

qualquer outra espécie que quisermos. A vida é sustentada pelas interações de muitos 

organismos funcionando juntos, interagindo através de seus ambientes físicos e químicos. 

Para entender importantes questões ambientais, como a conservação de espécies 

ameaçadas, como sustentar recursos renováveis, minimizar o efeito de substâncias que 

poluem o ambiente, como pode ser recuperado um ambiente que foi degradado, temos de 

conhecer certos princípios básicos sobre este grande conjunto de organismos que 

funcionam juntos. Nós precisamos entender os conceitos de ecossistema e de comunidade 

ecológica de que já falamos anteriormente. 

As interações na teia da vida podem ocorrer com intensidades muito variadas e a 

grande maioria delas não é de fácil observação; porém, são todas importantes e se não as 

reconhecemos todas, ao menos é necessário que estejamos atentos para este aspecto 

decisivo e determinante para nossos propósitos de entender e lidar com as questões 
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ambientais que envolvem o homem. Um exemplo bastante evidente e básico dessas 

interações é que praticamente todas as comunidades de organismos se ligam aos vegetais, 

dos quais dependem, pois são eles que absorvem a energia do sol e a armazenam como 

energia química, o alimento dos demais. A este conjunto de organismos que produzem 

alimento chamamos de produtores. No que se refere à energia do alimento, todos os 

outros organismos são consumidores. Alguns comem vegetais, outros comem animais 

que comem vegetais, outros comem animais que comem animais e ainda existem aqueles 

que comem vegetais e animais. Os vegetais precisam dos animais para sua reprodução 

(polinização) e dispersão das sementes. E quando da morte dos organismos, ou da liberação 

de seus dejetos e excretas, são os decompositores (fungos e bactérias) que irão atuar 

levando avante o fluxo da energia e fechando o ciclo dos materiais. A Terra é um 

entrelaçamento de vida que se mantém através da existência dos ciclos de matéria e do fluxo 

de energia. É a teia que nos fornece alimento, o ar que respiramos, a cura para nossos males, 

entre tantos outros bens e serviços. Isto porque, em qualquer ecossistema, os produtores, 

os consumidores e os decompositores estão amarrados entre si em diferentes tipos de 

relações. Existem três tipos básicos de interações entre as espécies: a competição, na qual o 

resultado é negativo para ambas as espécies envolvidas; a simbiose, que beneficia ambos os 

grupos; e a predação/parasitismo, na qual o resultado beneficia uma espécie e é uma 

desvantagem para a outra. Cada tipo de interação afeta a evolução, a persistência das 

espécies e a diversidade geral da vida. É importante entender que os organismos têm estado 

juntos nos ecossistemas e as modificações que apresentam (evolução) foram conquistas 

conjuntas que se deram no tempo e naquele local, buscando um ajustamento dos diferentes 

atores (predador, presa, parasitas, simbiontes etc.). As intervenções humanas 

frequentemente rompem estes ajustes.

Foi só teoria?

Não foi apenas teórico nosso esforço por trazer uma ampliação do conhecimento 

ecológico dos formandos. Isto vimos muito bem e de forma prática quando todo o grupo 

de educadores ambientais em formação fez uma visita de um dia inteiro à Reserva Biológica 

União, localizada nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Ali 

conheceram toda a história da unidade, construída em um trabalho de EA em localidades 

do entorno da unidade, seus propósitos e problemas. Exercícios de sensopercepção 

prepararam os sentidos para uma trilha na mata: quando guiados pelos sentidos, a estrutura 

e o funcionamento do ecossistema foram evidenciados e discutidos. A descoberta em meio 
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Figura 7 - Representação esquemática de uma teia alimentar de um sistema terrestre.
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à Mata Atlântica de nascentes que abastecem o rio São João, o rio das Ostras e o rio Macaé 

evidenciou a dependência existente entre os ecossistemas que separamos para conhecer. 

Tornou claras ainda as mudanças que são naturais nos sistemas, por exemplo, quando se 

observa o curso de um rio da nascente até sua foz e muitas mudanças impostas pelo 

homem. Recursos hídricos configuraram-se também como exemplos para discutir 

diferentes estratégias de proteção: UC, planejamento e ordenação do espaço, legislação, 

fiscalização, punição etc.

Este esforço se ampliou ao visitarmos a lagoa Imboassica, em Macaé, e conhecermos 

sua importância e seus problemas. Do alto do bairro São Marcos visualizou-se boa parte da 

bacia de drenagem da lagoa, discutiu-se, observou-se e tendo como pano de fundo o 

conceito geográfico/ecológico, chegou-se a reconhecer a transformação do espaço pela 

ocupação urbana residencial e industrial. Tal iniciativa foi além do conceito científico puro, 

identificando-o na Lei das Águas que assume a bacia hidrográfica como unidade de gestão. 

E, simultaneamente, dá conta do avanço que a lei representa, pois é obviamente uma forma 

melhor de tratar ambientes aquáticos como a lagoa Imboassica, que hoje se apresenta 

fortemente impactada pela transformação em curso no município de Macaé, pois tem, 

porém, metade de sua área no município de Macaé. E o grupo foi mais além, pois pôde, por 

sua própria conta, inteirar-se da complexidade deste quadro e ter a certeza de que apenas 

conhecer a estrutura e o funcionamento ecológico da lagoa neste trabalho de campo não 

basta. Por meio de um estudo de caso na localidade e no município, puderam descobrir e 

conhecer o pensamento e a ação de diversos atores sociais envolvidos com a lagoa, como 

secretários municipais, presidentes de associações, líderes comunitários, pescadores, 

antigos moradores.

Outros momentos do curso requisitaram ainda o conhecimento de conceitos 

ecológicos para sua evolução, e então provou-se exercitá-los, sempre no sentido de que este 

poderia ser um elemento a mais para melhor conhecer a natureza e o alcance dos impactos 

relacionados com a indústria de petróleo e gás. Desta forma, aguçaram seus olhares em um 

estudo de caso nos municípios ao identificar um tema para tratar no exercício sobre um 

projeto no município, ao usar um relatório de impacto ambiental, ao visitar instalações da 

empresa preparada para enfrentar problemas, acidentes, minimizar riscos etc. 

Importante, mas como parte de um contexto, o conhecimento ecológico foi 

apresentado ao grupo nunca como valor em si, porém como fruto do esforço humano por 

compreender seu entorno, por se entender nele, por ver nele um sistema ecológico e social 

ao mesmo tempo. E termino com uma citação:

Sistemas socioecológicos são sistemas adaptativos complexos onde agentes sociais e 
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Introdução

A Petrobras é uma sociedade de economia mista, sob controle do governo brasileiro 

por meio do Ministério de Minas e Energia, e constituída sob a forma de sociedade anônima 

(sociedade por ações). A empresa é responsável por abastecer grande parte da demanda 

energética do país e realiza suas atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

1seguindo as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) , compatibilizando 

o desenvolvimento econômico-social com a preocupação com a qualidade ambiental, o que 

também é um compromisso previsto em seu Código de Ética. 

Desde as atividades de pesquisa exploratória até a descoberta de um campo 

petrolífero e sua efetiva produção de óleo e gás natural, existe um caminho que a empresa 

percorre e que inclui muita pesquisa e tecnologia, que a tornaram referência em exploração 

e produção em águas profundas, acima de 400 metros de lâmina d'água e ultraprofundas, 

acima de 1.200 metros de lâmina d'água, chegando até mais de 6.000 metros de 

profundidade (distância entre a superfície do mar e os reservatórios de petróleo), com a 

descoberta e exploração do pré-sal. Na década de 80, não havia tecnologia disponível para 

explorar poços de petróleo a mais de 500 metros de profundidade. A descoberta dos 

campos em águas profundas, na Bacia de Campos, colocou a empresa em um cenário único 

no mundo.

O elemento fundamental para a ocorrência de petróleo em uma bacia sedimentar é a 

existência de matéria orgânica acumulada na deposição de rochas sedimentares. A Bacia de 

Campos contempla estas características e apresenta a maior reserva petrolífera da 

2Plataforma Continental Brasileira, abrangendo uma área de aproximadamente 100 mil km , 
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localizada no estado do Rio de Janeiro, limitada ao norte pelo estado do Espírito Santo. A 

atividade de exploração e produção de petróleo se intensificou devido à sequência de 

descobertas de campos, como: em 1974, do Campo de Garoupa; em 1975, do Campo de 

Namorado; em 1984, do Campo de Albacora, indicando o “irreversível caminho das águas 

profundas” (Figura 1). 

As atividades de exploração e produção de petróleo e gás da Petrobras, após a quebra 

do monopólio pela Lei 9.478/97, passaram a ser reguladas pela Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). Este órgão regulador da indústria do 

petróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, tem a finalidade de promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria 

1
 A Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), criada em 31 

de agosto de 1981, tem como 

objetivo a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-

social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e 

equilíbrio ecológico. A PNMA 

descreve instrumentos legais, 

técnicos, científicos, políticos e 

econômicos que orientam para 

um desenvolvimento sustentável.

Figura 1: Mapa de localização 

da Bacia de Campos e 

descobertas dos campos de 

petróleo.

Fon te :  D i s p o n í v e l  e m :  

<http://www2.petrobras.com.b

r/portugues/ads/ads_Petrobra

s.html>
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do petróleo. A ANP possui a tarefa de estabelecer regras que propiciem a criação de um 

mercado mais competitivo e que, consequentemente, tragam vantagens para o país e, 

principalmente, para os consumidores. 

Para atingir tais objetivos, a empresa submete suas atividades aos instrumentos e 

normas da gestão ambiental pública e privada. A gestão pública é exercida pelo Estado, que 

adota um conjunto de instrumentos, mecanismos, práticas e ações, prevendo a participação 

de diferentes atores sociais na proteção do meio ambiente. A gestão empresarial, por sua 

vez, é o gerenciamento das questões ambientais pela empresa, sob coordenação de suas 

gerências de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), em cada Unidade de Negócios. 

Com o objetivo de integrar o crescimento e a sustentabilidade dos negócios à 

preservação do meio ambiente, a gerência de Meio Ambiente do SMS atua na coordenação 

e acompanhamento dos programas, projetos e atividades relacionados ao meio ambiente, 

de forma integrada com as funções Segurança e Saúde e visando a ecoeficiência e a 

minimização de impactos ambientais. 

O processo de licenciamento tem como objetivo manter as atividades da empresa em 

conformidade com a legislação vigente, atendendo aos preceitos legais e regulamentares 

durante todo o ciclo de vida das instalações e operações. A gerência de Meio Ambiente do 

SMS possui um equipe de licenciamento ambiental responsável pelo acompanhamento dos 

procedimentos para o licenciamento das atividades e empreendimentos da empresa.

Enfatizaremos neste capítulo o instrumento de licenciamento ambiental.
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Licenciamento ambiental e a exploração e produção de petróleo e gás

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo no qual o órgão 

ambiental competente é responsável pelo processo de licenciamento da localização, 

instalação, ampliação, operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos 

ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou daqueles que possam 

causar degradação ambiental. Dessa forma, o poder público estabelece condições e limites 

para o exercício de determinadas atividades por meio do licenciamento ambiental. 

As atividades de implantação e operação de empreendimentos utilizadores de 

recursos ambientais não poderão ser iniciadas antes da emissão de licença pelos órgãos 

2públicos competentes . Compete ao Ibama licenciar os segmentos produtivos que utilizam 

matérias-primas oriundas da exploração de recursos naturais, como as atividades marítimas 

(off-shore) da indústria do petróleo realizadas pela Petrobras na Bacia de Campos. No Ibama, 

a gestão do licenciamento ambiental das atividades atualmente é feita pela Diretoria de 

Licenciamento Ambiental (Dilic), por meio da Coordenação Geral de Petróleo e Gás 

(CGPEG), localizada no Rio de Janeiro. 

Os procedimentos específicos do licenciamento das atividades de exploração, 

perfuração, produção para pesquisa e produção de petróleo e gás natural são descritos e 

3regulamentados pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)  n. 23, 

de 07 de dezembro de 1994. De acordo com esta resolução, são consideradas atividades de 

exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural as atividades de 

perfuração de poços para identificação das jazidas e suas extensões, as atividades de 

produção para pesquisa sobre a viabilidade econômica e a produção efetiva para fins 

3
 O Conama é o órgão consultivo 

e deliberativo do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama), instituído no art. 6º, 

inciso II, da Lei n. 6.938 da  

PNMA. Dentre suas atribuições, o 

Conama, mediante proposta do 

Ibama, estabelece critérios 

normas e padrões específicos 

denominadas como resoluções 

sobre, por exemplo, o 

licenciamento de atividades que 

utilizam recursos ambientais e 

que são consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, com o 

objetivo de controlar e promover 

a gestão ambiental. Estas 

resoluções apresentam um 

detalhamento da aplicação das 

leis.

2
 De acordo com a PNMA, Lei n. 

6.938 de 1981, art. 10, “a 

construção, instalação, ampliação 

e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades 

utilizadoras de recursos 

ambientais, considerados efetiva 

e potencialmente poluidores, bem 

como os capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação 

ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento de órgão estadual 

competente, integrante do 

Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama), e do 

Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), em caráter 

supletivo, sem prejuízo de outras 

licenças exigíveis”.
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Um espaço oficial no processo de licenciamento ambiental que possibilita a 

participação social é a audiência pública. Ela tem como objetivo expor aos interessados o 

conteúdo do estudo ambiental, esclarecendo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas 

e sugestões relacionadas, de acordo com a resolução Conama n. 09/87. Nesta etapa, o 

empreendedor e os responsáveis pelo estudo ambiental realizam a apresentação da 

atividade do empreendimento, do diagnóstico ambiental e das medidas mitigadoras, ou seja, 

do conteúdo descrito no EIA. Subsequente, a sociedade presente pode discutir sobre o 

empreendimento e esclarecer suas dúvidas, assim como verificar se as medidas mitigadoras 

realmente contemplam projetos e ou programas que visam minimizar ou até mesmo 

impedir impactos ambientais oriundos da atividade-alvo do licenciamento. Suas 

manifestações, quando pertinentes, são anexadas pelo órgão ambiental competente no 

processo do licenciamento. 

Em síntese, as etapas do processo do licenciamento iniciam com o preenchimento da 

Ficha de Caracterização da Atividade (FCA), com a descrição dos principais elementos que 

caracterizam as atividades, sua área de inserção e as informações acerca da justificativa da 

implantação do projeto. A partir do recebimento e da análise da FCA, o Ibama emite um TR 

para a elaboração do estudo ambiental. O empreendedor elabora tal estudo por meio de 

uma consultoria especializada e remete-o novamente ao Ibama, o qual, após analisá-lo, 

emite pareceres técnicos aprovando ou solicitando complementações e adequações. 

Posteriormente, pode ocorrer audiência pública com as partes interessadas, quando 

solicitada por elas ou quando previamente solicitada pelo órgão ambiental. Por fim, ocorre 

a emissão de parecer técnico do Ibama deferindo ou indeferindo o pedido de licença. 

comerciais. O órgão ambiental em diversos casos ainda adota como referência a Resolução 

Conama n. 237/97 que, embora não seja específica para licenciamento de atividades de 

petróleo, exige o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 

(Rima). 

O EIA consiste no diagnóstico ambiental da área de influência da atividade do 

empreendimento. Seu conteúdo mínimo foi definido na Resolução Conama n. 01/86. Na 

prática os estudos são diferenciados em função das peculiaridades do ambiente, da 

atividade ou do empreendimento submetido ao processo de licenciamento. De maneira 

geral, o órgão ambiental competente elabora um Termo de Referência (TR) no intuito de 

orientar a elaboração do estudo. O EIA precede a elaboração do Rima, que reflete as 

conclusões do estudo. O Rima consiste em documento elaborado com base nas 

informações do EIA, sendo que seu conteúdo mínimo também é definido na Resolução 

Conama n. 01/86. O Rima é um meio de comunicação da informação ambiental. Para 

tanto, seu conteúdo deve ser apresentado de forma objetiva e adequada para compreensão 

dos diversos leitores, com informações traduzidas em linguagem acessível e ilustradas, 

esclarecendo as vantagens, desvantagens e consequências do projeto (BRASIL, 1986).

A comunicação dos estudos ambientais tem como objetivo transmitir informação 

sobre a viabilidade do empreendimento às partes interessadas, cada uma com interesses 

distintos no estudo. Esta é uma tarefa complexa para o relator e redator do estudo, devido à 

multiplicidade de leitores. A apresentação do EIA/Rima tem o intuito de facilitar a 

discussão pública; por isso, deve buscar o esclarecimento e compreensão de todos. 
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Licença de operação e a educação ambiental

As leis ambientais podem ser utilizadas como ferramentas de proteção de bens 

essenciais à manutenção da vida, caracterizando como ilegais ações que promovam 

degradação ambiental que não foram submetidas ao processo de licenciamento. O poder 

público estabelece condições e limites para o exercício de determinadas atividades por meio 

do licenciamento ambiental. As atividades de implantação e operação de empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais não poderão ser iniciadas antes da expedição das 

licenças pelos órgãos públicos competentes.

A licença de operação é uma autorização para o início da fase de realização 

(produção) da atividade submetida ao processo de licenciamento. É importante destacar 

que existe uma série de etapas que antecedem a emissão da licença de operação que não 

serão alvo de aprofundamento neste capítulo. 

Esta licença apresenta uma data de validade e, em seu verso, uma série de 

condicionantes que devem ser atendidas para sua manutenção. As condicionantes devem 

ser atendidas dentro de prazos estabelecidos pelo órgão ambiental. Para exemplificar, 

apresentamos na figura 2 uma cópia do verso de uma Licença de Operação, n. 477/2005, do 

Sistema de Tratamento e Escoamento de Óleo da Fase 2 do Campo de Marlim, na Bacia de 

Campos. 
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O licenciamento ambiental deve prever, obrigatoriamente, a implementação de 

Projeto de Educação Ambiental para as atividades licenciadas ou em processo de 

regularização, segundo as diretrizes e os princípios previstos tanto pelo Programa Nacional 

de Educação Ambiental (Pronea) quanto pela Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA, Lei 9.795/99), reiterados pela Nota Técnica n. 090/03 – Proge/Ibama, na qual 

afirma-se que “a exigibilidade de programas de educação ambiental insere-se na 

consideração de que o processo educativo é de fundamental importância para permitir às 

populações afetadas compreenderem a dimensão dos empreendimentos e de seus riscos e 

benefícios e, sobretudo, as implicações ambientais do desenvolvimento econômico e social, 

conscientizando-lhes para a proteção do meio ambiente. Nesse contexto, justificam-se e 

estão contemplados entre os projetos demandados ao empreendedor, inclusive como 

medida compensatória, pelo que quando incluídos como condicionantes são de 

cumprimento obrigatório pelo empreendedor”.

Dentre as atividades da Petrobras submetidas ao licenciamento ambiental, 

descreveremos dois processos que originaram o Projeto Pólen, os quais possuem a mesma 

área de influência na Bacia de Campos, a saber: 

· Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Campo de 
Espadarte, área leste do Campo de Marimbá, Bacia de Campos, realizada pela 
Unidade Marítima Espadarte; e

· Atividade de Ampliação do Sistema de Tratamento e Escoamento de Óleo da Fase 2 
do Campo de Marlim, Bacia de Campos, realizada pela Unidade Marítima P-47. 

As duas atividades possuem no verso de suas respectivas licenças, dentre outras 

condicionantes ambientais, a exigência da realização de Projeto de Educação Ambiental, 
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conforme sublinhado na figura 2. É neste contexto que foi firmado um Convênio com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Fundação Bio Rio, para a 

elaboração e execução do Projeto de Educação Ambiental apresentado neste livro, 

intitulado Projeto Pólen.

Atividades da Petrobras atendidas pelo Projeto Pólen

Atividade realizada pela Unidade Marítima Espadarte

A Unidade Marítima Espadarte é uma Unidade Estacionária de Produção afretada 

junto à empresa SBM, do tipo FPSO (sigla em inglês que significa Sistema Flutuante de 

Processamento, Armazenamento e Transferência). A Unidade mede 344 metros de 

comprimento e encontra-se ancorada a uma profundidade de 800 metros, com capacidade 

de produzir 100 mil barris de petróleo por dia e armazenar de 1,9 milhão de barris. Desde o 

início de sua operação, em 3 de julho de 2000, foram produzidos mais de 96 milhões de 

barris de petróleo. A Unidade Marítima FPSO Espadarte realiza a produção de petróleo do 

Campo de Espadarte, onde está localizada, e também do Campo de Marimbá, que fica a 

Leste de Espadarte (Figura 3).

O Campo de Espadarte está localizado a uma distância média de 110 km do 

continente e a cerca de 140 km da cidade de Macaé, na porção central da Bacia de Campos. 

Os poços do Campo de Espadarte estão interligados diretamente à Unidade Marítima, num 

total de seis poços produtores de onde é retirado o petróleo, e cinco poços injetores, por 

onde é introduzida a água, visando manter a pressão no interior do reservatório. A 

produção no campo foi iniciada em 2000, com um teste de longa duração. Devido aos bons 

resultados obtidos, optou-se por manter a unidade no local onde se encontra para ser 
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implantado o Sistema de Produção Definitivo neste campo, em operação desde 2005.

Até o ano de 2001, a produção do Campo de Marimbá era realizada pela Plataforma 

P-XXI mais o FSO Avaré (navio de estocagem de óleo). Para ser interligada à FPSO 

Espadarte, a produção desse campo passa primeiro pelo manifold de Marimbá (MSPI-MA-

2), que é um conjunto de tubos, válvulas e equipamentos pelos quais os fluidos dos vários 

poços são reunidos em uma única via de escoamento para o navio-plataforma. Estão 

atualmente interligados a ele quatro poços produtores e três injetores.

No início de sua operação, a embarcação foi construída na Noruega, chamava-se 

Berge Pilot e funcionava como um navio-tanque (petroleiro). Foi realizada uma primeira 

conversão em Cadiz, Espanha, a fim de funcionar como FPSO, sob o nome de FPSO IV, 

para operar na Nigéria. Após esse período, foi realizada uma segunda conversão, no 

estaleiro Keppel, em Singapura. Nesta obra, foram substituídas as instalações de 

tratamento de óleo, água e gás no deck principal, entre outras modificações, tais como 

instalação de heliponto e passarelas para passagem pela embarcação.

131

Atividade realizada pela Unidade Marítima P-47

A unidade marítima P-47, do tipo FPSO, está instalada no campo de Marlim, na Bacia 

de Campos, a mais de 100 km do litoral, em águas de 190 metros de profundidade. Sua 

finalidade é tratar e armazenar o óleo de quatro plataformas: P-18, P-19, P-20 e P-27. 

Anterior à sua instalação, o sistema utilizado era o armazenamento no navio-cisterna 

Jurupema e a transferência pela monoboia SBM-5. Atualmente, a FPSO P-47 recebe e 

beneficia o óleo produzido das outras quatro plataformas, com maior flexibilidade 

operacional. Para realizar esta tarefa, a unidade flutuante dispõe de plantas de tratamento 

capazes de reduzir a quantidade de sal e água contidos no petróleo, a fim de aumentar 

sua qualidade e seu valor de mercado, bem como tanques de armazenamento. Ela 

tem capacidade para tratar 150 mil barris por dia e armazenar 1.650 milhão de barris de 

petróleo (Figura 4).

De forma resumida, a história dessa embarcação começou na Coreia, onde foi 

construída para operar como navio-petroleiro chamado Word Heritage. Em 1999, foi 

adaptada para operar como navio de estocagem de petróleo (FSO) no Campo de Roncador, 

também na Bacia de Campos. Finalmente, após conversão, foram iniciadas suas atividades, 

no ano de 2005, nos moldes em que são realizadas até hoje. Desde o início de sua operação, 

em 2005, até o mês de outubro de 2009, a plataforma processou cerca de 165 milhões de 

barris de petróleo.

A FPSO P-47 foi convertida pela empresa paulista Ultratec (UTC), em Niterói, com 

investimentos de US$ 83 milhões pela Petrobras, dos quais 70% foram aplicados no Brasil. 

A obra durou 29 meses e gerou 1.300 empregos diretos e 3.900 indiretos. Ela foi convertida 
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com o apoio do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 

(Prominp), criado pelo governo federal para incentivar a indústria brasileira a fabricar no 

país itens que antes eram importados, como as grandes estruturas de produção de petróleo 

no mar. Sua conversão foi considerada um marco do avanço da indústria naval 

Conclusão

Novas descobertas e investimentos tecnológicos têm assegurado e potencializado a 

exploração e produção de petróleo e gás no país. Como consequência deste crescimento, 

intensificaram-se os cuidados com os impactos ambientais que as atividades da indústria do 

petróleo podem causar. Nesse contexto, a regulamentação ambiental tem papel 

fundamental para criar mecanismos que levem as organizações a investirem na gestão 

ambiental, considerando a perspectiva socioeconômica como componente desta gestão. 

Dessa forma, os órgãos ambientais podem criar diretrizes para que os empreendedores 

brasileira, 

que esteve muito enfraquecida nos anos 80 e 90.
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possam se organizar para implantação, monitoramento e estabelecimento de melhorias 

constantes. Por sua vez, as organizações buscam atender as exigências do licenciamento 

ambiental das atividades da empresa, qualificando o conhecimento de seus impactos e a 

implementação de medidas mitigadoras e compensatórias. As organizações ambientais e 

universidades podem ser parcerias nesse processo, tanto das indústrias como dos órgãos 

regulamentadores, ao se transformarem em fontes de pesquisa, de informação e de atuação 

junto às comunidades impactadas. Tais parcerias entre empresas, organizações, 

universidades e regulamentadores são essenciais para a efetiva promoção do 

desenvolvimento socioeconômico, com a preservação da qualidade do meio ambiente.
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Ainda que tenhamos ciência acerca das principais motivações para a construção de 

um novo marco, especular sobre seu formato parece ser extremamente temerário, 
1principalmente quanto às possíveis novas regras para distribuição das rendas petrolíferas  

que, a partir do citado parecer do deputado Henrique Eduardo Alves, responderão a uma 

intensa negociação entre interesses regionais, os quais ganharão elementos perturbadores 

adicionais, típicos de um período pré-eleitoral (eleições presidenciais de outubro de 2010). 

Diante de tal risco, não será feita aqui qualquer aposta sobre o novo marco para o setor 

de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (E&P). Antes, serão apresentadas as 

regras atuais de distribuição das rendas petrolíferas, a fim de difundir a compreensão sobre 

as razões que fazem dos municípios costeiros do Norte Fluminense e da Baixada Litorânea, 

do estado do Rio de Janeiro, grandes beneficiários destas compensações financeiras; o 
2assunto será objeto da primeira seção deste trabalho .

Uma vez expostas as regras de distribuição das rendas petrolíferas, oriundas da 

produção marítima (offshore) de petróleo e gás natural, a primeira seção, ainda, apresentará o 

debate sobre estruturas alternativas de repartição dessas compensações. Um debate que 

opõe, de forma estilizada, duas principais ideias-força, traduzíveis pelas seguintes 

indagações provocativas: 

“Sai fora olho gordo”, sintetiza, na posição de quem fala, a sanha pelas rendas 
petrolíferas de estados e municípios que não têm qualquer relação com a atividade de 
E&P, que não são por estas impactados. 

“Se o petróleo é nosso, por que os royalties são só de alguns?”, sintetiza o 
entendimento de que as rendas petrolíferas devem ser distribuídas para o conjunto dos 
estados e municípios brasileiros, uma vez que a propriedade das jazidas é 
exclusivamente da União. Distribuição esta realizada segundo critérios independentes 
da proximidade em relação às áreas produtoras, como, por exemplo, critérios 
relacionados à escala (ex: população) ou à necessidade dos beneficiários (renda per 
capita).

O presente capítulo terminou de ser escrito em um momento sui generis, novembro de 

2009, quando o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDM-RN), relator do Projeto de Lei 

n. 5938/2009 − que institui o modelo de partilha da produção entre o governo e empresas 

na exploração do petróleo no Pré-Sal − apresentou seu parecer, o qual culmina em uma 

nova forma de distribuição das rendas do petróleo advindas da exploração na citada região 

do Pré-Sal.

Trata-se de mais um capítulo dos embates que cercam o novo marco regulatório para 

o setor petrolífero, o qual promete alterar a natureza dos contratos entre a União, detentora 

exclusiva da propriedade das reservas de petróleo e gás natural, e as companhias 

petrolíferas. Tal promessa deve-se, sobretudo, ao entendimento do Executivo de que as 

jazidas situadas nas camadas do Pré-Sal são extremamente profícuas, impondo menos 

riscos a seus exploradores e, assim, exigindo uma repartição da riqueza entre a União e as 

companhias petrolíferas diferente da em vigor hoje.

Os atuais contratos de concessão impõem às companhias petrolíferas, além dos 

tributos ordinários, um pagamento de 10% de royalties incidente sobre o valor da produção, 

e uma alíquota entre 10% e 40% de participação especial incidente sobre o lucro (receita 

líquida) dos campos de elevada produção, além de um bônus de assinatura pago no leilão 

licitatório dos blocos exploratórios e um pagamento anual pela ocupação (ou retenção) da 

área do bloco. Esta “carga” das Participações Governamentais (PGs) − no resultado da 

atividade petrolífera − foi construída dentro de uma realidade em que as empresas 

precisavam “furar” nove poços secos para achar petróleo em um, sob condições comerciais. 

Na camada Pré-Sal, especula-se que, para cada dez poços perfurados, apenas dois ou três 

serão secos. Ou seja, esse menor risco assumido pela companhia petrolífera exige uma 

repartição diferente, que não precisa compensar o elevado risco assumido pelas 

companhias. Assim, o Executivo propõe o sistema de partilha em que fica diretamente com 

parte significativa do petróleo encontrado, prevendo aumentar a participação pública sobre 

a riqueza do petróleo.
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 A princípio, com base nas 
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celebrados não serão 
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sobre as regras vigentes de 
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Governamentais (PGs).
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 As compensações 
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de interesse deste capítulo, 
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quais serão tratados aqui 

como rendas petrolíferas. 

Embora o termo não seja 

exato, uma vez que parte da 
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participações governamentais 

para fazer referência às 

rendas petrolíferas. 

136



137

Ainda que tenhamos ciência acerca das principais motivações para a construção de 

um novo marco, especular sobre seu formato parece ser extremamente temerário, 
1principalmente quanto às possíveis novas regras para distribuição das rendas petrolíferas  

que, a partir do citado parecer do deputado Henrique Eduardo Alves, responderão a uma 

intensa negociação entre interesses regionais, os quais ganharão elementos perturbadores 

adicionais, típicos de um período pré-eleitoral (eleições presidenciais de outubro de 2010). 

Diante de tal risco, não será feita aqui qualquer aposta sobre o novo marco para o setor 

de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (E&P). Antes, serão apresentadas as 

regras atuais de distribuição das rendas petrolíferas, a fim de difundir a compreensão sobre 

as razões que fazem dos municípios costeiros do Norte Fluminense e da Baixada Litorânea, 

do estado do Rio de Janeiro, grandes beneficiários destas compensações financeiras; o 
2assunto será objeto da primeira seção deste trabalho .

Uma vez expostas as regras de distribuição das rendas petrolíferas, oriundas da 

produção marítima (offshore) de petróleo e gás natural, a primeira seção, ainda, apresentará o 

debate sobre estruturas alternativas de repartição dessas compensações. Um debate que 

opõe, de forma estilizada, duas principais ideias-força, traduzíveis pelas seguintes 

indagações provocativas: 

“Sai fora olho gordo”, sintetiza, na posição de quem fala, a sanha pelas rendas 
petrolíferas de estados e municípios que não têm qualquer relação com a atividade de 
E&P, que não são por estas impactados. 

“Se o petróleo é nosso, por que os royalties são só de alguns?”, sintetiza o 
entendimento de que as rendas petrolíferas devem ser distribuídas para o conjunto dos 
estados e municípios brasileiros, uma vez que a propriedade das jazidas é 
exclusivamente da União. Distribuição esta realizada segundo critérios independentes 
da proximidade em relação às áreas produtoras, como, por exemplo, critérios 
relacionados à escala (ex: população) ou à necessidade dos beneficiários (renda per 
capita).

O presente capítulo terminou de ser escrito em um momento sui generis, novembro de 

2009, quando o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDM-RN), relator do Projeto de Lei 

n. 5938/2009 − que institui o modelo de partilha da produção entre o governo e empresas 

na exploração do petróleo no Pré-Sal − apresentou seu parecer, o qual culmina em uma 

nova forma de distribuição das rendas do petróleo advindas da exploração na citada região 

do Pré-Sal.

Trata-se de mais um capítulo dos embates que cercam o novo marco regulatório para 

o setor petrolífero, o qual promete alterar a natureza dos contratos entre a União, detentora 

exclusiva da propriedade das reservas de petróleo e gás natural, e as companhias 

petrolíferas. Tal promessa deve-se, sobretudo, ao entendimento do Executivo de que as 

jazidas situadas nas camadas do Pré-Sal são extremamente profícuas, impondo menos 

riscos a seus exploradores e, assim, exigindo uma repartição da riqueza entre a União e as 

companhias petrolíferas diferente da em vigor hoje.

Os atuais contratos de concessão impõem às companhias petrolíferas, além dos 

tributos ordinários, um pagamento de 10% de royalties incidente sobre o valor da produção, 

e uma alíquota entre 10% e 40% de participação especial incidente sobre o lucro (receita 

líquida) dos campos de elevada produção, além de um bônus de assinatura pago no leilão 

licitatório dos blocos exploratórios e um pagamento anual pela ocupação (ou retenção) da 

área do bloco. Esta “carga” das Participações Governamentais (PGs) − no resultado da 

atividade petrolífera − foi construída dentro de uma realidade em que as empresas 

precisavam “furar” nove poços secos para achar petróleo em um, sob condições comerciais. 

Na camada Pré-Sal, especula-se que, para cada dez poços perfurados, apenas dois ou três 

serão secos. Ou seja, esse menor risco assumido pela companhia petrolífera exige uma 

repartição diferente, que não precisa compensar o elevado risco assumido pelas 

companhias. Assim, o Executivo propõe o sistema de partilha em que fica diretamente com 

parte significativa do petróleo encontrado, prevendo aumentar a participação pública sobre 

a riqueza do petróleo.

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen

2
 A princípio, com base nas 

exteriorizações do Executivo 

federal, as regras da 

exploração no Pós-Sal para 

os contratos de exploração já 

celebrados não serão 

modificados, o que permite 

justificar a apresentação 

sobre as regras vigentes de 

rateio das Participações 

Governamentais (PGs).

1
 As compensações 

financeiras governamentais 

que são distribuídas aos 

estados e municípios, objeto 

de interesse deste capítulo, 

são os royalties e as 

participações especiais, os 

quais serão tratados aqui 

como rendas petrolíferas. 

Embora o termo não seja 

exato, uma vez que parte da 

renda petrolífera é privada, 

ele já conquistou certa 

“popularidade” entre os 

estudos sobre o tema, 

justificando, assim, essa 

escolha. Também serão 

utilizados, com menor 

frequência, os termos 

compensações financeiras e 

participações governamentais 

para fazer referência às 

rendas petrolíferas. 

136



Uma vez que a presente obra circulará no Norte Fluminense e Região dos Lagos – 

regiões de atuação do Projeto Pólen –, julga-se oportuna a proposição deste alerta: A 

distribuição das rendas do petróleo poderia ser diferente, bem como a forma de aplicar essa riqueza poderia 

seguir rumos alternativos. Na primeira seção, como ressalvado, será dada atenção ao debate 

acerca da distribuição; já a segunda seção será dedicada às formas alternativas de aplicação 

destas rendas, dando ênfase aos projetos socioambientais que no Brasil, e no exterior, foram 

efetivados (ou desenhados para funcionar) com financiamento das compensações 

financeiras relacionados à atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural.

A distribuição das rendas do petróleo: impactos nas receitas municipais e 

forma de rateio 

O necessário recorte da seção obriga três observações iniciais. Primeiramente, de 

fato, não será tratado o conjunto das rendas do petróleo, mas somente os royalties e as 

participações especiais (PEs), que estaremos aqui, por economia de palavras, nominando de 

rendas do petróleo, as quais, também para economizar na terminologia, referem-se também ao 

gás natural. Em segundo lugar, não será tratada a distribuição das rendas petrolíferas 

advindas da produção dos campos terrestres, assunto que, vale lembrar, traz uma série de 

novas questões, uma vez que se situam em outra ordem de impactos socioambientais. Por 

fim, o foco recairá sobre a esfera municipal, deixando marginalizada a discussão, não menos 

importante, acerca da distribuição das rendas entre as esferas estaduais e federais.

Para esta primeira seção, decidiu-se por uma inversão da ordem: mostrar os impactos 

da distribuição municipal das rendas do petróleo sobre as receitas orçamentárias dos 

maiores beneficiários, apresentar a norma que faz desses municípios riquíssimos e, por fim, 

destacar, de forma estilizada, o debate, infelizmente paupérrimo, que está sendo travado 

sobre o rateio e a aplicação das rendas do petróleo.

Conhecer os argumentos desse debate é matéria de extrema importância, sobretudo 

para a sociedade, organizada ou não, que habita e/ou trabalha nos municípios que recebem 

quantias expressivas das rendas do petróleo. Esse alerta se deve à percepção de que 

funciona uma espécie de coalizão regional em defesa das regras vigentes de distribuição das 

rendas petrolíferas, que acaba por inibir o debate acerca de alternativas, tanto para a 

distribuição como para a aplicação desta riqueza. Tal coalizão seria sustentada sobre duas 

razões, que se combinam e potencializam:

1) Há uma forte capacidade de cooptação dos executivos municipais, quando 

possuidores de orçamentos sobredimensionados, sobre a esfera pública e privada 

que acaba por contribuir para uma “cidade sem crítica”, atingindo do Legislativo a 

estudantes universitários bolsistas das prefeituras;

2) Sob o capitalismo, assistimos coalizões entre classes (capitalistas x trabalhadores) 

em nome de interesses comuns, ou supostamente comuns; nos municípios 

beneficiados por elevadas somas das rendas do petróleo, muitos antagonismos são 

dissolvidos, ou secundados, em nome do interesse maior de garantir a posição 

privilegiada pelas regras de rateio das referidas rendas; assim, “situação” e “oposição” 

estão irmanadas na defesa das regras vigentes.

Tabu, o debate acerca de como as rendas do petróleo são distribuídas e aplicadas é 

tema “estrangeiro”, que quase não frequenta os fóruns regionais. Sem crítica, o uníssono 

vem permitindo que seja difundido erroneamente que as rendas petrolíferas são 

compensações aos danos sofridos pelos municípios impactados pelas atividades 

petrolíferas. Como? Qual estudo foi feito para conhecer a efetividade e as dimensões dos 

referidos impactos? Quais os impactos sobre, por exemplo, Armação dos Búzios, Cabo 

Frio ou Campos dos Goytacazes? Seriam da mesma ordem do que aqueles presenciados em 

Macaé e Rio das Ostras? Estes impactos aumentam quando se elevam os preços e as rendas 

do petróleo? Seriam proporcionais, enfim, à riqueza distribuída entre seus beneficiários? 
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Uma vez que a presente obra circulará no Norte Fluminense e Região dos Lagos – 
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Tomando estes agrupamentos como referência, passa-se a apresentar a receita 

orçamentária per capita dos trinta municípios que mais receberam rendas petrolíferas no ano 

de 2008, descritos na Tabela 2.

O leitor, interessado em algum município beneficiário específico das rendas 

petrolíferas, poderá subsidiar sua análise comparativa utilizando-se dos agrupamentos 

constantes da Tabela 1. São evidentes algumas distâncias entre a realidade dos municípios 

fluminenses beneficiários das rendas petrolíferas, em termos de capacidade de 

investimento público, e a situação média dos municípios do Sudeste nas mesmas classes de 

tamanho. Quissamã, no grupo dos municípios pequenos, com população inferior a 20.000 

habitantes, experimentou no ano de 2008 um orçamento per capita de R$ 11.773, seis vezes 

maior do que a média deste grupo no Sudeste (R$ 1.906). No outro extremo, Campos dos 

Goytavazes, o maior município entre os beneficiários fluminenses, e o que recebe a maior 

Os impactos sobre as receitas orçamentárias municipais

Quanto em média, no país, dispõem os governantes municipais para gastar, por 

habitante, anualmente? A Tabela 1 mostra alguns valores médios para os orçamentos 

municipais per capita, organizados segundo a região e a classe de tamanho dos municípios. 

Trata-se de uma média bastante significativa, calculada com base na execução orçamentária 

dos 5.050 municípios que enviaram essas informações, no prazo normativo, à Secretaria do 

Tesouro Nacional.

A amplitude dos valores aponta o caso mais crítico sendo o vivido pelos municípios 

nordestinos de porte médio (com população entre 250.000 e 500.000 habitantes), cuja 

receita orçamentária média per capita foi de R$ 801 no ano de 2008. Estas receitas devem 

cobrir as despesas correntes (pessoal e encargos, juros etc.), e as despesas de capital 

(investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida). O grupo abarca os 

conhecidos e importantes municípios de Paulista–PE (R$ 645), Petrolina−BA (R$ 723), 

Olinda–PE (R$ 743), Caruaru–PE (R$ 822), Caucaia–CE (R$ 851), Vitória da 

Conquista–BA (R$ 881) e Campina Grande–PB (R$ 941).

Na outra ponta, o grupo melhor posicionado é constituído pelos pequenos 

municípios (população < 20.000 habitantes) do Centro-Oeste, com receita per capita média 

anual de R$ 1.981, neste conjunto, valendo citar como exemplo os municípios de melhor 

posição nesta classe: Alto Horizonte−GO (R$ 6.474), Anhanguera−GO (R$ 5.629), Lagoa 

Santa–GO (R$ 5.204), Rio Quente–GO (R$ 4.403), Chapadão do Céu−GO (R$ 4.392), 

Alto Taquari–MT (R$ 4.280), Santa Rita do Trivelato–MT (R$ 4.264) e Jateí−MS (R$ 

4.191).

Tabela 1: Receita per capita média municipal*, segundo Grandes Regiões e Classe de Tamanho
Populacional (2008)
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fatia das rendas do petróleo no Brasil, teve em 2008 um orçamento per capita disponível de 

R$ 3.408, superior ao dobro do quadro médio dos municípios sudestinos (incluindo aí ricos 

municípios do interior paulista) de mesmo porte, que foi de R$ 1.546.

Se ao leitor for possível distanciar-se, ainda que como exercício, do sentimento de 

pertencimento mais imediato ao território fluminense, indague-se sobre a legitimidade 

destas diferenças apresentadas nas tabelas, em termos de receita pública. Estariam estas 

receitas sobredimensionadas? Como variam estas receitas: De acordo com os impactos no 

território? Seria correto uma elevação das receitas destes municípios em virtude da elevação 

do preço do barril, ocasionado por razões muito distantes da realidade dos referidos 

municípios?

Tabela 2: Receitas orçamentárias dos 30 municípios maiores beneficiários das rendas do petróleo, 
2008, em R$
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repartição são determinadas pela Lei n. 7.990/89 e pelo Decreto n. 01/91; (ii) alíquota 

excedente a 5% (que varia entre 0% e 5%), cujas regras de repartição são determinadas pela 

Lei n. 9.478/97 e pelo Decreto n. 7.990/89. Assim, como forma de firmar a compreensão, 

pode-se dizer que o Campo de Marlim, no qual opera um dos empreendimentos 

relacionados ao Projeto Pólen, cuja alíquota dos royalties é de 10%, possui uma alíquota 

excedente de 5%. 

A coexistência destas duas estruturas de distribuição dos royalties faz com que o rateio 

final destes recursos entre as esferas governamentais varie em função da alíquota vigente 

nos campos petrolíferos, o que pode ser verificado por meio da análise da Tabela 3. 

Tomando como exemplo um campo petrolífero hipotético, cuja alíquota dos royalties seja 

igual a 10% (ou, de outra forma, cuja alíquota dos royalties excedentes seja igual a 5%), 

procurou-se demonstrar a estrutura final de rateio destes recursos entre as esferas 

governamentais.

Os autores, bom que se diga desde já, não se posicionam contrários à distribuição das 

rendas petrolíferas aos municípios. Não se pode, a partir das considerações feitas até então, 

extrair a conclusão de que os autores possuem uma posição antimunicipalista no que diz 

respeito à repartição das rendas petrolíferas. Ao contrário, acredita-se que há razões para os 

municípios receberem parcela das rendas petrolíferas, como forma de prepararem uma 

estrutura econômica que procure minimizar os efeitos depressivos causados pelo 

inexorável abandono das regiões produtoras por parte dos capitais petrolíferos.

Contudo, se são estas as razões para que sejam transferidas parte das rendas 

petrolíferas para os municípios, não se pode estar de acordo com as regras vigentes para seu 

rateio, como veremos a seguir.

A forma de rateio das rendas do petróleo

Tendo trazido as evidências acerca de como a receita advinda das rendas do petróleo 

atinge o caixa dos principais beneficiários, cumpre-nos, agora, apresentar quais os 

principais critérios que explicam aquela distribuição dos recursos.

Royalties

Os royalties incidem sobre o valor da produção de petróleo e gás natural a preços de 

mercado. Sua alíquota é fixada em 10%, podendo ser reduzida a um mínimo de 5%, em 

função de variáveis que impactuam o custo exploratório. Contudo, para os campos 

petrolíferos das bacias de Campos e de Santos, pode-se dizer que a alíquota padrão é de 

10%, sendo poucos os campos petrolíferos com alíquota diferente desta. 

Para facilitar o entendimento acerca do rateio dos royalties, guarde o leitor que esta 

alíquota padrão de 10% deve ser dividida em: (i) alíquota de 5% (mínima), cujas regras de 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen 145



144

repartição são determinadas pela Lei n. 7.990/89 e pelo Decreto n. 01/91; (ii) alíquota 

excedente a 5% (que varia entre 0% e 5%), cujas regras de repartição são determinadas pela 

Lei n. 9.478/97 e pelo Decreto n. 7.990/89. Assim, como forma de firmar a compreensão, 

pode-se dizer que o Campo de Marlim, no qual opera um dos empreendimentos 

relacionados ao Projeto Pólen, cuja alíquota dos royalties é de 10%, possui uma alíquota 

excedente de 5%. 

A coexistência destas duas estruturas de distribuição dos royalties faz com que o rateio 

final destes recursos entre as esferas governamentais varie em função da alíquota vigente 

nos campos petrolíferos, o que pode ser verificado por meio da análise da Tabela 3. 

Tomando como exemplo um campo petrolífero hipotético, cuja alíquota dos royalties seja 

igual a 10% (ou, de outra forma, cuja alíquota dos royalties excedentes seja igual a 5%), 

procurou-se demonstrar a estrutura final de rateio destes recursos entre as esferas 

governamentais.

Os autores, bom que se diga desde já, não se posicionam contrários à distribuição das 

rendas petrolíferas aos municípios. Não se pode, a partir das considerações feitas até então, 

extrair a conclusão de que os autores possuem uma posição antimunicipalista no que diz 

respeito à repartição das rendas petrolíferas. Ao contrário, acredita-se que há razões para os 

municípios receberem parcela das rendas petrolíferas, como forma de prepararem uma 

estrutura econômica que procure minimizar os efeitos depressivos causados pelo 

inexorável abandono das regiões produtoras por parte dos capitais petrolíferos.

Contudo, se são estas as razões para que sejam transferidas parte das rendas 

petrolíferas para os municípios, não se pode estar de acordo com as regras vigentes para seu 

rateio, como veremos a seguir.

A forma de rateio das rendas do petróleo

Tendo trazido as evidências acerca de como a receita advinda das rendas do petróleo 

atinge o caixa dos principais beneficiários, cumpre-nos, agora, apresentar quais os 

principais critérios que explicam aquela distribuição dos recursos.

Royalties

Os royalties incidem sobre o valor da produção de petróleo e gás natural a preços de 

mercado. Sua alíquota é fixada em 10%, podendo ser reduzida a um mínimo de 5%, em 

função de variáveis que impactuam o custo exploratório. Contudo, para os campos 

petrolíferos das bacias de Campos e de Santos, pode-se dizer que a alíquota padrão é de 

10%, sendo poucos os campos petrolíferos com alíquota diferente desta. 

Para facilitar o entendimento acerca do rateio dos royalties, guarde o leitor que esta 

alíquota padrão de 10% deve ser dividida em: (i) alíquota de 5% (mínima), cujas regras de 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen 145



146

Antes de comentarmos sobre os beneficiários dos royalties, vale trazer uma hipótese 

explicativa para as razões de haver duas distintas regras para o rateio dos royalties. Dito de 

outra forma: Qual a razão para a Lei n. 9.478/97 não revogar a Lei n. 7.990/89, 

determinando uma nova e única forma de rateio dos royalties? A hipótese é que como a Lei n. 

9.478/97 foi também a mesma que ratificou a quebra do monopólio da Petrobras – sendo, 

portanto, uma votação difícil −, o intuito do Executivo foi o de barrar resistências à sua 

aprovação: ao se deixar intacta a regra válida para a alíquota mínima de 5%, evitava-se assim 

uma eventual oposição daqueles entes que interpretariam suas perdas como uma violação 

3em seus direitos adquiridos . 

Vê-se, através da Tabela 3, que são, entre os municípios, os maiores beneficiários 

aqueles categorizados como “Municípios confrontantes e suas respectivas áreas 

geoeconômicas”. Este grupo, por sua vez, é subdivido em subgrupos, conforme descrito a 

seguir, com as respectivas participações:

· Zona de Produção Principal: formada pelos municípios confrontantes e o 

município que concentrar instalações industriais para processamento, tratamento, 

armazenamento e escoamento de petróleo e gás (60% dos 30% destinados a estes, 

conforme Tabela 3).

·  Zona de Produção Secundária: formada por aqueles municípios cortados por 

dutos destinados, exclusivamente, para o escoamento de óleo cru ou gás natural de 

uma dada área de produção petrolífera marítima (10% dos 30% destinados a estes, 

conforme Tabela 3).

·  Municípios Limítrofes à Zona de Produção Principal: formada pelos municípios 

territorialmente contíguos aos municípios da zona de produção principal e aqueles 

pertencentes à mesma mesorregião geográfica (do IBGE) dos municípios da zona de 

produção principal (10% dos 30% destinados a estes, conforme Tabela 3).

Portanto, são os municípios confrontantes aqueles que recebem as maiores fatias 

do rateio dos royalties da parcela de 5%, bem como da parcela dos royalties superior a 5%.

Para melhor compreensão da categoria de municípios confrontantes, apresenta-se 

um mapa ilustrativo (Figura 1), o qual exemplifica a condição específica de município 

confrontante. 

Beneficiários

Distribuição da alíquota 

de 5% (Lei n. 7.990/89 e 

Decreto n. 01/91).

Distribuição da alíquota 

excedente a 5% (Lei n. 

9.478/97 e Decreto n. 2.705/98).

Rateio final dos 

royalties entre os 

beneficiários 

Estados confrontantes 30,0% 22,5% 26,25%

Municípios confrontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas 30,0% 22,5% 26,25%

Municípios onde se localizam (afetados) instalações de 

embarque e desembarque de petróleo*
10% 7,5% 8,75%

Comando da Marinha 20% 15% 17,50%

Ministério da Ciência e Tecnologia - 25,0% 12,50%

Fundo Especial 10% 7,5% 8,75%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela 3: Repartição dos  incidentes sobre a produção na plataforma continental (hipótese: 
alíquota = 10%)

royalties

* A Lei n. 7.990/89 previa o pagamento apenas para os municípios onde se localizavam as instalações de embarque 
e desembarque, já a Lei n. 9.478/97 inclui também aqueles (municípios contíguos) afetados por estas instalações. 

3
 Rigorosamente, a proposta 

original do Executivo para a 

Lei do Petróleo, constante do 

PL 2.142/96, talvez, 

justamente, com esta 

intenção de não ameaçar 

direitos adquiridos dos 

beneficiários, previa a 

repartição dos royalties 

excedentes na forma idêntica 

como vinha se realizando até 

então. Foi no processo de 

aprovação da Lei do Petróleo 

que novas regras para rateio 

dos royalties excedentes 

foram apresentadas. 
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Beneficiários

Distribuição da alíquota 

de 5% (Lei n. 7.990/89 e 

Decreto n. 01/91).

Distribuição da alíquota 

excedente a 5% (Lei n. 

9.478/97 e Decreto n. 2.705/98).
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3
 Rigorosamente, a proposta 

original do Executivo para a 

Lei do Petróleo, constante do 

PL 2.142/96, talvez, 

justamente, com esta 

intenção de não ameaçar 

direitos adquiridos dos 

beneficiários, previa a 

repartição dos royalties 

excedentes na forma idêntica 

como vinha se realizando até 

então. Foi no processo de 

aprovação da Lei do Petróleo 

que novas regras para rateio 

dos royalties excedentes 

foram apresentadas. 
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Observa-se que das extremidades de cada município litorâneo partem dois pares de 

retas. Esses pares representam dois tipos distintos de projeções marítimas dos limites 

municipais: as projeções ortogonais e as paralelas. O par de retas representando as 

projeções dos limites ortogonais que partem de determinado município garante 

geometricamente que os poços localizados em seu interior tenham o mesmo município 

como o território continental mais próximo. Tal solução não atende, absolutamente, a 

qualquer fundamento econômico para repartição das indenizações entre os municípios. 

4Isto porque não há, a princípio, qualquer relação entre a distância física  que separa o poço 

petrolífero e o município confrontante e a intensidade da presença de capitais transitórios 

nos municípios beneficiários. 

Quanto à projeção dos limites paralelos municipais, sua justificativa para definição 

dos municípios confrontantes carece de sentido econômico e mesmo geométrico (físico), 

devendo, de outra forma, ser buscadas as razões políticas que efetivamente deram ensejo a 

esta proposta metodológica. Em Serra (2005), consta a apresentação da hipótese de que as 

projeções paralelas foram decididas para atenderem às demandas de um maior número de 

municípios, cujos representantes na câmara federal, que apoiaram a luta pela distribuição 

dos royalties, tinham ali suas bases.

Não há como, diante do aclaramento da forma de rateio desta parcela dos royalties, 

evitar a seguinte indagação: A proximidade física traduz algum tipo de impacto sobre o 

território?

Antes de enfrentar a citada indagação, observa-se que, rigorosamente, a 

compensação financeira na forma dos royalties serve, em teoria, para ressarcir o proprietário 

pela extração de um recurso finito. Sendo a União a proprietária exclusiva destes recursos, 

caberia, pois, que o ressarcimento fosse destinado à sociedade brasileira. Contudo, por 

força de nosso municipalismo e pela pequena importância destes recursos à época da 

definição de sua repartição, o rateio (fruto da barganha política nas duas casas legislativas 

nacionais) acabou por beneficiar os municípios costeiros junto às áreas de produção. 

Não devemos ler com pessimismo crônico o fato de os royalties serem distribuídos aos 

estados e municípios, sobretudo para os que associam descentralização dos recursos com 

5maior grau de democracia . Sabe-se, contudo, que há municípios entre os maiores 

Fonte: ANP (2001)

4
 Observe, por exemplo, que 

os limites ortogonais do 

município de Campos dos 

Goytacazes abarcam quase a 

totalidade dos poços da Bacia 

de Campos, embora as 

atividades de embarque e 

desembarque associadas à 

atividade petrolífera sejam 

pouco expressivas em seu 

território.

5
 Embora não possamos 

deixar de traduzir que, 

quando fazemos esta opção, 

estamos descartando 

alternativas de aplicação 

destes recursos pelo governo 

federal, por exemplo, de 

financiamento de uma 

profunda política nacional de 

apoio às fontes renováveis de 

energia.

FIGURA 1 – Bacia de 
Campos. Projeções dos 
limites municipais ortogonais 
e paralelos
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beneficiários que não têm qualquer relação com a atividade petrolífera, a não ser o fato de 

receberem elevadas somas das rendas petrolíferas. O sistema de projeções, para definição 

dos municípios confrontantes, desenhado pela norma legal nada diz sobre os reais impactos 

da atividade sobre o território. 

A confrontação, como princípio para rateio das rendas do petróleo, desprestigia 

alternativas que, sob o ponto de vista dos impactos socioambientais, parece-nos mais 

equânimes: 

1) os comportamentos das correntes e dos ventos poderiam ser estudados (como já o 

são para os Relatórios de Impacto Ambiental relacionados ao licenciamento das 

atividades de produção na plataforma continental) para delimitação de áreas 

potencialmente atingíveis por eventuais derramamentos de óleo;

2) o real impacto da atividade petrolífera sobre o território poderia ser verificado por 

indicadores fartamente oferecidos no país, tais como a presença de empresas ligadas 

ao setor ou o número de trabalhadores vinculados a este;

3) uma distribuição de pesos no rateio das rendas do petróleo que amplia a 

importância de critérios já incorporados na legislação, tal como a movimentação de 

petróleo e gás nos municípios que detêm instalações para este fim (ver Tabela 3).

Para além destas alternativas, cabe ainda questionar sobre a justeza de uma maior 

difusão espacial das rendas petrolíferas. No âmbito nacional, estaríamos falando de uma 

pulverização destas receitas para o conjunto dos municípios brasileiros, repetindo-se os 

mesmos critérios de repartição do Fundo de Participação dos Municípios, tal como 

proposto, como se verá, pelo relator do projeto de lei que cria o sistema de partilha da 

produção, o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). Mas também no âmbito do 

Estado poderia ser proposta uma maior pulverização destes recursos, assumindo desenhos 

de repartição que incorporassem um sistema de tetos. Assim, voltando-se à Tabela 2, com 

um sistema de tetos poderia ser evitado que alguns municípios beneficiários das rendas do 

petróleo atingissem orçamentos per capita muitas vezes maiores que a média estadual, o que 

se apresenta como uma iniquidade ainda maior quando se observa que muitos deles sequer 

são negativamente impactados pelas atividades petrolíferas.

Outro argumento muito utilizado em defesa das regras atuais trata de justificar os 

royalties destinados aos estados e municípios hoje beneficiados como uma compensação à 

imunidade tributária sobre as operações interestaduais de petróleo e gás. De fato, o artigo 

155, § 2º, inciso X, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, dispõe que o ICMS 

incidente sobre petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando os mesmos são destinados a outros estados, não pertence ao estado de origem. Ou 

seja, enquanto o conjunto das mercadorias transacionadas entre estados deixa a maior parte 

do ICMS nos estados de origem, e uma menor parte nos estados de destino, as operações 

com as mercadorias referidas reservam o ICMS integralmente aos estados de destino.

Tal argumento, entretanto, embora tenha validade explicativa do ponto de vista 

histórico, deixa a desejar em termos de racionalidade econômica. A tributação no destino é 

a norma mais aceita no mundo, pois garante que o imposto seja recolhido pelo estado em 

que vive o pagador de imposto. Portanto, nada mais justo que os combustíveis e derivados 

de petróleo sejam tributados no destino, como no Brasil. Se há ajuste a ser feito, é nas 

demais mercadorias tributadas pelo ICMS que têm parte de sua receita apropriada na 

origem. Essa mudança, aliás, é uma das principais medidas previstas nas últimas tentativas 

de reforma tributária. E, se caminhamos no sentido de eliminar toda e qualquer tributação 
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na origem, não há mais por que se falar em compensação aos estados produtores de 

petróleo via royalties (GOBETTI & SERRA, 2009).

As Participações Especiais (PEs)

Apenas a distribuição dos royalties não é suficiente para explicar o quadro das receitas 

orçamentárias dos municípios litorâneos do Norte Fluminense e das Baixadas Litorâneas, 

como demonstrado na Tabela 2. A Participação Especial (PE) precisa ser incluída na 

presente análise, uma vez que significou, no ano de 2008, uma distribuição aos municípios 

da ordem de R$ 1,17 bilhão.

Tal distribuição agrava a questão da concentração espacial das rendas do petróleo, 

aludida no item anterior, uma vez que a PE possui como único critério de distribuição aos 

municípios o conceito de confrontação com campos. Desta forma, do total de PE 

distribuído em 2008 aos municípios, R$1,11 bilhão (95%) destinaram-se aos municípios do 

Rio de Janeiro, sendo R$ 610 milhões (55%) para o município de Campos dos Goytacazes, 

em função do número de campos petrolíferos situados no interior de suas projeções 

ortogonais na plataforma continental, como visto na Figura 1.

A PE, com alíquota de até 40%, diferentemente dos royalties, não incidem sobre o 

valor da produção, mas sim sobre a receita líquida dos campos de elevada produção. Esta 

receita líquida é resultante da subtração da receita bruta pelos valores dedutíveis, segundo 

normatização e fiscalização da ANP, os quais incluem, entre outros: os custos de exploração 

e produção, os royalties e o bônus de assinatura pagos.

Mesmo incidindo sobre a receita líquida apenas dos campos de grande produção, as 

PEs, hoje, são responsável pela arrecadação de quantia superior aos royalties. No ano de 

2008, as PEs somaram R$ 11,7 bilhões, e sua repartição se dá de acordo com os seguintes 

percentuais: 

 ·  40% ao Ministério de Minas e Energia;

 ·  40% aos estados produtores (confrontantes);

 ·  10% ao Ministério do Meio Ambiente;

 ·  10% aos municípios produtores (confrontantes). 

Sobre a vinculação das rendas petrolíferas

Voltando-se à Tabela 3, verifica-se que ao nível federal há uma vinculação das rendas 

petrolíferas a determinadas instâncias: os royalties sendo destinados ao Comando da 

Marinha e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Já as participações especiais estão 

vinculadas aos ministérios do Meio Ambiente e das Minas e Energia. 

Já para as esferas subnacionais, não ocorre qualquer tipo de vinculação das rendas 

petrolíferas, ingressando estes recursos no caixa único destes entes. Há sim, de acordo com 

a interpretação mais usual, uma vedação (estipulada pela Lei n. 7990/89) para uso das 

6rendas petrolíferas em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal . 

Contudo, o processo de repactuação dos débitos dos estados com a União desde o segundo 

governo Fernando Henrique Cardoso tratou de cancelar a vedação da utilização das receitas 

7dos royalties para pagamento de dívidas .

No que diz respeito aos municípios, a interpretação mais usual é a de que estão 

sujeitos à prefalada dupla vedação, não podendo utilizar as rendas petrolíferas para quitação 

de dívidas e pagamento de pessoal direto. Esta última vedação, provavelmente, teve como 

7
 A autorização para utilização 

dos royalties na quitação de 

dívidas com a União iniciou-

se, estritamente para o 

Estado do Rio de Janeiro, em 

1999, com a Medida 

Provisória n. 1868-18/99, 

diversas vezes reeditada (já 

estendendo esta 

possibilidade para as demais 

Unidades da Federação) até 

transformar-se na Lei n. 

10.712/2003. 

6
 Esta interpretação, contudo, 

não é consensual. Manoel 

(2004), por exemplo, sustenta 

que não há qualquer 

vinculação ou vedação para 

as rendas petrolíferas 

destinadas aos entes 

subnacionais, em função da 

Lei do Petróleo ter revogado 

tacitamente a Lei n. 7.990/89. 
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7
 A autorização para utilização 

dos royalties na quitação de 

dívidas com a União iniciou-

se, estritamente para o 

Estado do Rio de Janeiro, em 

1999, com a Medida 

Provisória n. 1868-18/99, 

diversas vezes reeditada (já 

estendendo esta 

possibilidade para as demais 

Unidades da Federação) até 

transformar-se na Lei n. 

10.712/2003. 

6
 Esta interpretação, contudo, 

não é consensual. Manoel 

(2004), por exemplo, sustenta 

que não há qualquer 

vinculação ou vedação para 

as rendas petrolíferas 

destinadas aos entes 

subnacionais, em função da 

Lei do Petróleo ter revogado 

tacitamente a Lei n. 7.990/89. 
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inspiração a prudência do legislador em evitar que a folha de pagamento ficasse atrelada a 

recursos erráticos, como os originários das rendas petrolíferas. Acontece que, também 

provavelmente, não imaginou o legislador que as rendas petrolíferas alcançassem uma 

participação tão elevada nas receitas municipais, fato que vem gerando importantes 

constrangimentos para muitos municípios beneficiários: se as receitas do petróleo são 

alocadas na ampliação de equipamentos e serviços públicos municipais, como providenciar 

a mão de obra necessária para gerir e executar estes equipamentos e serviços? O que se 

observa, in loco, é uma multiplicação da contratação de pessoas físicas e jurídicas, de forma 

terceirizada, por muitos dos municípios beneficiários, como forma de sanar o referido 

desequilíbrio entre a ampliação dos equipamentos e serviços públicos e a impossibilidade 

de ampliar o quadro de pessoal com recursos das rendas petrolíferas. 

Na busca de sugestões para sanar parte das fragilidades relativas à desvinculação das 

rendas petrolíferas, vale lembrar que não há qualquer proibição de ordem legal para que 

estados e municípios, por si, vinculem estas receitas por meio, por exemplo, da constituição 

de fundos específicos para alocação dessas rendas. Opção que, além do vínculo a 

programas e projetos de investimentos atentos à necessidade de operar políticas de 

promoção da justiça intergeracional, ampliaria o raio de controle social sobre os destinos 

das rendas petrolíferas. Controle social este também estruturado de forma frágil pelas 

normas de aplicação das rendas petrolíferas, como será visto a seguir.

Ausência de mecanismos específicos de controle social

Deve ser sublinhada a total ausência na legislação vigente de qualquer instrumento 

específico de controle social sobre a destinação dada aos recursos das rendas petrolíferas. É 

claro que, integrando o caixa único dos tesouros municipais, estes recursos estão sujeitos à 

fiscalização dos tribunais de contas estaduais Contudo, para um controle mais efetivo da 

aplicação dos referidos recursos, seria necessária uma elaboração mais detalhada do plano 

de contas que contemplasse com clareza a vinculação entre receita e despesa das rendas 

petrolíferas.

Tomando-se como exemplo as normas de repasses municipais vigentes no Sistema 

Único de Saúde (SUS) ou no FUNDEB, verifica-se a exigência legal de conselhos gestores e 

fiscalizadores das receitas destes programas. A importância dos recursos das participações 

governamentais para o destino das regiões petrolíferas e suas áreas de influência poderia 

também justificar mecanismos especiais, previstos em lei, de consulta e fiscalização sobre 

sua destinação.

A complexidade da discussão política que envolve a decisão do que vem a ser 

investimentos voltados para a promoção da justiça intergeracional em nível local, aliado ao 

próprio processo de ampliação dos espaços democráticos de participação no país, apontam 

para a oportunidade de se prever em lei arranjos democráticos para decisão sobre a alocação 

de parte, ou de toda a receita de royalties, repassada à esfera local. Aqui se coloca de forma 

clara também uma oportunidade e uma necessidade de processos educativos como os que 

vêm sendo promovidos pelo Projeto Pólen e que têm como meta a promoção da 

participação popular, notadamente dos grupos mais afetados pelos empreendimentos, 

visando ampliar o controle social sobre diversos aspectos que vinculam a indústria do 

petróleo a questões ambientais.

A experiência de vinculação das rendas do petróleo a fundos ambientais

Segundo o artigo 71 da Lei n. 4.320/64, os fundos especiais se constituem em 
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de simplicidade em sua aceitação, na verdade estes são portadores de grande resistência por 

parte dos gestores.

Os fundos, uma vez que permitem a associação a um determinado fim, facilitam a 

compreensão acerca do fato de haver tanta resistência à sua aplicação, na medida em que se 

entende como razoável que o gestor queira gerir os recursos que administra com maior 

discricionariedade possível, isto é, que tenha liberdade de uso.

Outro agravante é o fato de os recursos orçamentários já serem, em grande parte, 

vinculados, sejam tais arranjos constitucionais ou exigíveis pela própria estrutura de gastos 

vigente. Isto significa que as receitas se encontram engessadas. Somando-se as vinculações 

constitucionais (educação e saúde) com o comprometimento médio dos demais itens do 

custeio (incluindo os gastos com o Legislativo), é possível assegurar, de acordo com análises 

da Secretaria do Tesouro Nacional, que apenas cerca de 10% do orçamento municipal é 

destinado ao investimento, sendo o restante comprometido com as referidas vinculações e 

custeio.

Contudo, estes limites orçamentários não são experimentados pelos municípios 

beneficiários das rendas petrolíferas da região Norte e das Baixadas Litorâneas do estado do 

Rio de Janeiro (ver Tabela 2). Serra (2005) realiza análise que retrata as diferenças 

orçamentárias entre os municípios beneficiários e os municípios não beneficiários, 

mostrando que “[...] os fundos seriam menos 'traumáticos' (em termos de engessamento) 

para estes gestores, uma vez que seus municípios possuem uma maior capacidade de 

investimento [...]”, o que será discutido posteriormente. 
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produto de receitas especificadas que, por lei, são vinculadas à realização de determinados 

objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação (CF). Os 

fundos especiais são também normatizados por meio do Decreto-lei n. 200, de 25/02/67 e 

o Decreto n. 93.872, de 23/12/86.

Gerir recursos públicos via fundos especiais abre a possibilidade de direcionar estes 

recursos a um determinado fim. A criação e gestão de fundos especiais nos municípios do 

estado do Rio de Janeiro beneficiados pelas rendas do petróleo se apresentam como forma 

de inibir as irregularidades recorrentes quanto a seu uso. Isto porque a gestão de fundos 

especiais garante maior participação da sociedade civil organizada, principalmente em nível 

municipal, no qual existe uma maior proximidade desta para o exercício de fiscalização do 

que realmente está sendo realizado, além de favorecer a captação de recursos. 

[...] o efetivo envolvimento e participação de variados segmentos sociais, em etapas do 
planejamento, execução e financiamento da gestão ambiental, proporcionam 
legitimidade e transparência, conferindo maior credibilidade às ações e à figura do 
órgão ambiental. Esta credibilidade é fator positivo em processos de captação de 
recursos oriundos de diversas fontes, tais como emendas parlamentares, doações, 
patrocínios e até mesmo iniciativas de mercado... (TATAGIBA & LEME, 2008).

De acordo com Leme (2008), é importante que o fundo passe por algumas etapas de 

execução, tais como: “[...] acompanhamento, análise da prestação de contas, avaliação de 

políticas, programas, projetos e do desempenho do fundo [...], permitindo que haja o 

controle e acompanhamento dos recursos”.

Enfim, a opção por utilizar o mecanismo da obtenção de recursos por meio de 

fundos justifica-se pela faculdade que estes possuem de permitir vinculação direta entre os 

recursos obtidos e sua destinação a determinado fim. Apesar de trazer consigo uma imagem 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen 157



de simplicidade em sua aceitação, na verdade estes são portadores de grande resistência por 

parte dos gestores.

Os fundos, uma vez que permitem a associação a um determinado fim, facilitam a 

compreensão acerca do fato de haver tanta resistência à sua aplicação, na medida em que se 

entende como razoável que o gestor queira gerir os recursos que administra com maior 

discricionariedade possível, isto é, que tenha liberdade de uso.

Outro agravante é o fato de os recursos orçamentários já serem, em grande parte, 

vinculados, sejam tais arranjos constitucionais ou exigíveis pela própria estrutura de gastos 

vigente. Isto significa que as receitas se encontram engessadas. Somando-se as vinculações 

constitucionais (educação e saúde) com o comprometimento médio dos demais itens do 

custeio (incluindo os gastos com o Legislativo), é possível assegurar, de acordo com análises 

da Secretaria do Tesouro Nacional, que apenas cerca de 10% do orçamento municipal é 

destinado ao investimento, sendo o restante comprometido com as referidas vinculações e 

custeio.

Contudo, estes limites orçamentários não são experimentados pelos municípios 

beneficiários das rendas petrolíferas da região Norte e das Baixadas Litorâneas do estado do 

Rio de Janeiro (ver Tabela 2). Serra (2005) realiza análise que retrata as diferenças 

orçamentárias entre os municípios beneficiários e os municípios não beneficiários, 

mostrando que “[...] os fundos seriam menos 'traumáticos' (em termos de engessamento) 

para estes gestores, uma vez que seus municípios possuem uma maior capacidade de 

investimento [...]”, o que será discutido posteriormente. 

156

produto de receitas especificadas que, por lei, são vinculadas à realização de determinados 

objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação (CF). Os 

fundos especiais são também normatizados por meio do Decreto-lei n. 200, de 25/02/67 e 

o Decreto n. 93.872, de 23/12/86.

Gerir recursos públicos via fundos especiais abre a possibilidade de direcionar estes 

recursos a um determinado fim. A criação e gestão de fundos especiais nos municípios do 

estado do Rio de Janeiro beneficiados pelas rendas do petróleo se apresentam como forma 

de inibir as irregularidades recorrentes quanto a seu uso. Isto porque a gestão de fundos 

especiais garante maior participação da sociedade civil organizada, principalmente em nível 

municipal, no qual existe uma maior proximidade desta para o exercício de fiscalização do 

que realmente está sendo realizado, além de favorecer a captação de recursos. 

[...] o efetivo envolvimento e participação de variados segmentos sociais, em etapas do 
planejamento, execução e financiamento da gestão ambiental, proporcionam 
legitimidade e transparência, conferindo maior credibilidade às ações e à figura do 
órgão ambiental. Esta credibilidade é fator positivo em processos de captação de 
recursos oriundos de diversas fontes, tais como emendas parlamentares, doações, 
patrocínios e até mesmo iniciativas de mercado... (TATAGIBA & LEME, 2008).

De acordo com Leme (2008), é importante que o fundo passe por algumas etapas de 

execução, tais como: “[...] acompanhamento, análise da prestação de contas, avaliação de 

políticas, programas, projetos e do desempenho do fundo [...], permitindo que haja o 

controle e acompanhamento dos recursos”.

Enfim, a opção por utilizar o mecanismo da obtenção de recursos por meio de 

fundos justifica-se pela faculdade que estes possuem de permitir vinculação direta entre os 

recursos obtidos e sua destinação a determinado fim. Apesar de trazer consigo uma imagem 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen 157



debates para que a população opinasse acerca do melhor uso destes recursos, acreditando 

que

[...] ao transferir, para cada cidadão, uma parcela da renda originária da exploração 
petrolífera, pudesse reduzir as crescentes demandas de gastos do Estado. Como a 
Constituição do Alasca proibia a criação de fundos específicos, sustentados por receitas 
tributárias, o Fundo Permanente do Alasca foi aprovado, em 1976, por meio de uma 
emenda constitucional, o que lhe garantiu estabilidade institucional frente a tentativas 
futuras de mudanças por meio de leis ordinárias. Em 1978 foi criada a Alaska 
Permanent Fund Corporation (APFC), com objetivo de gerenciar o Fundo 
Permanente do Alasca. A corporação foi instituída de maneira independente do 
Estado, de maneira que lhe é possível tomar decisões de investimentos autônomas, em 
relação aos interesses governamentais, embora deva prestar contas de suas ações tanto 
aos órgãos estaduais de controle, quanto aos cidadãos [...] (PACHECO, 2007 
apud TSALIK, 2003).

No Estado do Alaska, os contratos e arrendamentos realizados depois de 1980 

destinam o pagamento de royalties e severance tax, imposto incidente sobre o ato de separar do 

solo sua riqueza mineral para o Alaska Permanent Fund numa alíquota de 50%, onde 

ocorre uma distribuição dos dividendos deste fundo à população residente no Estado do 

Alaska, o que se dá diretamente e em parte iguais; 45% das receitas de royalties e severance tax 

são destinados a uma espécie de caixa único do Estado (State Operating Budget) e 0,5% são 

destinados ao Public School Trust (TSALIK, 2003; MCDOWELL GROUP Inc, 2002; 

TRUMAN, 2007).

No estado do Texas, Estados Unidos, o severance tax fica integralmente com o estado, 

caso a produção ocorra em suas terras. Sendo as universidades e fundações educacionais 

grandes proprietárias de terras, estas são recebedoras de significativa quantia de royalties e 

severance tax (EUA, 1980). 

158

Experiências de fundos Socioambientais alimentadas pelas rendas do petróleo

Neste item pretende-se mostrar, ainda que de forma sucinta, experiências 

internacionais e nacionais sobre o uso das rendas petrolíferas como financiadoras de 

projetos ambientais. 

Experiências internacionais 

Nos Estados Unidos, o Fundo Nacional de Preservação Histórica (National Historic 

Preservation Fund) é financiado exclusivamente por intermédio das rendas do petróleo, sendo 

destinados cerca de US$ 150 milhões/ano provenientes da produção offshore. De maneira 

semelhante, o Fundo de Conservação da Terra e Água (Land and Water Conservations Fund) 

visa assistir financeiramente todas as esferas de governo em suas políticas de aquisição, 

planejamento e desenvolvimento de áreas de preservação e recreação, onde cerca de 80% 

de suas receitas são provenientes dos royalties e demais serviços pagos pelas companhias de 

petróleo com produção offshore. 

Quanto à produção onshore em terras federais, os royalties incidentes sobre esta 

produção são responsáveis por cerca de 45% dos recursos do Fundo Nacional para 

Recuperação de Regiões Áridas (Reclamation Fund of  the Treasury), que visa fornecer 

assistência financeira a projetos hídricos nas terras áridas e semiáridas no oeste do país 

(MINERALS REVENUE MANAGEMENT, 2001).

Pacheco (2007) afirma que a especulação sobre o uso de recursos provenientes dos 

royalties petrolíferos no Estado do Alaska ganhou repercussão na década de 1970, quando o 

governo estadual absorveu U$ 900 milhões originários de uma concessão em Prudhoe Bay, 

que foram utilizados em obras de infraestrutura. O governador Jay Hammond promoveu 
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No estado do Colorado, Estados Unidos, o severance tax é distribuído da seguinte 

forma: 50% são destinados ao Fundo Estadual (State Trust Fund), onde 25% cabe ao 

Fundo Perpétuo, que é uma espécie de poupança, e 25% cabe ao Departamento de 

Recursos Naturais, no financiamento de projetos relacionados à proteção dos recursos 

hídricos, ao desenvolvimento de energias limpas, subsídio ao consumo de energia às 

populações de baixa renda, assim como projetos voltados para a conservação do 

patrimônio natural; dos 50% destinados ao Fundo de Compensação aos Governos Locais 

(Local Governament Severance Tax Fund), 35% é destinado ao Fundo Garantidor de 

Projetos dos Governos Locais e são distribuídos pelo Departament of  Local Affair por 

meio de transferências e empréstimos para ações vinculadas ao Energy and Mineral Impact 

Assistance Program; e 15% é distribuído de forma proporcional aos impactos econômicos 

e sociais resultantes das atividades minerais (ESTADO DO COLORADO, 2009).

Experiências nacionais 

Nesta seção serão mostradas algumas experiências ocorridas no Brasil nas quais a 

questão ambiental não foi considerada de forma isolada. Pelo contrário, por se julgar que a 

responsabilidade sobre o meio ambiente deve ser compartilhada por vários atores sociais, 

muitas iniciativas obtiveram êxito ao optar por realizar parcerias em seu território. 

- Criação do Fundo Estadual do Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro 

A Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, no Capítulo VIII, em que trata 

do Meio Ambiente nos artigos 261 a 282, dispõe sobre o direito que todos têm de ter acesso 

a um ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, assim como o dever de defendê-lo 

em benefício das atuais e futuras gerações. 

A partir da Lei n. 1.060, de 10 de novembro de 1986, foi instituído o Fundo Especial 

de Controle Ambiental (FECAM) − um fundo contábil, possuindo vinculação com a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano − em que, de acordo 

com o artigo 1º, atribui ao governo do estado o dever de zelar para que o desenvolvimento 

econômico seja estimulado de forma a se conciliar com a proteção do meio ambiente:

Art. 1º. – Na forma do dispositivo na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o 
governo do estado zelará para que o desenvolvimento econômico seja estimulado de 
forma a conciliar-se com a proteção do meio ambiente, para preservá-lo de alterações 
físicas, químicas ou biológicas que, direta ou indiretamente, sejam nocivas à saúde, à 
segurança e ao bem-estar das populações, ou ocasionem danos à fauna e a flora.

Art. 2º. − Para atender às necessidades financeiras dos projetos e programas 
instituídos para apoio ou execução da Política Estadual de Controle Ambiental, fica 
o Poder Executivo autorizado a criar um fundo de natureza contábil a se denominar 
Fundo Especial de Controle Ambiental (FECAM). 

Art. 3º. − Constituem-se em recursos do FECAM:

a) 10% da indenização prevista pelo art. 27 da Lei Federal n. 2.004/53 (tratam-
se dos royalties; nota dos autores).

A Lei n. 2.575, de 10 de junho de 1996, modificou a denominação do Fundo Especial 

de Controle Ambiental (nomenclatura dada em sua criação por meio da Lei n. 1.060/86) 

para Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM); no governo de Marcelo Alencar 

a alíquota passou de 10% para 20% da compensação financeira a que se refere o artigo 20, 

§1º da CF, conforme relata o artigo 3º da referida Lei.

A Lei n. 3.520, de 27 de novembro de 2000, alterou a Lei n. 2.575/96, de forma que 

seu artigo 2º passou a ter a seguinte redação:

Art. 2º. − Para atender às necessidades financeiras dos projetos e programas 
instituídos em consonância com o disposto no artigo 263, da Constituição Estadual, 
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fica o Poder Executivo autorizado a criar um fundo de natureza contábil, a ser 
denominado Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM), vedada a sua 
utilização para pagamento de pessoal da administração pública direta e indireta ou de 
despesas de custeio diversas de sua finalidade.

A Lei n. 1.060/86, alterada pela Lei n. 3.520/2000, determinava que os recursos do 

FECAM seriam vinculados a “programas e projetos ambientais de órgãos públicos estaduais, 

prefeituras municipais, universidades públicas e organizações não governamentais, sem fins 

lucrativos”, desde que seus objetivos estejam de acordo com o objetivo do FECAM 

(parágrafo único do art. 2º da Lei n. 3.520/2000). Estes recursos são gerenciados por um 

Conselho Superior, sendo responsável por aprovar proposta de regulamento do fundo, 

estabelecer normas gerais para os projetos e programas passíveis de serem custeados pelo 

FECAM e também aprovar os projetos. 

De acordo com Pacheco (2007), o FECAM passou a atuar como uma “unidade 

orçamentária da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, perdendo 

sua autonomia administrativa e financeira a partir do Decreto n. 27.818, de 26 de janeiro de 

2001. 

No ano de 2003, a governadora do estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei n. 4.143, 

de 28 de agosto, reduziu a alíquota de 20% destinada ao Fundo, passando este a receber 

apenas 5% dos recursos provenientes dos royalties do petróleo. Segundo Pacheco (2007), 

não bastasse a redução do repasse ao FECAM, outras adversidades foram encontradas:

[...] parte dos recursos destinados ao FECAM não é utilizada. Em 2003, a Secretaria 
de Estado de Fazenda e Controle Geral disponibilizou para o FECAM o montante de 
R$ 137,2 milhões, correspondente ao repasse devido de 5% dos royalties 
arrecadados pelo estado do Rio de Janeiro [...] No entanto, o FECAM utilizou 
somente o montante de R$ 37,9 milhões [...] A não execução, em sua integralidade, 

do montante dedicado ao Fundo também se verificou nos anos de 2002, 2001 e 2000, 
quando os percentuais de utilização sobre os recursos disponibilizados foram de 
22,2%; 47,9% e 13,4%, respectivamente [...]. Percebe-se, desta maneira, que os 
recursos, apesar de serem constitucionalmente carimbados, são contingenciados, 
servindo de lastro para o Tesouro do Estado e a Secretaria de Fazenda 
(PACHECO, 2007). 

 Neste sentido, o ex-deputado Carlos Minc, em 01 de setembro de 2003, já chamava a 

atenção para o uso indevido de recursos do FECAM, em que R$ 170 milhões foram 

utilizados no asfaltamento de estradas do interior do estado (ALERJ, 2009). Dentre os 

projetos aprovados em 2004, sem relação direta com a conservação ambiental, Pacheco 

(2007) destaca as seguintes aplicações com os recursos do Fundo:

[...] consolidação e expansão das linhas 1 e 2 do Metropolitano do Rio de Janeiro; 
obras de ligação viária entre a Via Light (RJ 081) e a estrada de Madureira (RJ 
105), com a construção de um viaduto sobre a linha da RFFSA no município de 
Nova Iguaçu; obras de terraplenagem e pavimentação da RJ 142, trecho Lumiar 
(Nova Friburgo)–Stokim (Casimiro de Abreu). Ponte sobre o rio Paraíba do Sul, no 
perímetro urbano de Campos [...] (PACHECO, 2007 apud SOUZA, 2005).

Embora tendo sofrido inúmeros constrangimentos, o FECAM pode servir como 

auxílio para a disseminação da vinculação das rendas do petróleo a fundos ambientais, 

inclusive como orientador de desenhos e mecanismos que devem ser evitados.       

- O estado do Espírito Santo: o projeto “Produtores de Água”

No estado do Espírito Santo foi regulamentado, pela Lei n. 8.895, de 22 de setembro 

de 2008, o projeto “Produtores de Água”. Sendo o único estado brasileiro a pagar por 

serviços ambientais, os proprietários rurais se cadastraram para preservar a Mata Atlântica. 

Os recursos deste projeto são provenientes de um fundo estatal, o FUNDÁGUA, para o qual 
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os royalties do petróleo e a compensação financeira do setor hidroelétrico constituem-se em 

sua principal fonte de recursos.

O objetivo central é financiar a conservação e promover uma melhor qualidade dos 

recursos hídricos do estado por meio da conservação dos remanescentes florestais, 

recuperação dos solos degradados ao longo dos anos e demais serviços ambientais, como o 

equilíbrio climático. A valorização dos serviços ambientais é apresentada como uma 

possibilidade para a restauração do bioma Mata Atlântica.

O projeto “Produtores de Água” é executado pelo Instituto Estadual do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). Recebe apoio do Instituto BioAtlântica, da 

prefeitura de Alfredo Chaves, da Agência Nacional das Águas (ANA), da Secretaria de 

Estado de Agricultura e Pesca (SEAG) e instituições como o Banco de Desenvolvimento do 

Espírito Santo (BIOATLÂNTICA, 2009).

Tal experiência tem a força, mesmo simbólica, de marcar a utilização das rendas do 

petróleo com uma pioneira ação de comprometimento do Estado com pagamentos por 

serviços ambientais.

Considerações finais

O parecer do deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), relator do Projeto de 

Lei n. 5.938/2009, que institui o modelo de partilha da produção entre o governo e 

empresas na exploração do petróleo no Pré-Sal, a ser em breve apresentado, culmina em 

uma nova forma de distribuição das rendas do petróleo advindas da exploração na citada 

região do Pré-Sal.

Especula-se que sua proposta elevará a alíquota dos royalties de 10% para 15% nas 

áreas do Pré-Sal, propondo, ainda, uma distribuição absolutamente distinta das regras 

vigentes (Tabela 3) para as áreas já licitadas do Pós-Sal. A forma de rateio dos royalties 

incidentes sobre a produção offshore seria: 44% para o Fundo Especial (que redistribui os 

royalties para o conjunto dos estados e municípios brasileiros, de acordo com as regras de 

rateio, respectivamente, do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação 

dos Municípios); 30% para a União; 18% para os estados produtores (confrontantes); 6% 

para os municípios produtores (confrontantes) e 2% para os municípios com instalações de 

8embarque e desembarque de petróleo e gás .

Comparando-se com a Tabela 3, vê-se que esta proposta é radicalmente diferente 

para a área do Pós-Sal, que deverá permanecer intacta, o que atende, em parte, a questão da 

equidade na distribuição desta riqueza. Contudo, trata-se de uma grande perda de 

oportunidade o fato de não avançar na direção da vinculação dos recursos, deixando 

intocados sérios problemas advertidos neste capítulo. Mais grave, resolve também deixar 

como estão as regras de rateio dos royalties na área do Pós-Sal, perpetuando as 

impropriedades expostas na primeira seção deste trabalho.

Caberá, desta forma, se assim o projeto passar, arregimentar esforços para uma 

disputa mais centrada na vinculação dos royalties em nível municipal, pressionando, com o 

envolvimento dos atores sociais comprometidos com políticas de promoção da justiça 

socioambiental, os governos locais para que sejam criadas experiências de vinculação das 

rendas petrolíferas, na melhor das hipóteses, que ampliem os espaços democráticos 

decisórios sobre os destinos desta riqueza. Afinal devemos, sim, confundir democracia com 

desenvolvimento.

8
 As participações especiais 

não incidirão sobre a 

produção advinda do Pré-Sal.
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“(...) O curso e a equipe (inclu
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Introdução

Existe uma vasta literatura nacional que conta a história da Educação Ambiental 

(EA) no Brasil (OLIVEIRA, 2003; CARVALHO, 2004; LIMA, 2005; LOUREIRO, 2009). 

Logo, não faz sentido retomá-la com detalhes aqui. Contudo, alguns pontos precisam ser 

recuperados para que se entenda porque a participação aparece com tanto destaque entre os 

princípios da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n. 9.795/99, nas 

diretrizes do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), cuja versão revista foi 

1publicada em 2004  (MMA/DEA, 2004), e nas próprias diretrizes do Ministério do Meio 

Ambiente (neste caso, vinculando-a explicitamente ao conceito do controle social como 

necessidade para a democratização da política ambiental). Cabe destacar que não só a 

participação é um princípio inconteste dos marcos regulatórios e documentos 

internacionais comumente citados em trabalhos da área (Seminário de Belgrado, 

Conferência de Tbilisi, Moscou etc. – DIAS, 1992), como aparece implícita ou 

explicitamente na quase totalidade das pesquisas e projetos que se tem conhecimento e que 

2foram tornados públicos . 

O resgate proposto permitirá que vinculemos o contexto histórico com a proposta 

de EA aqui assumida (abordagem crítica no processo de gestão ambiental pública) e, 

posteriormente, ao detalhamento do conceito de participação. Por fim, discutiremos um 

pouco as implicações do tipo de concepção de EA por nós utilizada quando pensamos em 

espaço público e democracia no Brasil. O encadeamento lógico indicado permitirá não só 

atender às inquietações existentes entre educadores e educadoras ambientais, mas também 

a algumas das questões centrais para os que atuam na gestão ambiental pública.
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Breve histórico da Educação Ambiental no Brasil

As primeiras atividades de EA no Brasil datam do início da década de 1970. Estas 

ocorreram por meio de iniciativas de entidades conservacionistas e da extinta Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (Sema). Os movimentos sociais de cunho popular e os 

trabalhadores da educação, por motivos diversos (LOUREIRO, 2006), não se envolveram 

com a questão ambiental, em uma época em que a cisão entre as lutas sociais e as ecológicas 

eram evidentes e não raramente se apresentavam em lados antagônicos e conflitantes. As 

iniciativas educativas ambientais eram vistas, por força deste perfil dos agentes sociais que 

as realizavam, como um instrumento técnico-científico voltado para a resolução de 

problemas ambientais por meio da transmissão de conhecimentos ecológicos e da 

sensibilização (diga-se: concepção esta que, apesar de toda crítica sofrida e limitações 

indicadas, permanece bastante presente nas práticas de ONGs, governos e empresas). 

Contudo, a crescente degradação dos ecossistemas, a perda da biodiversidade, a 

reprodução das desigualdades de classe e a destruição de culturas tradicionais, levaram ao 

repensar da “questão ambiental” por grupos ambientalistas mais críticos, ou chamados de 

socioambientais. Diante dos fatos e da conjuntura favorável a um maior diálogo entre 

movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores da educação, educadores em geral e 

ambientalistas, por força dos vínculos objetivos entre formação socioeconômica e 

degradação ambiental, a partir de meados dos anos 80 a EA passou a ser vista como um pro-

cesso contínuo de aprendizagem em que indivíduos e grupos tomam consciência do ambi-

ente por meio da produção e transmissão de conhecimentos, valores, habilidades e atitudes. 

Nesta mesma época, um elemento a mais e decisivo marcou a identidade da EA: a 

forte inserção dos que atuavam em educação popular e adotavam a pedagogia crítica e 

1
 O primeiro Programa Nacional 

de Educação Ambiental data de 

1994. A versão mencionada no 

texto remete ao programa 

aprovado em 2004, após amplo 

trabalho de discussão do mesmo 

junto a organizações da 

sociedade civil e secretarias de 

meio ambiente e de educação de 

prefeituras brasileiras.

2
 Isto é relativamente fácil de 

observar. Uma rápida analisada 

no banco de dissertações e teses 

da Capes, nos Anais do Encontro 

de Pesquisa em Educação 

Ambiental e nos trabalhos da 

Anped (Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação) reforça o 

posicionamento aqui assumido.
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libertadora de Paulo Freire (FREIRE, 1978). A EA no Brasil se volta, assim, para a 

formação humana. O que significa dizer que a esta cabe o conhecimento (ecológico, 

científico e político-social) e o comportamento, mas, para que isso ocorra, deve promover 

simultaneamente: 

·  a participação ativa das pessoas e grupos na melhoria do ambiente; 

·   a autonomia dos grupos sociais na construção de alternativas sustentáveis;

·   o amplo direito à informação como condição para a tomada de decisão; 

·   a mudança de atitudes; 

·   a aquisição de habilidades específicas; 

·   a problematização da realidade socioambiental.

Objetivamente, isso significa dizer que o conceito central do ato educativo passa a ser 

não a transmissão de conhecimentos, como se isso per si fosse suficiente para gerar um 

“sujeito ético” que se comportaria corretamente. É a própria práxis educativa, a 

indissociabilidade teoria-prática na atividade humana consciente de transformação do 

mundo e de autotransformação que ganha a devida centralidade; o que implica favorecer a 

contínua reflexão e problematização das condições de vida, na prática concreta, como parte 

inerente do processo social e como elemento indispensável para a promoção e 

materialização de novas atitudes e relações que estruturam a sociedade.

Devemos lembrar que, além da adoção de um sentido histórico-social para a 

caracterização das pessoas e sua inserção no mundo, esta sutil mudança de foco do 

comportamento para a atitude representa uma diferença fundamental, nem sempre 

conhecida por educadores e educadoras ambientais. As atitudes são um sistema de verdades 

e valores que o sujeito forma a partir de suas atividades no mundo. Os comportamentos, 
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por sua vez, são ações objetivas no mundo, o momento final do processo. Qualquer um de 

nós pode mudar o comportamento por força de uma necessidade material, exigência do 

Estado ou por imposição de alguém, sem que isso signifique que mudou de atitude. As 

escolhas pessoais são, assim, situadas por condições que afetam a cada um em intensidades 

diferentes. A simples adequação comportamental, mesmo que relevante imediatamente, 

não implica a capacidade cidadã de definir, escolher livremente e exercer o controle social 

(regulação democrática) no Estado, e pode apenas expressar a conformação de uma pessoa 

à sociedade tal como se configura contemporaneamente (relações assimétricas de poder, 

desigualdade econômica e expropriação do trabalhador, preconceitos e utilização intensiva 

da natureza para fins de acumulação de riqueza material – MÉSZÁROS, 2008).

Logo, se desejamos uma EA que mude atitudes e comportamentos, e não apenas este 

último, devemos saber diagnosticar como são os ambientes de vida, qual a posição social 

ocupada pelos diferentes grupos e classes, como estes produzem, organizam-se e geram 

cultura e as implicações ambientais disso, para que a mudança possa ser objetivada. Sem que 

as condições sejam mudadas ou, pelo menos, problematizadas no processo de adoção de 

novos comportamentos, é difícil que novas atitudes sejam adotadas. 

Mais do que isso, ao se dar destaque à práxis educativa, crítica e dialógica, é preciso 

estruturar processos participativos que favoreçam a superação das relações de poder 

consolidadas e garantir o exercício da cidadania, principalmente dos que se encontram em 

3situação de maior vulnerabilidade socioambiental  (LOUREIRO et al.,  2007). O que 

significa dizer que não só a participação de todos, genericamente dita, é fundamental, mas 

que a participação popular é determinante, posto que a construção de processos em que os 

grupos expropriados e discriminados adquiram centralidade é a condição para que as 
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Inicialmente, é preciso admitir que o eixo estruturante desta proposta teórico-

metodológica e política é fortalecer os espaços e instituições públicas, tendo por referência 

os marcos regulatórios da política ambiental e a PNEA, os quais conformam a ação do 

Estado. Por quê? Nestes espaços e processos instituídos, a prática educativa pode promover 

a participação do cidadão coletivamente organizado na gestão dos usos e nas decisões que 

afetam a qualidade ambiental e o padrão de desenvolvimento do país. Isso significa 

favorecer o direito democrático de atuação na elaboração e execução de políticas públicas 

que interferem no ambiente. Logo, a gestão pública é o locus privilegiado de construção de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, no qual, por meio do processo educativo, 

assume-se a intenção clara de estimular os grupos sociais − destacadamente os de cunho 

popular em situação de vulnerabilidade − a atuarem conscientemente na realidade para 

transformá-la em favor dos interesses coletivos e comuns ao cidadão. 

Diferentemente de outras abordagens, na EA crítica este indivíduo social não pode 

ser pensado descolado da materialidade das relações que estruturam uma sociedade, mas 

sim com base na realidade concreta. Isso significa reconhecer que para se permitir um 

tratamento igualitário e universalista, premissas básicas da sustentabilidade (FOLADORI, 

2001), sem perder a particularidade de cada processo e situação, é indispensável a 

eliminação das relações que colocam grande parte da população em condição subalterna na 

decisão política e sem acesso justo ao que é socialmente produzido. 

Em resumo: na EA inscrita no processo de gestão pública, para que a desejada 

cooperação ocorra é preciso combater (ou, ao menos, regular segundo os marcos legais 

disponíveis) a competição mercantil-capitalista e os interesses privados que fomentam uma 

moral individualista e produzem a desigualdade de classe; para que a solidariedade se 

contradições e os conflitos da sociedade sejam explicitados, enfrentados e superados pelo 

protagonismo daqueles que portam materialmente o que é distinto do poder hegemônico, 

portanto, a alternativa concretamente possível.

De qual Educação Ambiental estamos falando?

Algumas perspectivas que se configuraram ao longo das duas últimas décadas 

procuram dar concretude aos aspectos mencionados. Nós assumimos, dentre estas, a EA 

crítica (por historicizar as relações sociais na natureza e estabelecer como premissa a 

permanente possibilidade racional de negação da condição existente), emancipatória (ao 

almejar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais) e transformadora (por visar a mais 

radical mudança societária, por meio do simultâneo movimento de transformação subjetiva 

e das condições objetivas) (LOUREIRO, 2004a; 2008).

No escopo de projetos decorrentes do processo de licenciamento, utilizamos o 

conceito de educação ambiental no processo de gestão enquanto proposta inserida na abordagem 

anteriormente indicada e elaborada pela antiga Coordenação Geral de Educação Ambiental 

4do Ibama (CGEAM), no cumprimento de suas atribuições institucionais e legais . Tal como 

mencionado no início do capítulo sobre o histórico da EA, o mesmo vale para a 

conceituação desta proposta crítica, que já foi amplamente apresentada e comentada em 

outras obras (QUINTAS, 2000; 2004; LAYRARGUES, 2007). Portanto, o que precisamos 

ressaltar aqui é o que justifica a relevância da participação em seu arcabouço conceitual 

e argumentativo (sem com isso secundarizar outros conceitos, como: conflito, problema, 

sujeito do processo educativo, justiça ambiental, bem comum, interesse público, 

práxis etc.). 

4
 A CGEAM foi extinta em 2007 

no processo de divisão do Ibama 

e criação do ICMBio; contudo, 

sua proposta permaneceu ativa 

em várias instâncias que tratam 

da gestão ambiental pública nas 

esferas federal, estadual e 

municipal.
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consolide é preciso suprimir relações de dominação e de preconceito; para que o diálogo 

seja central, é indispensável o enfrentamento e a mediação de conflitos; para que a igualdade 

e a diversidade sejam concretas na vida social, é necessária a superação das assimetrias 

socioeconômicas que fundam a sociedade contemporânea. Como afirma Terry Eagleton,

que significa então tratar duas pessoas por igual? Sem dúvida, não significa tratá-las 
da mesma maneira, visto que, se esses indivíduos possuem necessidades e capacidades 
distintas, o tratamento idêntico acabaria por resultar em injustiça. Foi por esse motivo 
que Marx, em seu A crítica ao Programa de Gotha e alhures, reputou a noção 
de igualdade como uma típica abstração burguesa, que se modelou furtivamente na 
troca de mercadorias. [...] Tratar duas pessoas de modo igual deve, na verdade, 
significar não dar a elas exatamente o mesmo tratamento, mas cuidar de modo igual de 
suas diferentes necessidades. Elas não são indivíduos iguais, e sim igualmente 
indivíduos. E, nesse sentido, um conceito sensato de igualdade já implica a noção de 
diferença (EAGLETON, 1998: 114).

Por fim, nesta rápida caracterização, cabe também destacar que é na gestão pública do 

5ambiente, em seus processos educativos, que a territorialidade  dos grupos sociais é 

assegurada por instaurar ações institucionais que buscam o respeito à história local e o 

diálogo com saberes e culturas tradicionais ou que, ao longo do tempo, consolidaram-se na 

região, definindo identidades e formas de produção e organização autônomas. Assim, a EA 

que articula gestão e institucionalidades públicas na prática educativa e participativa torna-

se estratégico meio para a viabilização de processos sustentáveis pautados na justiça 

ambiental, na valorização da diversidade biológica e cultural e na garantia de condições 

econômicas e institucionais para o exercício da autonomia dos grupos territorializados.

Uma ação em EA na gestão pública exige, em síntese, o fortalecimento dos processos 

sociais instituídos no espaço público entre os agentes sociais envolvidos com a gestão e o 

fortalecimento do Estado, sob controle social, para garantir: (1) reversão dos processos  
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privatistas-mercantis da natureza; (2) mobilização e organização popular para o 

atendimento a necessidades materiais básicas e à justiça distributiva, associadas às 

necessidades de conservação ambiental, visando a sustentabilidade democrática; e (3) 

problematização historicizada da realidade socioambiental e busca de alternativas 

econômicas com os grupos sociais, garantindo a devida autonomia aos mesmos e a criação 

de condições objetivas para uma vida digna.

Participação: O que é?

Participação é uma destas “palavras-chave”, “ideia-força”, que se torna tão 

consensual que acaba perdendo sua capacidade explicativa e, politicamente, sua força 

transformadora. Hoje, todos a utilizam como exigência; contudo, há algo de estranho nisso: 

Afinal, será que o sentido dado à palavra pelo Banco Mundial é o mesmo que o sentido 

assumido pelo MST?

Evidentemente que não. O primeiro agente citado visa o indivíduo, em sua 

capacidade “espiritual” (ou racional, aí pensada como descolada e determinante da prática 

social) de fazer escolhas e na independência da sociedade civil em relação ao Estado, 

privilegiando a esfera privada e a democracia representativa (liberal); o segundo aposta na 

produção coletiva, na organização popular de base para a ruptura com o capitalismo, no 

fortalecimento dos movimentos sociais e da democracia substantiva e direta (democrático 

radical).

Como corretamente coloca Dagnino (2004), o aparente consenso em torno da 

participação e sua promoção junto à sociedade civil (vista como sinônimo de liberdade e 
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democracia), que se transforma em um perigoso senso comum, favorece a existência do que 

denomina de confluência perversa. Afinal, é em um contexto de profunda apropriação privada 

do que é público que a participação vira a palavra mágica para garantir um papel ativo e de 

protagonismo da sociedade civil. Como as bases concretas em que esta intencionalidade 

acontece não são explicitadas, na aparência tudo fica diluído e as finalidades existentes em 

projetos de diferentes agentes sociais tornam-se ideologicamente escamoteadas. Logo, 

parece que vivemos em uma sociedade harmoniosa e plural, em que a convivência social se 

dá sem conflitos e disputas derivadas das desigualdades. O efeito prático é a legitimação da 

dominação por intermédio da despolitização, do esvaziamento do debate público, da 

criminalização dos movimentos sociais e da discriminação daqueles que estabelecem a 

crítica ao status quo.

Ora, um projeto crítico e emancipatório visa o aprofundamento democrático, por 

meio do controle social do Estado (não seu esvaziamento, pois isto liberaliza a economia) e 

do fortalecimento de movimentos sociais e forças populares, o que representa, nos 

processos educativos, pôr ênfase na gestão pública das questões ambientais como meio 

para garantir ou, ao menos, tensionar em favor da igualdade e da universalidade de direitos 

como pressupostos da sustentabilidade. Um projeto liberal visa a transferência das 

atribuições das instituições públicas para as privadas, não raramente por meio de ONGs, 

em cima de um discurso de eficácia gerencial e do estímulo ao empreendedorismo de cada 

indivíduo, o que pressupõe um Estado “enxuto” e funcional aos interesses privados.

Portanto, a propalada convivência pacífica entre propostas claramente antagônicas 

simplesmente não existe na prática concreta. Isso só se sustenta em construções ideológicas 

e em discursos subjetivistas e relativistas que colocam as perspectivas distintas apenas como 
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expressão da subjetividade e da intersubjetividade. Perde-se aí a noção de que as condições 

objetivas preexistentes a cada discurso também definem as representações e os significados 

dados pelos agentes sociais. Dialetizar a relação sujeito-objeto, ação dos sujeitos e 

condições materiais, implica afirmar que a sociedade é espaço de construção de hegemonia; 

assim sendo, o diálogo e o respeito pelo outro são permeados por conflitos e disputas que 

conformam relações de poder e formas de uso e apropriação material da natureza 

(FAIRCLOUGH, 2008).

Com esta argumentação feita, podemos agora recuperar uma definição anterior 

nossa que permite dar, pelo menos inicialmente, o sentido de participação que defendemos:

Participar é compartilhar poder, respeitar o outro, assegurar igualdade na decisão, 
propiciar acesso justo aos bens socialmente produzidos, de modo a garantir a todos a 
possibilidade de fazer sua história no planeta, de nos realizarmos em comunhão. 
Participação significa o exercício da autonomia com responsabilidade, com a convicção 
de que nossa individualidade se completa na relação com o outro no mundo, em que a 
liberdade individual passa pela liberdade coletiva (LOUREIRO, 2004a: 14).

No caso do Brasil, em especial, devemos sempre lembrar que a participação é um 

processo social que se realiza de modo tensionado e contraditório, diante de uma sociedade 

que foi construída historicamente com base em uma tradição patrimonialista, 

assistencialista e paternalista de Estado (FAORO, 2001; DEMO, 1988), sendo este 

estruturalmente definido pelas desigualdades de classe. Logo, longe de ser a mágica fórmula 

que por ela mesma conduz a um ideal republicano de igualdade, universalismo e defesa do 

bem público, é uma condição democrática que nem sempre atende aos interesses populares, 

podendo ser promovida pelos que detém o poder decisório como mecanismo de 

reprodução das relações existentes. Isso pode ocorrer uma vez que, não raro, insere-se 

pessoas no diálogo mas não se garante condições objetivas a estas para intervir na tomada 
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de decisão sobre os rumos das políticas públicas, nem se garante o acesso igualitário aos 

direitos sociais adquiridos.

É com a finalidade de chamar a atenção para este fato que Brose (2001) e o clássico 

artigo de Arnstein (2002), estabelecem o que denominaríamos de uma tipologia da 

participação, que pode ser resumida da seguinte forma:

Manipulação – ocorre em espaços públicos nos quais há desigualdade no acesso e uso 

de informações e conhecimentos, afetando a capacidade de decisão e favorecendo o 

controle por determinados grupos.

Terapia – se dá por meio do uso de discursos democráticos para acobertar falhas de 

condução e de decisão em espaços públicos, evitando a devida responsabilização 

individual ou institucional quando o conjunto dos envolvidos desconhece a 

totalidade do processo.

Estes dois primeiros níveis são de “não-participação”, pois se fundamentam na 

absoluta falta de autonomia de pessoas e grupos envolvidos.

Informação – quando há garantia de oportunidade de se ouvir e falar, sem, contudo, 

que isso implique obrigatoriedade de cumprimento, por parte dos que possuem 

poder de decisão, do que foi deliberado ou consensuado.

Consulta – ritual em que se ouve a população, mas no qual a tomada de decisão se dá 

em outra esfera de poder.

Pacificação – quando há a incorporação de representações populares, mas que 

estrategicamente são instrumentalizadas pelos agentes dominantes do processo, 

principalmente quando estes não possuem uma base de apoio popular consistente.

Parcerias – momento em que grupos sociais legítimos estabelecem acordos de 

cooperação e execução com os grupos dominantes; contudo, aqui a decisão sobre o 

tipo de projeto e as prioridades não são estabelecidas em espaços públicos e nem sob 
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a mediação do Estado, enquanto forma de se garantir o controle e o benefício 

público.

Delegação de poder – quando há “delegação” de poder em espaços públicos, que passam 

a ser ocupados majoritariamente por agentes sociais populares.

Controle do cidadão – grau ideal em que o processo se torna autogestionário ou que o 

controle social no Estado se estabelece, fortalecendo uma democracia direta exercida 

pelos grupos sociais populares.

Certamente, diante da posição por nós assumida, a participação promovida no 

âmbito da EA busca os dois últimos níveis da escala reproduzida anteriormente. Agora, este 

movimento não deve ser feito em cima de falsas ilusões. Frente às determinações sociais 

postas, é preciso encarar a participação como aprendizagem coletiva e como conquista 

política.

Para encerrar este tópico, em um esforço sintético para se aprofundar o sentido de 

participação que desejamos, alguns princípios merecem destaque (BORDENAVE, 1995):

1. É um processo de conscientização, de luta por direitos igualitários, de conquistas e 

reorganização social, sob bases mais justas.

2. É algo que se aprende por meio de sua promoção. Ninguém nasce sabendo 

participar, posto que os sujeitos participam de forma específica, segundo as 

características históricas, culturais, políticas e econômicas de cada sociedade e do 

lugar social ocupado por cada pessoa ou grupo.

3. É potencializada por meio da organização e mobilização popular e da criação de 

fluxos de comunicação e diálogo entre grupos distintos.

4. Não é a panaceia para todos os males, mas um processo cidadão, democrático e 

educativo no tratamento e explicitação de problemas e conflitos, e não a solução em 

si destes.
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5. É a condição primordial para que os grupos populares e os expropriados exerçam o 

controle social do Estado, garantindo a instauração de processos igualitários e 

universalistas.

Educação Ambiental, participação popular e espaço público

Diante de tudo o que foi exposto e argumentado, a instauração de processos 

educativos participativos e populares no âmbito da gestão ambiental, particularmente na 

constituição dos espaços públicos, precisa ser ressaltada e assumida em sua 

intencionalidade emancipatória. Ou seja, enquanto forma de diminuir as assimetrias de 

poder existentes entre os agentes sociais que formam tais espaços, e como condição para 

que estes existam como espaço privilegiado de manifestação autônoma e tomada de decisão 

(LOUREIRO, 2004b).

Portanto, os espaços públicos não podem ser instituídos desvinculados da realidade 

local e de suas formas de organização social, acreditando-se que sua existência, a priori, é a 

garantia da participação de grupos que são historicamente excluídos do processo de 

decisão. Esta atitude apenas contribui para aprofundar as desigualdades ocorrentes em 

dada territorialidade, tornando-os espaços em que as decisões vão referendar a vontade dos 

grupos então dominantes, sob um “ar” de processo democrático. Em termos práticos, 

significa dizer que o espaço em si não é virtuoso, por mais que represente avanços na 

formalização de conquistas democráticas obtidas no país. Dependendo de como é condu-

zido e suas motivações iniciais, o processo pode ser vazio de legitimidade para os grupos 

excluídos, em que a não participação pode significar a contestação de algo que precisa ser 

revisto em seus procedimentos e finalidades. Isso é importante: nem sempre o não 

envolvimento expressa alienação e desinteresse. Pode significar exatamente o contrário.
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Nos espaços públicos, o agir para “um mundo comum” (princípio do que pode ser 

definido por público) implica a recuperação do sentido de política (DUSSEL, 2007), de 

modo a assegurar a problematização de tais espaços no contexto da sociedade 

contemporânea, que os deslocam fundamentalmente para a ação individual, privada e 

pautada em uma lógica gerencial do bem público. É por isso que Santos (1999) afirma, de 

modo categórico, que a exaltação do indivíduo como instituição em uma sociedade desigual 

faz com que a luta pelo bem comum e a própria luta pela construção de uma concepção de 

bem comum igualitária e coletivista se torne aparentemente absurda ou sem sentido. 

Nos últimos trinta anos, houve um movimento mundializado de liberalização da 

economia, de desregulamentação dos mercados financeiros, flexibilização do trabalho, e de 

reorganização do Estado para garantir os interesses privados (CHESNAIS, 1996). Isso 

gerou a fragilização das lutas sociais, manifestadas em movimentos sociais e sindicatos, 

principalmente; a transferência de responsabilidade das políticas sociais para o setor 

privado; e a adoção de um modelo gerencial de Estado que favoreceu a lógica de projetos e 

da ação individual como meio para solucionar pragmaticamente os problemas 

socioambientais identificados. Até mesmo a solidariedade perdeu seu sentido coletivo e 

político e passou a apoiar-se estritamente no campo privado da moral (a caridade). O 

resultado foi o conhecido esvaziamento dos espaços públicos, e uma ideológica associação 

entre a ação de entes privados com a prática cidadã, como se estes estivessem fora das 

relações políticas e econômicas – o que produz, segundo Bourdieu (2005; 2007), uma doxa, a 

de que a responsabilização privada pelo social é capaz de atender às demandas e responder 

aos problemas e de que o Estado está falido. Superar tal configuração que foi 

ideologicamente “naturalizada” é, sem dúvida, um enorme desafio a ser enfrentado!
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O bem comum, constitucionalmente base da definição de ambiente, para a 

perspectiva crítica, está longe de ser o que está previsto na concepção liberal. Esta 

formulação, bastante disseminada na vida política brasileira, faz uma identificação linear do 

que é público com a vida social das pessoas, portanto, esfera distinta do Estado (reduzido a 

governo e seus instrumentos) e do privado (reduzido ao universo estritamente do indivíduo 

e sua subjetividade). Esta forma fragmentada e setorializada, além de dificultar a 

compreensão da dinâmica contraditória da sociedade, gera uma incapacidade analítica 

acerca das relações de apropriação socioeconômica do que é produzido. É preciso recordar 

que, diante do modo específico de apropriação privada dos meios de produção e do 

produto do trabalho humano que inaugura a formação socioeconômica dominante, o que 

para os liberais é visto como público se constitui, na verdade, como palco das ações de 

entidades privadas, estabelecendo as contradições vivas entre público e privado. 

Diante deste fato, a análise concreta da sociedade nos leva a entender que a dicotomia 

sociedade civil (simploriamente vista como espaço da virtude, da positividade e da 

harmonia) e Estado (espaço da política e do conflito) não tem parâmetro de realidade, 

precisando ser superada por uma leitura ampliada (BUCI-GLUCKSMANN, 1980) que 

compreenda o Estado enquanto importante meio de reprodução da sociedade, em sua 

configuração moderna, na qual a delimitação de um país se estabelece no alcance do seu 

6poder (o Estado-Nação) . 

Nestes termos, o Estado é uma instância da sociedade que expressa suas contradições 

e materializa a correlação existente entre forças sociais, ou seja, ao mesmo tempo em que 

reproduz, produz e legitima formas de dominação ou convivência, é a instância de garantia 

do sentido público e de universalização dos direitos que asseguram igualitariamente o 
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acesso ao que é comum, configurando a própria democracia.

A democracia, “o poder que emana do povo”, é formalmente instituída em um país 

por meio de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões de interesse 

coletivo, em quais momentos isto é válido e quais são os canais legítimos para tal. É por 

meio dos processos democráticos que se garante a participação política de cada cidadão, a 

livre associação, a escolha de grupos dirigentes e de nossos representantes no governo, e a 

proteção da vida individual. E mais, é por tais meios que se define a destinação dos recursos 

públicos e o sentido das políticas de Estado com efeitos diretos sobre as múltiplas 

“dimensões” da vida em sociedade.

Conforme Wood (2003) orienta, para uma perspectiva emancipatória de democracia, 

esta se configura não apenas com a garantia jurídica de participação na política ou com a 

defesa das liberdades individuais, mas principalmente com: (1) a segurança de que as 

pessoas tenham o justo acesso ao que é socialmente produzido e aos recursos naturais 

essenciais à sobrevivência humana, possibilitando uma vida digna, sustentável e 

ambientalmente equilibrada; e (2) a condição efetiva de se organizar coletivamente e de 

modo autônomo, atuar na definição do próprio arranjo das instituições da sociedade que 

configuram formas econômicas específicas de se produzir, consumir, distribuir e legitimar 

culturas.

Sob premissas críticas, tal como mencionado por Eagleton (1998) e sustentado por 

Losurdo (1996), o sentido universalista da democracia não significa tratar a todos como 

iguais abstratamente, posto que isto representa na prática o cumprimento da formalidade 

jurídico-institucional de um Estado que atende aos interesses hegemônicos ou que reduz as 

6
 Há inúmeras e importantes 

discussões recentes sobre a 

centralidade ou não do Estado na 

política em um contexto de 

globalização ou mundialização do 

capitalismo. Para uns, a 

expansão da tecnologia e da 

comunicação, sob a dinâmica do 

capital financeiro e do avanço do 

setor de serviços, permite outras 

formas de ação política fora do 

Estado; para outros, esta nova 

dinâmica não afeta a centralidade 

do Estado na reprodução dos 

interesses do mercado, das 

formas de dominação 

internacionais e, 

contraditoriamente, para a 

garantia do acesso e da 

universalização de direitos 

considerados básicos para a 

dignidade da vida humana e para 

a preservação ambiental, sendo 

um espaço estratégico para as 

lutas e conquistas sociais. Seja 

como for, o que importa entender 

é que há, de fato, uma 

“refuncionalização” do Estado nas 

últimas três décadas e que, para 

além da discussão sobre sua 

centralidade ou não, este 

continua a ter indiscutível 

relevância para a organização da 

vida social e, portanto, para a 

prática política nas mais 

diferentes escalas.
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O bem comum, constitucionalmente base da definição de ambiente, para a 

perspectiva crítica, está longe de ser o que está previsto na concepção liberal. Esta 
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acerca das relações de apropriação socioeconômica do que é produzido. É preciso recordar 
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precisando ser superada por uma leitura ampliada (BUCI-GLUCKSMANN, 1980) que 

compreenda o Estado enquanto importante meio de reprodução da sociedade, em sua 

configuração moderna, na qual a delimitação de um país se estabelece no alcance do seu 

6poder (o Estado-Nação) . 
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acesso ao que é comum, configurando a própria democracia.
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desigualdades sociais a diferenças da vida privada (por conseguinte, deslocando as questões 

sociais para a esfera da responsabilidade individual). Exige sim que as liberdades individuais 

e políticas se instaurem pela materialização de condições de dignidade humana (relação 

liberdade-necessidade). 

Posto desta forma, um espaço público se efetiva de modo universal e democrático 

quando a crítica e o dissenso organizado dos excluídos pode se instalar igualitariamente na 

demanda de direitos, na definição das institucionalidades que regem a convivência social e 

das normas que configuram os usos e distribuição do bem comum. Ou seja, somente pode 

ser considerado, de fato e de direito, enquanto espaço público à medida que os socialmente 

desiguais se encontrem como sujeitos autônomos e protagonistas políticos. Atuar nesta 

direção é uma premissa indissociável de uma educação ambiental que possa se afirmar 

como crítica e inserida no processo de gestão pública.

Considerações finais

Por fim, entendemos que a prática do educador e da educadora ambiental nos 

espaços de gestão pública não se esgota no conhecimento e na prática política, apesar de ser 

seu momento determinante. Esta é movida também pela afetividade e pelo desejo do 

diálogo e da felicidade como potencializadores da transformação. Todavia, é preciso 

lembrar que a felicidade se relaciona à liberdade existencial. Isto quer dizer que o desejo de 

felicidade se vincula às necessidades humanas e, mais especificamente, à consciência da 

necessidade. Logo, para quem atua na EA, a questão não está em escolher entre o valor 

subjetivo ou a condição objetiva. Muito menos a argumentação acerca dos caminhos 

práticos pode levar a leituras simplistas e individualistas que consideram que a vontade de se 
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viver feliz suplanta as desigualdades e injustiças inerentes a esta sociedade. A práxis 

educativa exige a complexa relação entre a ação dos sujeitos e as condições materiais na 

transformação da realidade socioambiental.

ARNSTEIN, S.R. “Uma escada da participação cidadã”. Revista da Associação Brasileira para o 
Fortalecimento da Participação – Participe, v. 2, n. 2, Porto Alegre/Santa Cruz do Sul, 
jan./2002, pp. 4-13.

BORDENAVE, J.D. O que é participação? São Paulo: Brasiliense, 1995.

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

------. A economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.

BOURDIEU, P. & EAGLETON, T. “A doxa e a vida cotidiana: uma entrevista”. In: 
ZIZEK, S. (org.). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

BROSE, M. Metodologia participativa: uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo 
Editorial, 2001.

BUCI-GLUCKSMANN, C. Gramsci e o estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

CARVALHO, I.C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 
2004.

CHAUÍ, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. 6. reimpressão. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2006. 

CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

DAGNINO, E. “Sociedade civil, participação e cidadania: do que estamos falando?” In: 
MATO, D. (org.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: 
Faces, 2004.

DEMO, P. Participação é conquista. São Paulo: Cortez, 1988.

DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1992.

Referências Bibliográficas



186

desigualdades sociais a diferenças da vida privada (por conseguinte, deslocando as questões 

sociais para a esfera da responsabilidade individual). Exige sim que as liberdades individuais 

e políticas se instaurem pela materialização de condições de dignidade humana (relação 

liberdade-necessidade). 

Posto desta forma, um espaço público se efetiva de modo universal e democrático 

quando a crítica e o dissenso organizado dos excluídos pode se instalar igualitariamente na 

demanda de direitos, na definição das institucionalidades que regem a convivência social e 

das normas que configuram os usos e distribuição do bem comum. Ou seja, somente pode 

ser considerado, de fato e de direito, enquanto espaço público à medida que os socialmente 

desiguais se encontrem como sujeitos autônomos e protagonistas políticos. Atuar nesta 

direção é uma premissa indissociável de uma educação ambiental que possa se afirmar 

como crítica e inserida no processo de gestão pública.

Considerações finais

Por fim, entendemos que a prática do educador e da educadora ambiental nos 

espaços de gestão pública não se esgota no conhecimento e na prática política, apesar de ser 

seu momento determinante. Esta é movida também pela afetividade e pelo desejo do 

diálogo e da felicidade como potencializadores da transformação. Todavia, é preciso 

lembrar que a felicidade se relaciona à liberdade existencial. Isto quer dizer que o desejo de 

felicidade se vincula às necessidades humanas e, mais especificamente, à consciência da 

necessidade. Logo, para quem atua na EA, a questão não está em escolher entre o valor 

subjetivo ou a condição objetiva. Muito menos a argumentação acerca dos caminhos 

práticos pode levar a leituras simplistas e individualistas que consideram que a vontade de se 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen 187

viver feliz suplanta as desigualdades e injustiças inerentes a esta sociedade. A práxis 

educativa exige a complexa relação entre a ação dos sujeitos e as condições materiais na 

transformação da realidade socioambiental.

ARNSTEIN, S.R. “Uma escada da participação cidadã”. Revista da Associação Brasileira para o 
Fortalecimento da Participação – Participe, v. 2, n. 2, Porto Alegre/Santa Cruz do Sul, 
jan./2002, pp. 4-13.

BORDENAVE, J.D. O que é participação? São Paulo: Brasiliense, 1995.

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

------. A economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.

BOURDIEU, P. & EAGLETON, T. “A doxa e a vida cotidiana: uma entrevista”. In: 
ZIZEK, S. (org.). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

BROSE, M. Metodologia participativa: uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo 
Editorial, 2001.

BUCI-GLUCKSMANN, C. Gramsci e o estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

CARVALHO, I.C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 
2004.

CHAUÍ, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. 6. reimpressão. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2006. 

CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

DAGNINO, E. “Sociedade civil, participação e cidadania: do que estamos falando?” In: 
MATO, D. (org.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: 
Faces, 2004.

DEMO, P. Participação é conquista. São Paulo: Cortez, 1988.

DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1992.

Referências Bibliográficas



188

DUSSEL, E. 20 teses de política. Buenos Aires/São Paulo: Clacso/Expressão Popular, 2007.

EAGLETON, T. As ilusões do pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. 1. reimpressão. Brasília: EdUNB, 2008.

FAORO, R. Os donos do poder. São Paulo: Globo, 2001.

FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: Ed. Unicamp, 2001.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

LAYRARGUES, P.P. “Educação para a gestão ambiental: a cidadania no enfrentamento 
político dos conflitos socioambientais”. In: LOUREIRO, C.F.B.; LAYRARGUES, 
P.P. & CASTRO, R.S. de (org.). Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental em debate. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2007.

LIMA, G.F. da C. Formação e dinâmica do campo da educação ambiental no Brasil: emergências, 
identidades e desafios. Tese de doutorado. Campinas: Unicamp, 2005.

LOSURDO, D. “Marx, a tradição liberal e a construção histórica do conceito universal de 
homem”. Educação e Sociedade, v. 17, n. 57, Campinas, 1996.

LOUREIRO, C.F.B. “Educar, participar e transformar em educação ambiental”. Revista 
Brasileira de Educação Ambiental, v. 1, n. 00, Brasília, 2004a.

------. “Educação Ambiental e gestão participativa na explicitação e resolução de conflitos”. 
Gestão em ação, v. 7, n. 1, Salvador, jan.-abr./2004b, pp. 37-50. 

------. “Educação ambiental transformadora”. In: LAYRARGUES, P.P. (org.). Identidades da 
educação ambiental brasileira. Brasília: MMA/DEA, 2004c.

------. O movimento ambientalista e o pensamento crítico: uma abordagem política. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Quartet, 2006.

------. “Educação ambiental e 'teorias críticas'”. In: GUIMARÃES, M. (org.). Caminhos da 
educação ambiental: da forma à ação. 3. ed. Campinas: Papirus, 2008.

------. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

LOUREIRO, C.F.B.; AZAZIEL, M. & FRANCA, N. Educação ambiental e conselho em unidades 
de conservação: aspectos teóricos e metodológicos. Rio de Janeiro: Ibase, 2007.

Curso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e Região 189

LOUREIRO, C.F.B. & AZAZIEL, M. “Áreas protegidas e 'inclusão social': 
problematização do paradigma analítico-linear e seu separatismo na gestão 
ambiental”. In: IRVING, M. de A. (org.). Áreas protegidas e inclusão social: construindo 
novos significados. Rio de Janeiro: Aquarius, 2006.

MÉSZÁROS, I. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2008.

.MMA/DEA. Programa nacional de educação ambiental – documento em consulta nacional. 2  ed. 
Brasília: Edições MMA, 2004.

OLIVEIRA, E.M. de. Cidadania e educação ambiental: uma proposta de educação no processo de gestão 
ambiental. Brasília: Edições Ibama, 2003.

QUINTAS, J.S. “Educação no processo de gestão ambiental: uma proposta de educação 
ambiental transformadora e emancipatória”. In: LAYRARGUES, P.P. (org.). 
Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: MMA/DEA, 2004.

------. “Por uma educação ambiental emancipatória: considerações sobre a formação do 
educador para atuar no processo de gestão ambiental”. In: QUINTAS, J.S. (org.). 
Pensando e praticando a educação ambiental na gestão do meio ambiente. Brasília: Edições 
Ibama, 2000.

SANTOS, B.S. “Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-
contratualismo”. In: HELLER, A. (org.). A crise dos paradigmas em ciências sociais e os 
desafios do século XXI. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999.

WOOD, E.M. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São Paulo: 
Boitempo, 2003.



188

DUSSEL, E. 20 teses de política. Buenos Aires/São Paulo: Clacso/Expressão Popular, 2007.

EAGLETON, T. As ilusões do pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. 1. reimpressão. Brasília: EdUNB, 2008.

FAORO, R. Os donos do poder. São Paulo: Globo, 2001.

FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: Ed. Unicamp, 2001.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

LAYRARGUES, P.P. “Educação para a gestão ambiental: a cidadania no enfrentamento 
político dos conflitos socioambientais”. In: LOUREIRO, C.F.B.; LAYRARGUES, 
P.P. & CASTRO, R.S. de (org.). Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental em debate. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2007.

LIMA, G.F. da C. Formação e dinâmica do campo da educação ambiental no Brasil: emergências, 
identidades e desafios. Tese de doutorado. Campinas: Unicamp, 2005.

LOSURDO, D. “Marx, a tradição liberal e a construção histórica do conceito universal de 
homem”. Educação e Sociedade, v. 17, n. 57, Campinas, 1996.

LOUREIRO, C.F.B. “Educar, participar e transformar em educação ambiental”. Revista 
Brasileira de Educação Ambiental, v. 1, n. 00, Brasília, 2004a.

------. “Educação Ambiental e gestão participativa na explicitação e resolução de conflitos”. 
Gestão em ação, v. 7, n. 1, Salvador, jan.-abr./2004b, pp. 37-50. 

------. “Educação ambiental transformadora”. In: LAYRARGUES, P.P. (org.). Identidades da 
educação ambiental brasileira. Brasília: MMA/DEA, 2004c.

------. O movimento ambientalista e o pensamento crítico: uma abordagem política. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Quartet, 2006.

------. “Educação ambiental e 'teorias críticas'”. In: GUIMARÃES, M. (org.). Caminhos da 
educação ambiental: da forma à ação. 3. ed. Campinas: Papirus, 2008.

------. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

LOUREIRO, C.F.B.; AZAZIEL, M. & FRANCA, N. Educação ambiental e conselho em unidades 
de conservação: aspectos teóricos e metodológicos. Rio de Janeiro: Ibase, 2007.

Curso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e Região 189

LOUREIRO, C.F.B. & AZAZIEL, M. “Áreas protegidas e 'inclusão social': 
problematização do paradigma analítico-linear e seu separatismo na gestão 
ambiental”. In: IRVING, M. de A. (org.). Áreas protegidas e inclusão social: construindo 
novos significados. Rio de Janeiro: Aquarius, 2006.

MÉSZÁROS, I. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2008.

.MMA/DEA. Programa nacional de educação ambiental – documento em consulta nacional. 2  ed. 
Brasília: Edições MMA, 2004.

OLIVEIRA, E.M. de. Cidadania e educação ambiental: uma proposta de educação no processo de gestão 
ambiental. Brasília: Edições Ibama, 2003.

QUINTAS, J.S. “Educação no processo de gestão ambiental: uma proposta de educação 
ambiental transformadora e emancipatória”. In: LAYRARGUES, P.P. (org.). 
Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: MMA/DEA, 2004.

------. “Por uma educação ambiental emancipatória: considerações sobre a formação do 
educador para atuar no processo de gestão ambiental”. In: QUINTAS, J.S. (org.). 
Pensando e praticando a educação ambiental na gestão do meio ambiente. Brasília: Edições 
Ibama, 2000.

SANTOS, B.S. “Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-
contratualismo”. In: HELLER, A. (org.). A crise dos paradigmas em ciências sociais e os 
desafios do século XXI. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999.

WOOD, E.M. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São Paulo: 
Boitempo, 2003.





“Observo que com mais conhecimento sobre os assuntos 
específicos adquiro autoconfiança para fomentar discussões a 
respeito do tema”                                                                                                          

Kissila da Silva Rangel - 24/07/07 191

Organização e participação comunitária 
em projetos de educação ambiental: 

uma experiência na Reserva Extrativista 
do Cazumbá-Iracema, Sena Madureira-AC

Cláudia Conceição Cunha

Capítulo VIII



192 Curso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen

Introdução

Um grande desafio enfrentado na elaboração e execução de projetos de Educação 

Ambiental (EA) diz respeito à efetiva participação popular que lhes permita contribuir na 

democratização dos processos decisórios envolvidos na definição (e redefinição) do uso 

dos recursos naturais. Sem o envolvimento daqueles que são os sujeitos do processo, o 

projeto esvazia-se de seu sentido emancipatório, capaz de proporcionar não apenas 

mudanças de atitudes pontuais, mas contribuir para a luta por alterações estruturantes que 

levem a uma maior justiça social atrelada ao respeito ao meio ambiente como base material 

da vida. Inúmeros entraves são impostos à construção de um processo democrático e 

participativo que está, afinal, inscrito em uma sociedade que não tem como sustentação 

estes princípios. 

No capítulo anterior, já foram discutidos os pressupostos da participação popular 

para projetos de EA. Neste capítulo, a partir de uma experiência concreta, procuramos 

discutir estratégias adotadas na mobilização/preparação de diferentes grupos para esta 

participação, em contextos culturais diferenciados, e relacioná-las com os limites 

encontrados nas condições nas quais estão inseridas. Adotamos como perspectiva a 

educação no processo de gestão ambiental, no compromisso de proporcionar

condições para produção e aquisição de conhecimentos e habilidades, e o 
desenvolvimento de atitudes visando a participação individual e coletiva na gestão do 
uso dos recursos naturais ambientais; e na concepção e aplicação das decisões que 
afetam a qualidade dos meios físico, natural e sociocultural (QUINTAS,
2006: 19).

A prática da gestão ambiental, ao regular o uso/apropriação dos recursos naturais, 

também define a distribuição dos custos e benefícios da ação antrópica sobre o meio, entre 
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os diferentes grupos sociais (QUINTAS, 2006). Uma distribuição mais equitativa estará 

diretamente relacionada à capacidade desses grupos de se organizarem e participarem dos 

diferentes espaços decisórios. Nesse sentido, nos processos educativos emancipatórios que 

permeiam a construção de um espaço público de discussão, deve-se considerar quais os 

interesses dos diferentes grupos envolvidos, com quem se relacionam, como se relacionam, 

assim como entender suas estratégias de produção e reprodução para que as ações não 

sejam desenvolvidas sob um aspecto idealizado, e possam levar em conta as diferentes 

necessidades e possibilidades dos sujeitos envolvidos. Faz parte desta estratégia o 

conhecimento de suas capacidades cognitivas atreladas às condições materiais de 

participação e decisão.

Dessa forma, optamos por descrever uma experiência concreta, discutindo, através 

dela, aspectos relacionados à participação popular em projetos, seus limites e desafios, no 

sentido de auxiliar na construção e ação dos polos de EA em seu papel de potencializador 

de iniciativas democráticas e populares na região de abrangência do Projeto Pólen. 

Apresentaremos a experiência da Criação do Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista 

(Resex) do Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, no Acre, procurando, por meio de 

diferentes aspectos da gestão ambiental pública, responder à seguinte pergunta: Como 

trabalhar com os grupos sociais para capacitá-los a atuarem?

Nesta formulação, não partimos do entendimento do “outro” como mero 

depositário de conhecimentos, tornando-o simples objeto do processo educativo. Ao 

contrário, remetemo-nos ao desenvolvimento de condições que viabilizem o aumento da 

capacidade dos sujeitos envolvidos interferirem nos espaços públicos criados, adotando 

uma perspectiva de construção de conhecimento e entendendo-os como portadores de 
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saberes que os habilitam a participar dos processos decisórios. Assumimos ainda que 

“educar é agir conscientemente em processos sociais que se constituem conflitivamente 

por atores sociais que possuem projetos distintos de sociedade, que se apropriam material e 

simbolicamente da natureza de modo desigual” (LOUREIRO, 2004: 40). Sendo assim, 

precisamos considerar esses diferentes saberes e formas de apropriação da natureza na 

criação do espaço público, atuando na diminuição das assimetrias de poder existentes entre 

os atores que os constituem.

Apesar do caso aqui relatado situar-se em um contexto de gestão de Unidades de 

Conservação (UCs), acreditamos pertinente sua discussão para o Projeto Pólen por 

posicionar-se, como o licenciamento, no âmbito da gestão ambiental pública, permitindo-

nos explorar a construção do público na gestão em suas diversas dimensões, além de alertar 

para a necessidade dos polos de EA dialogarem com os outros espaços públicos existentes. 

É importante ressaltar que os caminhos apontados neste relato foram adotados em 

situações específicas, com sujeitos determinados, e que não procuram servir como receitas, 

mas como fonte de reflexão e problematização que auxilie o leitor na construção de seus 

próprios caminhos.

Criação do Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema 

(Sena Madureira, Acre)

As Resex inserem-se no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(Lei 9.985/2000), como Unidades de Conservação de Uso Sustentável, cuja peculiaridade 

consiste em sua utilização por populações tradicionais, de subsistência baseada 

principalmente no extrativismo, e por ter como objetivo principal a proteção dos meios de 
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vida e cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da 

unidade (BRASIL, 2000).

Conhecidas como a “reforma agrária do seringueiro”, as Resex foram criadas em 

1990 como principal resultado do Movimento Seringueiro, constituído na luta por um 

projeto de desenvolvimento para a região amazônica que considerasse o modo de vida dos 

extrativistas em contraponto a um modelo de desenvolvimento excludente, baseado na 

exploração agropecuária. Com sua inserção no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), as Resex passaram a ser geridas por um conselho deliberativo 

“presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes 

de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais 

residentes na área [...]” (BRASIL, 2000). É nesse palco que essa experiência se desenvolve: 

na implantação desse instrumento de gestão em uma Resex da Amazônia de forma a 

garantir a participação efetiva das comunidades na gestão de seu território. 

Conhecendo a Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema

1A Resex do Cazumbá-Iracema  foi criada pelo Decreto s/n. de 19 de setembro de 

2002, abrangendo uma área de 750.794,70 hectares nos municípios de Sena Madureira e 

Manoel Urbano, no estado do Acre, como resultado da reivindicação dos moradores que se 

sentiam ameaçados com a possibilidade de criação de um Projeto de Assentamento pelo 

Incra, o que poderia inviabilizar o modo de vida tradicional daquelas famílias.

Na Resex moram aproximadamente 270 famílias, totalizando cerca de 1.300 pessoas, 

segundo o último levantamento socioeconômico realizado na unidade, em 2003 (GOMES 

1
 Neste item traremos algumas 

informações importantes para a 

compreensão de decisões que 

foram tomadas no decorrer do 

projeto. Dados completos sobre a 

Resex podem ser obtidos em 

Amaral et al. (2006). 
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Cazumbá (ASSC), compreendendo o período de novembro de 2004 a abril de 2006.

Essa experiência relatada foi realizada por uma equipe mista, coordenada pela equipe 

da Resex, e da qual participei como membro do Núcleo de Educação Ambiental do 

Ibama−AC. Tomaram parte ainda técnicos do Ibama de outros estados que tinham 

experiência na constituição de conselhos, e membros da comunidade da Resex, sem os 

quais a realização das atividades não seria possível.

Em que nos pautamos?

Para o desenvolvimento das ações de formação do conselho, pautamo-nos em alguns 

pressupostos, relacionados a seguir:

∙  Processos educativos, tendo como espaço a gestão ambiental: entendendo o 

conselho de UCs como espaço de gestão ambiental, e considerando que esta não é neutra, 

tomamos o conselho como um espaço de negociação e de mediação no enfrentamento de 

situações de conflitos por definição (e redefinição) das formas de apropriação e uso dos 

bens naturais (custos e benefícios), tendo-se por base a percepção da relação (constituição) 

sociedade/natureza como dialeticamente determinantes e constituintes, e o papel de 

mediação do Estado.

 ∙ Prioridade, na ação educativa, aos grupos em vulnerabilidade 

socioambiental: tendo-se por fundamento as especificidades dos grupos sociais 

envolvidos, definimos como sujeitos principais das ações educativas aqueles que 

encontravam-se mais à margem das decisões e em situação de mais fragilidade, neste caso, 

FILHO et al., 2006). As atividades principais se baseiam no extrativismo de borracha e 

castanha, agricultura de subsistência e na criação de pequenos animais. O acesso à Resex é 

2feito por meio dos rios Caeté e Macauã, e por ramais , na época de seca, quando a 

navegabilidade dos rios é prejudicada. É importante ressaltar que alguns moradores vivem 

em localidades denominadas “colocações de Centro” onde o acesso, em qualquer época do 

ano, só é possível após algumas horas de caminhada, dificultando seu trânsito.

A principal forma de comunicação com os habitantes da reserva é feita por meio de 

mensagens de rádio; portanto, acontece apenas no fluxo cidade → floresta. Qualquer outro 

contato apenas é possível por meio dos próprios moradores em visitas às localizações 

vizinhas. Quando teve início o projeto para criação do Conselho Deliberativo, existia 

apenas uma associação regularizada na Resex, a Associação dos Moradores do Seringal 

Cazumbá (ASSC), que havia protagonizado o processo de criação da reserva.

Para efeito de gestão, a Resex foi dividida em cinco macrorregiões, tendo-se por base 

a forma de acesso e a proximidade/organização das famílias: (1) Alto Caeté; (2) Médio 

Caeté; (3) Cazumbá; (4) Jacareúba-Redenção; e (5) Riozinho-Cachoeira.

O projeto

3A criação do Conselho Deliberativo da Resex do Cazumbá-Iracema  foi fruto do 

projeto intitulado “Estrutura de gestão da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema”, 

atendendo a um edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que objetivava financiar 

iniciativas com foco na gestão participativa de Unidades de Conservação. O projeto foi 

executado pelo IBAMA em parceria com a Associação dos Moradores do Seringal 

2
 Estrada de terra, com 

condições precárias de uso 

durante o verão e de tráfego 

impossibilitado em época de 

chuva.

3
  Esta experiência está 

ricamente detalhada em Gomes 

Filho et al. (2006 e 2007).  

Apresentaremos aqui aspectos 

pertinentes ao tema deste artigo, 

conforme abordado no Curso de 

Formação de Educadores 

Ambientais do Projeto Pólen.
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os extrativistas residentes da Resex do Cazumbá-Iracema. Portanto, para que o conselho 

cumprisse sua função de espaço de construção democrática (construção de acordos) e 

mediação de conflitos, entendemos que deveríamos fortalecer aqueles grupos que tinham 

menos acesso às informações.

Principais desafios

O primeiro desafio que se impôs à realização do trabalho e permeou toda sua 

execução consistiu em instituir um instrumento de gestão, de forma participativa, a partir de 

um projeto com financiamentos e prazos específicos, que muitas vezes não atendiam ao 

“tempo da comunidade” ou aos “entraves burocráticos” que encontramos. Somados a este, 

podemos destacar:

 ∙ Construção da identidade “Resex do Cazumbá-Iracema”. Por ser uma Resex 

relativamente nova, foi necessário o reconhecimento da Resex por seus moradores 

e pelas instituições externas à Resex.

 ∙  Vincular o conselho à situação concreta da Resex, seus moradores, reconhecendo 

sua inserção no contexto regional.

 ∙  Colocar a criação do conselho na agenda dos moradores e dos atores externos à 

Resex, “competindo” com outras prioridades.

 ∙  Garantir o acesso à discussão, proporcionando o envolvimento dos comunitários 

em igualdade de condições (aspectos cognitivos e logísticos) e possibilitar um 

conhecimento qualificado sobre a Resex por todos os envolvidos.

 ∙  Buscar a representatividade dos interesses afetos à Resex e propiciar uma 

compreensão da necessidade de envolvimento entre os representantes e seus 
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representados, de forma que a discussão ocorrida no conselho pudesse ser 

representativa da realidade.

Etapas do trabalho

As etapas descritas a seguir não seguem uma ordem cronológica, tendo a intenção de 

demonstrar as atividades que fizeram parte da execução do projeto, agrupadas segundo 

seus objetivos.

∙   

Foram promovidas reuniões em todas as macrorregiões da Resex para discutir os 

dados do levantamento socioeconômico da reserva que havia sido recentemente realizado. 

A partir das necessidades levantadas, apresentamos o projeto de criação do conselho, 

procurando viabilizar, junto com os moradores, algumas decisões a serem tomadas (data e 

local das reuniões, transporte solidário, suprimento de despesas não cobertas pelo projeto 

etc.). Dessa forma, tentamos propiciar um reconhecimento da Resex como um todo para os 

seus moradores, assim como envolvê-los na execução do projeto.

Algumas decisões importantes foram possíveis com o envolvimento dos 

comunitários, como a organização do local das reuniões, para que acontecessem em lugares 

de melhor acesso para a maioria e que possibilitasse a realização das atividades. Outra 

questão importante diz respeito ao transporte para as reuniões, pois muitos não dispõem de 

barcos para sua locomoção, definindo-se que quem possuísse um barco grande receberia 

combustível e se encarregaria de transportar os vizinhos. Assim, algumas dificuldades 

foram sendo superadas a partir de sua exposição e discussão. Esse procedimento não 
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os extrativistas residentes da Resex do Cazumbá-Iracema. Portanto, para que o conselho 
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representados, de forma que a discussão ocorrida no conselho pudesse ser 
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impediu que tivéssemos alguns problemas no decorrer do projeto, a exemplo do não 

comparecimento à reunião do morador que ficara responsável pelo transporte de outros 

comunitários, ou ainda a utilização de barcos pequenos com baixa capacidade de transporte 

e consequente solicitação do combustível em quantidade maior que a combinada. 

Entretanto, acreditamos que a metodologia adotada diminuiu sobremaneira os possíveis 

problemas e compartilhou a responsabilidade com alguns erros e acertos, tornando-os 

pauta de discussão e resolução conjunta.

Como foi identificada no levantamento socioeconômico uma grande demanda por 

organização comunitária, foi inserida no projeto a realização de oficinas sobre 

associativismo e o apoio à criação de associações nos locais que assim o desejassem. Nesse 

sentido, foram realizadas as oficinas e apoiadas a criação de três associações (regiões: Alto 

Caeté, Médio Caeté, e Cachoeira-Riozinho) e discutido o fortalecimento das duas 

associações já criadas à época (ASSC e Zirmão-Iracema).

∙   

Entendemos o processo de capacitação como contínuo e permanente, e optamos por 

iniciá-lo com os moradores da Resex por entendê-los como prioritários na gestão da 

unidade e em maior desvantagem no acesso às informações. Assim, as atividades de 

capacitação se iniciaram com a reunião de apresentação do levantamento socioeconômico e 

do projeto, seguindo com reuniões/oficinas sobre a forma de gestão da Resex, o papel do 

conselho e do conselheiro, marcos legais e regulatórios. A cada etapa, realizavam-se cinco 

reuniões (uma em cada macrorregião), convidando-se todos os moradores da macrorregião 

na intenção de que o maior número possível de pessoas compreendesse e se envolvesse no 

processo de criação do conselho, não ficando restrito aos futuros representantes. Em todas 
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as etapas procuramos utilizar uma linguagem acessível, porém sem omitir termos técnicos 

com os quais os comunitários teriam que tratar no dia a dia do conselho. O uso de material 

ilustrativo e o estímulo à participação foi essencial para uma maior aproximação com o tema 

abordado e na identificação de novas demandas. 

Uma dificuldade enfrentada nessa fase consistiu na falta de um local apropriado para 

as reuniões/oficinas dentro da Resex, o que impediu que todos ficassem confortavelmente 

acomodados. Um outro obstáculo foram as limitações de condições de participação, o que 

ficou especialmente explícito no caso das mulheres, cuja pouca presença nas reuniões está 

associada à necessidade de permanecer em casa cuidando dos filhos em função das longas 

distâncias percorridas. Outro problema enfrentado consistiu na diferença entre o tempo 

necessário para a realização da atividade e o disponibilizado pela comunidade. Além do 

cansaço causado por reuniões demoradas, é importante considerar que muitos 

comunitários precisavam dispensar muito tempo (às vezes, mais de um dia de viagem) no 

trajeto entre sua casa e o local da reunião.

Após definida a composição do conselho e realizada a escolha dos representantes, as 

atividades passaram a ocorrer na cidade de Sena Madureira por uma questão de facilidade 

logística, atingindo os representantes escolhidos (titulares e suplentes) pelos comunitários e 

instituições. Com a realização dos cursos/oficinas na sede da cidade, resolveu-se a questão 

de espaço para as reuniões, porém a permanência dos comunitários na cidade por longo 

período de tempo inviabilizava seus trabalhos na Resex, o que dificulta a realização de 

eventos longos. Além do que, percebemos que a presença/permanência das pessoas “da 

cidade” (representantes institucionais) concorria com outras atividades, o que propiciou 

uma baixa frequência destes nas reuniões de capacitação. 
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Nesta nova fase, foi realizado um curso contemplando-se questões conceituais sobre 

UCs e sua gestão, destacando-se aspectos como o plano de manejo e o funcionamento do 

conselho (base legal, elaboração do regimento interno). Este momento de capacitação 

conjunta entre os conselheiros escolhidos nas comunidades e aqueles denominados 

“externos à Resex” representou um espaço privilegiado de integração entre os mesmos e de 

debate sobre aspectos específicos relacionados à Resex do Cazumbá-Iracema. A maioria 

dos representantes das instituições não comunitárias não detinha conhecimento detalhado 

sobre a reserva, assim como muitos representantes comunitários não dominavam os 

aspectos legais e cotidianos de gestão de uma UC, assuntos sobre os quais precisariam 

discutir e deliberar no conselho.

Um outro momento que merece destaque diz respeito a um curso voltado aos 

conselheiros e lideranças das comunidades da Resex e seu entorno, que buscou, além dos 

aspectos técnicos referentes à gestão da unidade, incluir um resgate histórico do 

movimento seringueiro que originou a criação das Resex, assim como um panorama sobre 

o estágio atual e os desafios à implementação das reservas extrativistas criadas. Este 

momento teve um papel importante no envolvimento de “não conselheiros” na discussão 

dos problemas da reserva extrativista, assim como na busca de uma melhor intervenção 

desses atores na atuação dos representantes eleitos. É importante destacar que a realização 

deste curso somente foi possível com o apoio da WWF-Brasil, uma vez que os recursos do 

projeto não contemplavam esta atividade.

∙   

A identificação de possíveis membros (instituições) do conselho foi realizada 

utilizando a técnica do “Diagrama de Venn” de forma modificada, com os comunitários, de 

Definição da composição do conselho
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acordo com as condições disponíveis na área. Incentivamos os comunitários a responder as 

seguintes questões:

- Quem se relaciona com a Resex?

- Quem deveria se relacionar com a Resex?

- Quem tem problemas com a Resex?

Com isso, relacionamos as possíveis instituições, e aproveitamos para problematizar 

os diversos motivos que levam determinado órgão, que antes atuava na Resex, ter se 

distanciado, tentando levantar a discussão sobre as possíveis estratégias de aproximação.

Inicialmente imaginamos, de acordo com a experiência em outras UCs, que os 

moradores seriam representados por suas associações; no entanto, surgiu a demanda de que 

fossem representados por pessoas escolhidas em eleição realizada em cada macrorregião da 

Resex. Acreditamos que um dos possíveis motivos seja o fato de que algumas associações 

haviam sido recentemente criadas e ainda não estavam consolidadas. Tal fato gerou grande 

discussão, pois havia quem interpretasse que precisaria ser “pessoa jurídica” para fazer 

parte do conselho. No entanto, em decisão depois referendada pela diretoria do Ibama 

responsável pelas Resex, decidiu-se ser legítima a reivindicação dos moradores, que 

deveriam realizar suas assembleias de escolha do representante, com mediação da 

associação de moradores, e enviar a ata da reunião para formalizar a escolha. Um grande 

desafio que enfrentamos ao iniciar um trabalho com grupos sociais é de trazer para eles a 

forma de organização que acreditamos ser a melhor naquele momento e naquela situação. 

Eles devem ser capazes de decidir qual a melhor maneira de se organizarem para participar 

do espaço público criado e a equipe técnica precisa ter condições de realizar uma leitura da 

realidade que lhe permita compreender a existência dessas formas de organização.
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Após um primeiro esboço da composição do conselho, procuramos envolver aqueles 

a quem denominamos de “atores externos à Resex” por meio de visita e envio de ofício às 

instituições, para depois realizarmos uma reunião com as comunidades e os outros atores 

identificados para definição da composição final do conselho. Nessa reunião, foi 

apresentada a proposta de composição e, após discussão sobre as entidades participantes 

pensando-se em critérios como tamanho do conselho, paridade, representatividade, entre 

outros, definiu-se quais entidades participariam do Conselho Deliberativo da Resex 

Cazumbá-Iracema, chegando-se a um total de dezessete instituições (oito governamentais e 

nove não governamentais).

Em relação ao atendimento do critério legal da paridade, estabelecida no SNUC 

como “quando possível” para os conselhos de UCs (BRASIL, 2000), é importante salientar 

a necessidade de contemplá-la não apenas em seu aspecto quantitativo, mas principalmente 

no que diz respeito à capacidade de intervenção, focando-se o equilíbrio de forças entre os 

atores envolvidos. No que diz respeito ao tamanho do conselho, procurou-se considerar 

aspectos como limitações de custos, dificuldades de mobilização e deliberação em caso de 

conselhos com um grande número de integrantes, sem contrariar o princípio da 

representatividade que poderia ser prejudicado em conselhos muito pequenos. Entretanto, 

temos a clareza de que a efetividade desta primeira composição apenas se mostrará no 

exercício das atividades do conselho, devendo ser constantemente reavaliada.

Após a definição dos integrantes do conselho, prosseguimos com ações de 

capacitação para todos os representantes (titulares e suplentes), já descritas no item 

anterior, e formalização do órgão deliberador (publicação da portaria e posse dos 

conselheiros indicados pelas instituições e comunidades). Um aspecto que merece destaque 
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refere-se à dificuldade de equacionamento entre os documentos inicialmente exigidos pelo 

Ibama para a formalização do conselho e aqueles efetivamente viáveis de serem 

conseguidos junto às instituições e comunidades. Como exemplo, podemos citar a 

exigência de relatório de gestão das instituições-membro do órgão e o número de CPF e RG 

nas listas de presença das reuniões. Após negociação com o Ibama–Sede e consideração das 

especificidades locais, decidimos pela priorização de documentos que comprovassem a 

legitimidade do processo realizado, assim como o comprometimento das instituições e 

comunidades com o conselho a ser criado (por exemplo, carta de aceite da instituição, ata da 

reunião de escolha do representante comunitário, descrição dos objetivos da instituição).

Três meses e meio após o envio do processo ao Ibama-Sede, o conselho deliberativo 

da Resex do Cazumbá-Iracema foi formalizado por meio da Portaria n. 25, de 09 de março 

de 2006. Em abril daquele mesmo ano realizou-se a cerimônia de posse dos conselheiros, 

assim como a primeira reunião ordinária do conselho, na qual discutiu-se e aprovou-se o 

regimento interno que havia sido construído durante as reuniões de capacitação.

Desafios e dilemas após a criação do conselho

Com o conselho criado, novos desafios se apresentam relacionados ao efetivo 

funcionamento deste espaço público. Apesar de escapar dos objetivos desse relato, que 

procurou se ater à etapa de construção do órgão deliberativo, destacamos dois aspectos que 

permeiam as dificuldades na continuidade deste instrumento de gestão:

 ∙ Sustentabilidade do conselho: obtenção de recursos para a realização das 

reuniões e outras atividades necessárias para seu funcionamento, e capacidade de 
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reuniões e outras atividades necessárias para seu funcionamento, e capacidade de 
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implementação das decisões do conselho, que pode estar relacionada à mudança na gestão e 

prioridades do órgão gestor e das outras instituições que compõem o órgão. Esse aspecto 

exige a articulação do conselheiro com suas instituições e outras parcerias, para que a 

atuação no conselho seja considerada importante para a instituição ao ponto dela envolver-

se com sua realização e internalizar suas decisões. É imprescindível a priorização, no 

orçamento do órgão gestor, de recursos destinados às atividades do conselho para que não 

permaneça a dependência por busca de projetos que as financiem, o que pode limitar e 

muitas vezes paralisar suas atividades.

 Participação qualificada e com igualdade de condições: envolve um processo 

de capacitação continuada, advinda da definição de necessidades dos grupos que compõem 

o conselho, assim como das possíveis pressões externas envolvidas (políticas, econômicas) 

que podem afetar a participação de determinados grupos. Este aspecto é especialmente 

relevante se considerarmos que questões como acesso às reuniões e capacidade de 

discussão da pauta com os representados anteriormente à realização da reunião são 

estreitamente relacionadas às condições econômicas e de organização de determinados 

grupos, o que vai exigir, muitas vezes, a intervenção do órgão gestor na garantia de 

condições de participação.

De acordo com a experiência relatada, e baseados em Cunha e Loureiro (2007) 

podemos apontar alguns caminhos para a composição democrática de Conselhos de 

Unidades de Conservação, que se relaciona com a construção de outros espaços públicos 

de deliberação:

 Assumir que o conselho existe por causa da UC, e não apesar dela, e que se 

constitui com os sujeitos locais e não para eles: isso possibilita que o conselho tenha por 

∙  

∙  
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base a realidade local em sua forma concreta, com seus desafios, problemas, 

potencialidades, evitando uma construção idealizada, descolada dos sujeitos reais 

envolvidos. Para isso, é importante considerar que, em seu ato de criação, uma UC já 

representa um recorte da realidade em que diferentes interesses se apresentam; portanto, o 

resgate histórico de sua formação e um olhar aprofundado para os grupos que a formam é 

passo fundamental e prioritário para seu bom funcionamento. Porque a UC foi criada? 

Quais os conflitos que se criaram? Quais os conflitos que enfrenta? Que grupos sociais e 

pessoas se envolveram na criação do conselho? Quais interesses representaram e 

representam? Que grupos sociais e pessoas já se envolvem com a UC? Essas são algumas 

perguntas que podem nos ajudar a trilhar um caminho em busca da representação concreta 

do espaço onde construiremos o conselho (ou outro fórum de mediação de conflitos).

 Estabelecimento de diálogo constante entre representante e representado: a 

relação constante do membro do conselho com o grupo social que representa é 

imprescindível para que não se torne apenas mais uma instância de poder localizada entre o 

órgão gestor e este grupo, uma vez que o representante terá acesso mais facilitado às 

informações e participará diretamente da tomada de decisões, sendo um elo entre as duas 

partes. Para isso, é necessário que tanto o representante quanto os representados participem 

de ações conjuntas de discussão (e construção) da pauta do conselho, de forma a 

potencializar esse espaço de democracia representativa o mais participativamente possível.

Considerações finais

Esperamos que o caso aqui estudado ajude a enfrentar o desafio proposto pela 

construção dos polos de EA no âmbito do Projeto Pólen, no sentido de compreender 

∙  

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



206

implementação das decisões do conselho, que pode estar relacionada à mudança na gestão e 

prioridades do órgão gestor e das outras instituições que compõem o órgão. Esse aspecto 

exige a articulação do conselheiro com suas instituições e outras parcerias, para que a 

atuação no conselho seja considerada importante para a instituição ao ponto dela envolver-

se com sua realização e internalizar suas decisões. É imprescindível a priorização, no 

orçamento do órgão gestor, de recursos destinados às atividades do conselho para que não 

permaneça a dependência por busca de projetos que as financiem, o que pode limitar e 

muitas vezes paralisar suas atividades.

 Participação qualificada e com igualdade de condições: envolve um processo 

de capacitação continuada, advinda da definição de necessidades dos grupos que compõem 

o conselho, assim como das possíveis pressões externas envolvidas (políticas, econômicas) 

que podem afetar a participação de determinados grupos. Este aspecto é especialmente 

relevante se considerarmos que questões como acesso às reuniões e capacidade de 

discussão da pauta com os representados anteriormente à realização da reunião são 

estreitamente relacionadas às condições econômicas e de organização de determinados 

grupos, o que vai exigir, muitas vezes, a intervenção do órgão gestor na garantia de 

condições de participação.

De acordo com a experiência relatada, e baseados em Cunha e Loureiro (2007) 

podemos apontar alguns caminhos para a composição democrática de Conselhos de 

Unidades de Conservação, que se relaciona com a construção de outros espaços públicos 

de deliberação:

 Assumir que o conselho existe por causa da UC, e não apesar dela, e que se 

constitui com os sujeitos locais e não para eles: isso possibilita que o conselho tenha por 

∙  

∙  

207

base a realidade local em sua forma concreta, com seus desafios, problemas, 

potencialidades, evitando uma construção idealizada, descolada dos sujeitos reais 

envolvidos. Para isso, é importante considerar que, em seu ato de criação, uma UC já 

representa um recorte da realidade em que diferentes interesses se apresentam; portanto, o 

resgate histórico de sua formação e um olhar aprofundado para os grupos que a formam é 

passo fundamental e prioritário para seu bom funcionamento. Porque a UC foi criada? 

Quais os conflitos que se criaram? Quais os conflitos que enfrenta? Que grupos sociais e 

pessoas se envolveram na criação do conselho? Quais interesses representaram e 

representam? Que grupos sociais e pessoas já se envolvem com a UC? Essas são algumas 

perguntas que podem nos ajudar a trilhar um caminho em busca da representação concreta 

do espaço onde construiremos o conselho (ou outro fórum de mediação de conflitos).

 Estabelecimento de diálogo constante entre representante e representado: a 

relação constante do membro do conselho com o grupo social que representa é 

imprescindível para que não se torne apenas mais uma instância de poder localizada entre o 

órgão gestor e este grupo, uma vez que o representante terá acesso mais facilitado às 

informações e participará diretamente da tomada de decisões, sendo um elo entre as duas 

partes. Para isso, é necessário que tanto o representante quanto os representados participem 

de ações conjuntas de discussão (e construção) da pauta do conselho, de forma a 

potencializar esse espaço de democracia representativa o mais participativamente possível.

Considerações finais

Esperamos que o caso aqui estudado ajude a enfrentar o desafio proposto pela 

construção dos polos de EA no âmbito do Projeto Pólen, no sentido de compreender 

∙  

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



208

caminhos possíveis e os inúmeros desafios que estão envolvidos em experiências de 

participação popular. Como nos lembra Arnstein (2002), em sua “escada de participação” 

existem vários níveis e concepções de participação em trabalhos deste tipo, desde aquelas 

voltadas à inserção dos grupos sociais de forma a não comprometer os objetivos 

anteriormente definidos, assumindo contornos de manipulação, terapia (no sentido de 

diminuir as possibilidades de contraposição a uma certa decisão), ou ainda a simples 

informação ou consulta aos atores envolvidos; até as que se propõem à verdadeira 

intervenção destes grupos nos processos decisórios, com efetiva inserção em todas as fases 

do processo, havendo verdadeira delegação de poder e controle cidadão. É preciso que o 

trabalho nos polos e sua articulação com outros espaços públicos, tais como conselhos, 

fóruns, comitês e audiências públicas, possa colaborar no processo de tomada de 

consciência dos sujeitos envolvidos, entendida como um processo social que se dá na 

relação com o outro e a partir da compreensão de seu papel no mundo, para que possam 

atuar na construção de um saber coletivo que os potencialize como sujeitos de sua própria 

transformação, na construção de uma gestão territorial mais democrática. 
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Introdução

O projeto “A pesquisa-ação na cadeia produtiva da pesca – Papesca/UFRJ” vem se 

desenvolvendo no município de Macaé (RJ) desde o primeiro semestre de 2004, está sob 

coordenação do Núcleo de Solidariedade Técnica (Soltec/UFRJ), e conta com a parceria do 

Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (Nupem/UFRJ) e do 

Núcleo Interdisciplinar UFRJMar. 

A Papesca/UFRJ iniciou suas atividades em Macaé a partir da realização de um 

diagnóstico que visava identificar os principais entraves da cadeia produtiva da pesca. Neste 

município, a pesca tem relevância histórica, econômica e social, e muitos são os impactos 

diretos e indiretos sofridos por este setor desde a implantação da sede regional da Petrobras, 

em 1978. 

Passados trinta anos, Macaé continua sendo o principal polo de exploração de 

petróleo e gás da Bacia de Campos, atraindo indústrias e um contingente grande de pessoas. 

Entretanto, o crescimento econômico decorrente da exploração petrolífera não tem se 

traduzido em desenvolvimento social para a maior parte da população, muito menos para 

os trabalhadores envolvidos com a pesca, estando os mesmos às margens do ciclo de 

desenvolvimento vivido pela região.

A Papesca/UFRJ nasceu com o objetivo de promover a sustentabilidade da atividade 

pesqueira tradicional, articulada ao desenvolvimento social e solidário daquele município. 

Para isso, utilizou conceitos relacionados à metodologia participativa e à pesquisa-ação, 

contando com a participação de diversas instituições governamentais e entidades 

representativas de pescadores.
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A metodologia da pesquisa-ação pressupõe o diálogo entre o pesquisador 

(conhecimento técnico) e o ator social (conhecimento tácito), no qual o desenvolvimento 

do conhecimento possui a intenção de transformação da realidade social. Além disso, a 

Papesca/UFRJ utilizou outros procedimentos metodológicos, tais como: diagnósticos rápidos 

participativos, enquetes, levantamento de dados primários e secundários, observações, 

entrevistas individuais e coletivas.

Tendo a metodologia da pesquisa-ação como pressuposto básico, no primeiro ano de 

trabalho (2004) a equipe da Papesca/UFRJ realizou um diagnóstico participativo a partir do 

qual se definiu a implantação de três programas que serão detalhados no item 3 deste 

capítulo. Os resultados deste diagnóstico indicaram que a infraestrutura voltada para o 

desenvolvimento do setor pesqueiro, de uma maneira geral, ainda é precária e são muitos os 

problemas relacionados a comercialização do pescado, qualificação profissional, melhoria 

dos equipamentos, embarcações e artes de pesca. Além disso, é comum a adoção, pelos 

pescadores, de práticas impactantes sobre o meio ambiente, como a pesca predatória, a 

sobrepesca e a degradação de habitats costeiros. 

Por conta disso, a Papesca/UFRJ sentiu a necessidade de refletir sobre as questões 

relacionadas ao meio ambiente e à pesca de uma maneira sistêmica e integrada, unindo 

esforços interdisciplinares. Atualmente a Papesca/UFRJ se encontra num momento de 

inflexão teórico-metodológica, exigindo da equipe de pesquisadores uma revisão crítica de 

seus objetivos, conceitos e métodos para as próximas etapas da pesquisa. O resultado deste 

processo será a confecção de um relatório analítico no qual será redefinido o objetivo geral, 

assim como os referenciais teóricos que indicarão quais as diretrizes dos estudos para o 

período compreendido entre 2009 e 2013. 
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pesquisador. São pressupostos dessa metodologia: o encontro de uma intenção de pesquisa 

(pesquisadores) e de uma vontade de mudar (atores), com o duplo objetivo de contribuir 

com a resolução de problemas e de fazer progredir os conhecimentos fundamentais; o ideal 

de trabalho conjunto para a aprendizagem mútua de pesquisadores e de usuários e o quadro 

ético negociado e aceito por todos (LIU, 1997). 

A metodologia deve obter como resultados a resolução de problemas concretos 

encontrados no decorrer da realização do projeto, conhecimentos validados pela 

experimentação, a formação na comunidade de competências individuais e coletivas e a 

formulação de novos questionamentos a serem aplicados no desenvolvimento de pesquisas 

e estudos posteriores (LIU, 1997). Pressupõe, ainda, um movimento contínuo de pesquisa-

ação, consolidação do conhecimento e avaliação dos processos e dos conceitos. 

Morin (2004), por sua vez, sugere que o profissional (pesquisador) deve estar 

consciente de que o saber que a pesquisa lhe trará responde a uma visão científica ampliada. 

O saber emergirá da reflexão sobre a prática. Como ator e como pesquisador, ele está 

inserido em um campo, faz parte dele, e deve caminhar com múltiplos componentes de seu 

meio, porque não sabe, a priori, o que é pertinente e o que não o é em seu projeto de 

pesquisa. 

É novamente o mesmo autor quem afirma que a pesquisa-ação visa uma ação 

estratégica e requer a participação dos atores. É identificada como nova forma de criação do 

saber, na qual as relações entre teoria e prática e entre pesquisa e ação são constantes. A 

pesquisa-ação permite aos atores que construam teorias a partir das estratégias que 

emergem do campo e que, em seguida, são validadas, confrontadas e desafiadas, 

A necessidade de redimensionamento conceitual e metodológico se dá uma vez que 

as ações desenvolvidas no âmbito da Papesca/UFRJ ganharam projeção para além de 

Macaé e o projeto, assim como seus pesquisadores, tornaram-se uma referência da UFRJ na 

região para muitas questões, nem sempre relacionadas unicamente à pesca. Os 

pesquisadores passaram também a atuar como facilitadores, contribuindo para a articulação 

entre poder público e entidades representativas dos pescadores. Como consequência deste 

processo, hoje a Papesca/UFRJ é uma referência entre projetos institucionais, e desfruta de 

reconhecimento em outras regiões do país e, até mesmo, internacionalmente. 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar a experiência da 

Papesca/UFRJ nesses quatro anos de existência, destacando a participação da comunidade 

e visando, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento da cadeia produtiva da pesca de 

maneira equânime, socialmente justa e ambientalmente sustentável. 

Metodologia: aspectos conceituais

A metodologia utilizada pela Papesca/UFRJ ao longo de seus quatro anos de 

existência foi a de pesquisa-ação, no campo denominado pela sigla PAR (Participatory and 

Action Research), a qual pressupõe o diálogo entre o pesquisador (conhecimento técnico) e o 

ator social (conhecimento tácito ou consuetudinário), ao se buscar, de maneira permanente, 

a implicação dos atores sociais na pesquisa, e se orientar por estratégias promotoras da 

mobilização e da emancipação social (THIOLLENT, 1996; MORIN, 2004). 

A pesquisa-ação é uma metodologia em que, segundo Desroche (2006), o pesquisador 

“tenderia” a transformar-se em ator social enquanto este “tenderia” a transformar-se num 
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Segundo Morin (2004), quatro são os aspectos fundamentais que devem ser levados 

em consideração para o desenvolvimento de uma pesquisa-ação integral: 

 O contrato, que, segundo ele, deve ser aberto, formal e não estruturado, pois não basta que 

se fale em ajuda, assistência e consulta, é preciso que haja uma motivação em comum; 

· A participação, que deve ser entendida como cooperação (intenção). Para Morin, a 

participação é, antes de tudo, um engajamento pessoal, uma abertura à atividade humana. 

Ela reduz cada vez mais a relação de dependência aos outros; faz prevalecer o diálogo; gera 

relação de cooperação ou de colaboração (entre diferentes participantes); é função 

ideológica subjacente à pesquisa (daí a necessidade de debates, pois, sem isso, incorre-se no 

risco de surgimento de ambiguidades e de metodologias incoerentes); 

· A mudança, que visa a transformação; inclui os valores dos participantes; exige uma espiral 

de revisões para ação e o pensamento; traduz-se na ação e no discurso; precisa de vontade 

para tornar complementares a ação e o discurso e começa quando os participantes (atores 

ou pesquisadores) realizam uma ação concreta; 

· O discurso, que deve ser esclarecido (indicadores do processo); um discurso que transforma 

o mundo e que deve saber interpretar os resultados alcançados; que favorece a 

interdisciplinaridade; que deve ser dinâmico e vinculado ao vivido para favorecer a 

conscientização. 

Implicações da pesquisa-ação na Papesca/UFRJ 

Desde o seu início, a equipe da Papesca/UFRJ vem desenvolvendo atividades de 

ensino, pesquisa e extensão que contribuíram ao longo do tempo para a mobilização e 

articulação de pessoas, projetos e instituições no município de Macaé. Ao se avaliar sua 

· 

acarretando mudanças desejáveis para resolver ou questionar melhor uma problemática 

(MORIN, 2004). 

Desroche (1990), inspirado em Bastide (1979), qualificou a pesquisa-ação como 

“uma pesquisa em que os autores de pesquisas e os atores sociais se encontram 

reciprocamente implicados: os atores na pesquisa e os autores na ação”. Conforme 

ilustrado no quadro abaixo, dependendo do grau de implicação podemos denominar 

diferentes formas de participação: integral (a que articula as três formas de pesquisa – de 

explicação, de aplicação e de implicação), aplicada, distanciada, informativa, espontânea, 

usuária, militante e ocasional (que não possui nenhum dos três princípios). 
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trajetória, podemos identificar algumas ações que se apresentam como resultado e/ou 

consequência do processo de pesquisa-ação iniciado por sua equipe, desde sua chegada e 

atuação em Macaé. Uma destas implicações é que a Papesca/UFRJ, entre os anos de 2004 e 

2005, conseguiu facilitar um processo de mobilização social que incluiu aproximadamente 

cem cidadãos, sendo a maioria de pescadores e pescadoras, e trinta instituições, entre elas: 

entidades da sociedade civil, colônia de pescadores, associações de proteção ambiental e de 

pescadores, secretarias da prefeitura, ministérios, instituições acadêmicas e órgãos de 

fomento federais.

Esse processo foi desenvolvido numa sequência de quatro reuniões setoriais e uma 

reunião geral. As duas primeiras reuniões setoriais foram destinadas à participação de 

pescadores e pescadoras, construtores de barcos e seus representantes institucionais. Esses 

encontros foram amplamente divulgados por meio de panfletos e rádios locais. Neles foi 

debatida uma proposta de caminhos a serem seguidos a fim de se tentar superar os entraves 

identificados pela pesquisa na cadeia produtiva da pesca.

A terceira reunião foi destinada à participação de atores governamentais, associações 

de proteção ao meio ambiente, associações empresariais, dirigentes de mercado de peixe, 

agências de bancos locais, os quais foram denominados na pesquisa como atores 

intervenientes locais na cadeia produtiva. Já na quarta reunião estiveram presentes 

representantes de ministérios, órgãos e bancos de fomento federais. A mesma avaliou e 

debateu os encaminhamentos definidos.

Finalmente, a quinta, denominada de “Reunião Geral”, contou com a participação de 

todos os atores ligados à Cadeia Produtiva da Pesca. Após debates em plenárias e em 

219

grupos, foram definidos, de maneira compartilhada, os três programas com suas 

respectivas diretrizes que deveriam orientar a elaboração de projetos visando a 

sustentabilidade da cadeia produtiva da pesca em Macaé. São eles: 

1) Preservação do meio ambiente e promoção da pesca responsável; 

2) Comércio solidário e do crédito popular;

3) Educação para a gestão social. 

Esses programas orientam uma série de projetos de pesquisa que estão em 

andamento em Macaé, mas que atualmente já se expandiram para outros municípios 

localizados no litoral fluminense. A execução das diretrizes, materializadas em projetos, 

propiciou, desde a implantação de um empreendimento econômico solidário, passando por 

processos educacionais, até o embasamento teórico de políticas públicas implantadas na 

atividade da pesca, a saber:

a) inclusão de um capítulo sobre a pesca no Plano-Diretor (PD), inédito na história de Macaé 

(em 2006). A prefeitura, tendo por base o PD, implantou o Conselho Municipal da Pesca e a 

Secretaria de Pesca (em 2007). Também está previsto no PD a criação de um Polo de Pesca 

com infraestrutura, comercialização e qualificação profissional para os pescadores e demais 

profissionais que atuam na cadeia da pesca.

b) elaboração do Projeto Tripartite do Polo da Pesca − Prefeitura de Macaé, UFRJ e 

Petrobras. O projeto contempla uma proposta educacional que engloba os ensinos 

fundamental, médio, técnico, educação de jovens e adultos, qualificação profissional 

articulada à construção de um complexo de infraestrutura e de um sistema de 

comercialização (2007− em fase de prospecção).
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c) incubação de um empreendimento econômico solidário de beneficiamento de pescado (Benesca), em 

andamento desde 2005. As articulações, local e nacional, propiciaram a cessão de terreno 

no ano de 2008 e a provável liberação de recursos para construção do prédio do 

empreendimento em 2010. Além disso, a articulação da Benesca com a Associação dos 

Pescadores e Moradores da Gamboa, em Cabo Frio, propiciou a realização do 1º Festival da 

Culinária da Pesca em Cabo Frio, em 2008.

d) pesquisa do monitoramento do desembarque pesqueiro no cais do Mercado de Peixes de Macaé, 

iniciada em 2007 − Esta pesquisa analisa a estrutura, a logística e o desembarque da 

atividade da pesca neste município, descrevendo aspectos ligados ao arranjo produtivo 

local, a organização social e cultural da classe pesqueira, a diversidade e abundância dos 

espécimes de pescado e as interações socioambientais. A pesquisa se 

e) pesquisa sobre o período de defeso do camarão, iniciada em 2007 – O estabelecimento de um 

período de proibição à pesca do camarão (defeso), respeitando seu período de 

recrutamento, vem sendo questionado quanto à sua especificidade e metodologia utilizada 

para a determinação ao longo da costa brasileira. Este projeto avalia a distribuição, a 

abundância e o ciclo de vida dos camarões decápodes, contribuindo para a administração, a 

preservação da população e a consistência deste período para a costa norte-fluminense.

f) elaboração e execução do curso “Administração em empreendimentos solidários” na 

Educação de Jovens e Adultos do Colégio Municipal de Pescadores de Macaé, em 2006 − O 

fundamenta na 

investigação da atividade pesqueira, dada a necessidade de uma compreensão integral e 

sistêmica das estruturas de produção e comercialização, assim como a multiplicidade das 

relações entre os agentes econômicos que participam da cadeia produtiva em Macaé.
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programa desenvolvido pelo curso se propunha a tratar aspectos relacionados à construção 

social e histórica dos sujeitos, para que os trabalhadores passassem a se perceber como 

sujeitos históricos capazes de interferir nas decisões políticas e mudar as relações na vida 

cotidiana; trabalhar com aspectos da autoestima a partir da relação de grupo e estimular a 

expressão de suas opiniões por meio da fala, da escrita e do corpo. 

g) criação do programa interdisciplinar Relações Socioambientais (RSA), no Colégio de 

Pescadores de Macaé − Esta instituição de ensino foi projetada como uma ação de futuro 

para a preservação da atividade pesqueira na região de Macaé, procurando propiciar aos 

alunos da rede municipal de ensino um currículo que promovesse “a consciência ecológica 

e que tivesse como perspectiva a valorização do ser humano e do meio em que ele vive, 

visando a formação de cidadãos plenos”.

Em função dessa proposta, foi montado um curso para atender, inicialmente, aos 

a  a oalunos de 5  a 8  séries do ensino fundamental (atualmente 6  a 9º anos), aos quais se 

oferece, em regime de tempo integral, um conjunto de disciplinas e conteúdos que excede 

substancialmente o que estabelecem os Parâmetros Curriculares Nacionais, dentre as quais 

estão as RSA.

Considerações finais e projeções futuras 

Ao se avaliar a trajetória da Papesca/UFRJ até o momento, observa-se um 

significativo avanço no que se refere às articulações institucionais, seja no âmbito local, 

estadual e nacional. Durante o diagnóstico participativo, conseguiu-se ampla adesão de 

pescadores(as) e suas entidades representativas (colônias e associações), das lideranças 
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c) incubação de um empreendimento econômico solidário de beneficiamento de pescado (Benesca), em 
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período de proibição à pesca do camarão (defeso), respeitando seu período de 

recrutamento, vem sendo questionado quanto à sua especificidade e metodologia utilizada 

para a determinação ao longo da costa brasileira. Este projeto avalia a distribuição, a 

abundância e o ciclo de vida dos camarões decápodes, contribuindo para a administração, a 

preservação da população e a consistência deste período para a costa norte-fluminense.

f) elaboração e execução do curso “Administração em empreendimentos solidários” na 
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fundamenta na 

investigação da atividade pesqueira, dada a necessidade de uma compreensão integral e 

sistêmica das estruturas de produção e comercialização, assim como a multiplicidade das 

relações entre os agentes econômicos que participam da cadeia produtiva em Macaé.
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programa desenvolvido pelo curso se propunha a tratar aspectos relacionados à construção 

social e histórica dos sujeitos, para que os trabalhadores passassem a se perceber como 
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para a preservação da atividade pesqueira na região de Macaé, procurando propiciar aos 
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oferece, em regime de tempo integral, um conjunto de disciplinas e conteúdos que excede 

substancialmente o que estabelecem os Parâmetros Curriculares Nacionais, dentre as quais 

estão as RSA.

Considerações finais e projeções futuras 
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locais, assim como a participação de representantes dos poderes públicos. No entanto, após 

a definição dos programas e projetos e a priorização do Projeto de Beneficiamento de 

Pescado (Benesca) via edital universal organizado pela Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep), observou-se um refluxo no envolvimento direto dos pescadores. A atuação no 

projeto Benesca passou a envolver mais profundamente grupos específicos, 

principalmente mulheres que atuavam na cadeia produtiva da pesca. 

A reflexão sobre esse período de desenvolvimento da Papesca/UFRJ mostrou, 

ainda, que a sustentabilidade da cadeia produtiva da pesca exige ação proativa do Estado, se 

possível articulada em consórcios, em todas as instâncias da Federação (governos 

municipais, estaduais e federal). Por sua vez, o associativismo consciente e ativo da 

sociedade civil propicia a formulação de políticas públicas com vistas à justiça social e 

ambiental. Por seu turno, a universidade pública demonstrou possuir credibilidade como 

facilitadora nos processos de negociação entre comunidades pesqueiras e órgãos 

governamentais e privados. 

O processo de trabalho dialógico desenvolvido pela Papesca/UFRJ, que buscou estar 

em articulação com o movimento de economia solidária, repercutiu em várias esferas da 

sociedade e do Estado. Isso propiciou a aproximação do Projeto Peixes, Pessoas e Água 

(PPAgua), desenvolvido no Alto e Médio São Francisco, no semiárido mineiro, fruto da 

parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a World Fisheries Trust 

(WFT/Canadá). Da mesma forma, interagiu com o Projeto Manejo dos Recursos Naturais da 

Várzea − ProVárzea/Ibama/MMA, desenvolvido na calha do Rio Amazonas/Solimões. 

Essa aproximação convergiu para a necessidade da articulação e da implantação da 
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Rede Solidária da Pesca, entre julho 2006 e março 2007. Esta aproximação visa a 

sustentabilidade da cadeia produtiva da pesca, por meio da gestão compartilhada de 

recursos naturais e da elaboração de propostas de políticas públicas de âmbito nacional para 

as populações tradicionais de pescadores. Vale ressaltar a importante participação da 

Secretaria acional de Economia Solidária (Senaes)  e da Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca (Seap−PR) no âmbito da constituição da rede. Quanto à sua articulação 

internacional, destaca-se que nos anos de 2006 e 2007 integrantes da coordenação da 

Papesca/UFRJ realizaram três visitas técnicas a Portugal, conhecendo projetos e 

verificando a viabilidade das políticas públicas no tocante às questões socioambientais e 

econômicas das atividades pesqueiras. 

Além disso, durante o segundo semestre de 2007 e o primeiro de 2008, o 

coordenador do Soltec e da Papesca/UFRJ, Prof. Sidney Lianza, na condição de 

pesquisador e professor-visitante do Center for Human Setlements/University of  Britsh 

Columbia (CHS/UBC), em Vancouver, Canadá, desenvolveu estudos focalizados nos 

conceitos teóricos e metodológicos utilizados no “Projeto Novos Consórcios para a 

Governança Metropolitana no Brasil” (PNC), fruto da parceria entre a CHS/UBC e o 

Ministério das Cidades do governo brasileiro.

Como resultado desse processo, é válido ressaltar que desde de abril de 2008 a equipe 

da Papesca/UFRJ desenvolve um estudo exploratório sobre consórcios públicos dentro de 

uma perspectiva de gestão compartilhada de recursos naturais, focalizado na cadeia 

produtiva da pesca nos municípios de Macaé, Casimiro de Abreu e Cabo Frio, no estado do 

Rio de Janeiro. Esta pesquisa tem como objetivo principal sistematizar conhecimentos que 

contribuam para a sustentabilidade da atividade pesqueira e a articulação dos diversos 
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agentes sociais e poderes públicos, e visam a implantação de consórcios. A proposta de um 

consórcio público pode ser um instrumento de empoderamento dos atores sociais 

envolvidos com os recursos pesqueiros e com a história local, dentro de uma visão 

compartilhada de responsabilidade. 

O trabalho da Papesca/UFRJ permitiu que se percebesse também que a 

sustentabilidade da cadeia produtiva da pesca artesanal depende de decisões e de 

formulações políticas compartilhadas. Deve-se procurar levar em consideração o ponto de 

vista dos diversos atores envolvidos: os agentes do Estado, os atores sociais, a academia e os 

detentores do saber consuetudinário. Este esforço deve propiciar o compartilhamento do 

poder de decisão deste conjunto de agentes sobre a pesca artesanal e a aquicultura familiar, 

bem como a qualidade ambiental das águas litorâneas e dos rios. 

A perspectiva de continuidade da Papesca/UFRJ para os próximos anos passa por 

uma redefinição nas dimensões conceituais, metodológicas e geográficas que podem gerar 

novas questões de pesquisa e palavras-chave. O processo de análise e reflexão desenvolvida 

nos dois últimos anos permitiu que a equipe da Papesca/UFRJ convergisse para 

reformulação de seu objetivo geral. 

A conclusão a que se chegou é que a sustentabilidade da cadeia produtiva da pesca 

artesanal, tal como definida em 2004, só poderá obter êxitos se os esforços da academia, dos 

poderes públicos, dos atores sociais e econômicos se voltarem para a implantação de 

processos de gestão compartilhada. Por isso, o objetivo geral da Papesca/UFRJ para o 

próximo período, compreendido entre 2009-2013, será o de contribuir para o 

desenvolvimento da gestão compartilhada da pesca artesanal e aquicultura familiar no 

litoral fluminense. 
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Introdução da Temática

Na realidade, geração e implementação são aspectos contínuos do processo de produção 
de políticas, onde ambos continuam acontecendo depois da legislação ter entrado em 
vigor, seja no âmbito do Estado central, seja entre as autoridades educacionais locais e 

1as escolas (BALL & BOWE, 1992: 14) .

Este capítulo tem como objetivo evidenciar sentidos sobre interdisciplinaridade e 

sobre disciplinarização relativos à Educação Ambiental (EA) que circulam nos diferentes 

contextos de produção de políticas de currículo, confrontando-os com experiências 

escolares que subvertem um suposto e aparente consenso em torno do tema. Afinal, tanto 

os textos de conferências internacionais quanto a legislação brasileira tendem a convergir 

em torno desses dois aspectos que mantém, entre si, estreita relação: a necessidade de 

produção da interdisciplinaridade e uma (im)possibilidade de disciplinarização da EA. A 

fundamentação para tais recomendações é, em grande parte, proveniente dos pressupostos 

2de Paulo Freire  e de teorizações oriundas, sobretudo, da Filosofia, da Sociologia e da 

Psicologia (LOUREIRO & LIMA, 2006). Não é difícil prever que os documentos e as 

pesquisas sobre essa temática nas instituições escolares têm recaído, frequentemente, em 

críticas a práticas educativas consideradas “limitadas” e “descoladas” da realidade dos 

estudantes da Educação Básica.

Como possível solução para tal “limitação” e “descolamento” da realidade, diversos 

autores vêm recomendando que os trabalhos de EA sejam realizados em uma perspectiva 

interdisciplinar, entendida como a única capaz de reunir a perspectiva ambiental à social e 

de criar um efetivo diálogo entre os diferentes saberes. Para Grün (1996), por exemplo, as 

práticas educativas realizadas no âmbito das disciplinas escolares estariam definitivamente 

limitadas por uma perspectiva cartesiana que impõe profundas limitações para a 
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compreensão da natureza política e ética do meio ambiente, bem como para a realização de 

uma EA capaz de romper com essa perspectiva. Na visão deste autor, fundamentado na 

hermenêutica, começa a surgir entre educadores uma consciência de que o mecanicismo 

cartesiano precisa ser superado; tal consciência torna-se perceptível “por meio do próprio 

emprego corrente e em larga escala da palavra “holismo”: “[...] 'Precisamos de uma 

educação ambiental holista', clamam os educadores” (Grün, 1996: 58). Essa citação 

explicita como o termo holismo tem sido empregado como uma espécie de sinônimo da 

noção de interdisciplinaridade, aspecto que pode ser também percebido na introdução de 

Pedro Jacobi ao livro de Tristão (2004: 20):

[...] a Educação Ambiental deve ser, acima de tudo, um ato político voltado para a 
transformação social. Seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação holística que 
relaciona o homem, a natureza e o universo, tomando como referência que os recursos 
naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o homem. Os 
grandes desafios para os educadores ambientais são [...] estimular uma visão global e 
crítica das questões ambientais e promover um enfoque interdisciplinar que resgate e 
construa saberes.

Mesmo reconhecendo a importância das críticas já formuladas por autores como 

Grün (1996) e Jacobi (apud TRISTÃO, 2004), assim como os limites impostos pela 

disciplinarização, entendemos que, para avançar na compreensão das ações de EA que têm 

sido realizadas nos ambientes escolares, assim como na oferta de outras alternativas 

pedagógicas viáveis, torna-se necessária a construção de um programa de pesquisa que 

estabeleça mais diálogos entre a Educação e a EA. De igual modo, defendemos a produção 

de políticas de currículo que, em contato com o referido programa de pesquisa, possa 

fomentar ações mais próximas das peculiaridades e necessidades daqueles que estão, no dia 

a dia, pensando e fazendo EA no contexto escolar: os professores da Educação Básica. 

Expressões como “interdisciplinaridade” ou “holismo” parecem, para muitos desses 

1
 Tradução livre do original: “In a 

very real sense generation and 

implementation are continuous 

features of the policy process, 

with generation or recreation still 

taking place after the legislation 

has been effected; both within the 

central state and within the local 

education authority and the 

schools”. 

2
 Mesmo sendo um dos maiores 

estudiosos das questões 

relacionadas à Educação e um de 

seus maiores defensores, em 

seus trabalhos, Paulo Freire não 

se preocupou com algumas 

questões próprias da escola, 

estando bastante ligado à 

educação popular e a orientações 

metodológicas e pedagógicas 

mais gerais.
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compreensão da natureza política e ética do meio ambiente, bem como para a realização de 

uma EA capaz de romper com essa perspectiva. Na visão deste autor, fundamentado na 

hermenêutica, começa a surgir entre educadores uma consciência de que o mecanicismo 

cartesiano precisa ser superado; tal consciência torna-se perceptível “por meio do próprio 

emprego corrente e em larga escala da palavra “holismo”: “[...] 'Precisamos de uma 

educação ambiental holista', clamam os educadores” (Grün, 1996: 58). Essa citação 

explicita como o termo holismo tem sido empregado como uma espécie de sinônimo da 

noção de interdisciplinaridade, aspecto que pode ser também percebido na introdução de 
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relaciona o homem, a natureza e o universo, tomando como referência que os recursos 
naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o homem. Os 
grandes desafios para os educadores ambientais são [...] estimular uma visão global e 
crítica das questões ambientais e promover um enfoque interdisciplinar que resgate e 
construa saberes.

Mesmo reconhecendo a importância das críticas já formuladas por autores como 

Grün (1996) e Jacobi (apud TRISTÃO, 2004), assim como os limites impostos pela 

disciplinarização, entendemos que, para avançar na compreensão das ações de EA que têm 

sido realizadas nos ambientes escolares, assim como na oferta de outras alternativas 

pedagógicas viáveis, torna-se necessária a construção de um programa de pesquisa que 

estabeleça mais diálogos entre a Educação e a EA. De igual modo, defendemos a produção 

de políticas de currículo que, em contato com o referido programa de pesquisa, possa 

fomentar ações mais próximas das peculiaridades e necessidades daqueles que estão, no dia 

a dia, pensando e fazendo EA no contexto escolar: os professores da Educação Básica. 

Expressões como “interdisciplinaridade” ou “holismo” parecem, para muitos desses 
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profissionais, termos vagos e/ou distantes do fazer pedagógico cotidiano. Além disso, as 

usuais dificuldades para a realização de ações reconhecidas como de caráter interdisciplinar 

– termo reconhecidamente polissêmico – têm sido, muitas vezes, confundidas com certa 

falta de vontade ou de empenho individual dos professores e/ou das escolas, dificultando 

um urgente e fundamental enfrentamento da questão em termos de políticas educacionais.

Neste texto, questionamos prescrições para uma EA escolar que, descoladas das 

realidades educacionais e desconsiderando as diversas abordagens, apostam na simples 

defesa da interdisciplinaridade e de uma não disciplinarização. Para realizar essa tarefa, 

dialogamos com estudos anteriores nos quais problematizamos a interdisciplinaridade 

como condição para práticas bem-sucedidas de EA (LIMA, 2006), assim como levantamos 

algumas ações que têm sido produzidas no estado do Rio de Janeiro, particularmente 

aquelas realizadas nos espaços escolares da Educação Básica (OLIVEIRA & FERREIRA, 

2007; OLIVEIRA, 2009).

Ao investigar materiais curriculares – conferências e documentos oficiais – que se 

referem à EA, Lima (2006) percebe os discursos que defendem a interdisciplinaridade e a 

não disciplinarização como produtores de homogeneidades capazes de limitar a 

diversidade de significados nos diferentes espaços de recontextualização das políticas. 

Relacionamos este fato à própria história da EA como área científica, cujos participantes, 

em busca de reconhecimento e de institucionalização, passaram a tratá-la de modo 

homogêneo, a despeito da ampla diversidade de concepções em diálogo e em disputa 

(LIMA, 2005; LOUREIRO, 2004). Buscando compreender as produções escolares em 

meio às recontextualizações dos textos acadêmicos e oficiais, dialogamos tanto com os 

estudos de Oliveira e Ferreira (2007) e Oliveira (2009) quanto com dados de pesquisa sobre 
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3as práticas de EA nas escolas brasileiras , realizada em 2006 pelo MEC/INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em parceria com a 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro.

De modo semelhante ao que ocorre na área científica, entendemos as produções 

escolares em EA como também representativas das disputas por hegemonia, uma vez que 

os professores integram comunidades disciplinares formadas por subgrupos que, “em 

busca de status, recursos e território, tanto entram em disputas quanto se apropriam de 

determinados padrões de professores, estudantes, temáticas e atividades de ensino, os quais 

foram socialmente produzidos e legitimados pelos sistemas educacionais” (FERREIRA, 

2007: 128). Tendo essa questão como referência, concluímos retomando a noção de que a 

interdisciplinaridade é percebida por diversos autores da EA como a solução dos problemas 

relacionados aos currículos escolares. Contrapomos esse entendimento com as teorizações 

críticas acerca da EA, assim como com aquelas advindas do campo do currículo, visando 

contribuir para a elaboração de políticas curriculares que efetivamente dialoguem, em 

termos teóricos e práticos, com as produções escolares já existentes na área.

Educação Ambiental: sentidos sobre interdisciplinaridade e disciplinarização

Ao longo da história do currículo, o discurso dominante sobre integração curricular, do 
qual faz parte o discurso sobre a interdisciplinaridade, vem assumindo uma conotação 
positiva e mesmo democrática (LOPES, 2002: 146). 

Em seu artigo, Lima (2006) analisou as recomendações sobre interdisciplinaridade 

nos seguintes materiais curriculares: em três conferências internacionais de EA – Tbilisi, 

3
 Especialmente os dados de 

pesquisa relativos ao estado do 

Rio de Janeiro.
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Os trabalhos de Oliveira e Ferreira (2007) e de Oliveira (2009), ao focalizarem as 

ações de EA que têm sido produzidas no âmbito escolar, também nos auxiliam a 

problematizar as questões da interdisciplinaridade e da disciplinarização. Afinal, em ambas 

as produções as autoras escolhem investigar as referidas ações no interior de disciplinas 

escolares “tradicionais” nos currículos da Educação Básica: as disciplinas escolares 

Ciências e Biologia. Operando com a noção de que essas disciplinas escolares são 

“amálgamas mutáveis de subgrupos e tradições” (GOODSON, 1995: 120), são produzidas 

análises que percebem a entrada de temáticas e de metodologias relativas à EA nos referidos 

espaços curriculares em meio a disputas com temáticas e metodologias já 

“tradicionalmente” existentes.

Dialogando com os estudos anteriormente mencionados, percebemos tanto os 

textos investigados por Lima (2006) quanto as ações curriculares analisadas por Oliveira e 

Ferreira (2007) e Oliveira (2009) como produtores de sentidos sobre a EA que são 

recontextualizados e hibridizados em diferentes contextos: o “contexto de influência”, no 

qual ocorrem uma série de disputas dos diversos grupos que atuam nos governos, nos 

partidos políticos e em agências multilaterais, produzindo sentidos sobre as finalidades 

sociais da educação e sobre o que significa ser educado; o “contexto de produção de 

textos”, no qual atua o poder central propriamente dito, produzindo e disseminando 

discursos das definições políticas; e o “contexto da prática”, em que esses discursos são 

mais uma vez produzidos, recontextualizados e hibridizados em instituições como 

universidades e escolas (BALL & BOWE, 1992). Lopes (2006) busca um entendimento 

mais amplo desses contextos na produção de políticas de currículo para além de um 

movimento verticalizado, isto é, que não percebe o Estado como o único formulador de 

políticas a serem implementadas por universidades e/ou escolas. De modo semelhante, 

Estocolmo e Belgrado −; no Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), 

documento elaborado durante o Fórum Global da Eco-92, realizada no Rio de Janeiro; na 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) (BRASIL, 1999); no Parecer n. 226/87 

do antigo Conselho Federal de Educação (CFE); e no documento sobre o tema transversal 

Meio Ambiente dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental 

4(BRASIL, 1998) . Sua problematização sobre a questão está ancorada nos seguintes 

argumentos: (i) os conhecimentos escolares não são mera simplificação dos conhecimentos 

científicos, mas conhecimentos produzidos na e pela escola, a partir da recontextualização 

dos saberes que circulam na sociedade (MACEDO & LOPES, 2002); (ii) a despeito das 

tentativas de se produzir currículos interdisciplinares, os saberes escolares vêm sendo 

historicamente transmitidos por meio de disciplinas (MACEDO & LOPES, 2002); (iii) há 

uma incoerência na inclusão transversal e interdisciplinar de temas em uma estrutura 

curricular organizada em torno de disciplinas escolares (MACEDO, 1999); (iv) a 

interdisciplinaridade como proposta pedagógica é de difícil execução, pois não há um 

consenso entre professores e pesquisadores sobre o que seja essa prática (ANDRADE, 

2003); (v) as recomendações contidas nos documentos das conferências de meio ambiente 

são, em geral, transpostas diretamente para o contexto escolar, ignorando suas 

especificidades (LOUREIRO & LIMA, 2007). 

Lima (2006: 5) afirma, ainda, que:

[...] ao cruzar a discussão sobre as dificuldades em se definir esse conceito com estudos 
sobre os limites da prática interdisciplinar em uma escola de tradição disciplinar, 
busquei problematizar o argumento de que a EA no contexto escolar não é 
interdisciplinar devido à fragmentação dos conteúdos e/ou por desinteresse dos 
professores. Outras dificuldades, como a falta de encontros para o planejamento de 
projetos interdisciplinares, de tempo e de formação dos professores em EA, 
complexificam ainda mais este quadro.

4
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essa autora também questiona as “análises que desconectam as práticas das relações com 

processos sociais e político-econômicos mais amplos, mediados pelo Estado” (LOPES, 

2006: 35).

Nessa perspectiva, as políticas de currículo são compreendidas como produzidas em 

meio a negociações de sentido, imersas em relações de poder e possuidoras de um caráter 

híbrido que favorece leituras heterogêneas e diversificadas nos diferentes contextos 

(LOPES, 2006). Ainda de acordo com Lopes (2006: 40), os discursos produzidos não são 

fenômenos apenas linguísticos, mas se articulam com as identidades dos sujeitos 

envolvidos e estão “imbricados com instituições, processos econômicos e culturais, normas 

e técnicas que constituem as relações sociais”. A referida autora defende também que os 

discursos que se querem hegemônicos são disseminados por comunidades epistêmicas 

“compostas por grupos de especialistas que compartilham concepções, valores e regimes 

de verdade comuns entre si” (LOPES, 2006: 41), e que a investigação de alguns dos 

instrumentos de homogeneização das políticas de currículo pode se dar a partir da análise 

da ação desse grupo social. Conforme suas palavras:

As comunidades epistêmicas produzem tais instrumentos de homogeneização na 
medida em que fazem circular diagnósticos sobre a situação educacional e organizam 
modelos de solução para os problemas identificados, valorizando seu próprio 
conhecimento como fonte dessas soluções (LOPES, 2006: 41)

 Com base nessa argumentação de Lopes (2006) sobre a ação das comunidades 

epistêmicas, em diálogo com os trabalhos em EA de autores como Lima (2005) e Loureiro 

(2004), defendemos que a forte presença de discursos em defesa da interdisciplinaridade e 

de uma não disciplinarização nessa área tem funcionado como um mecanismo produtor de 

homogeneidades sobre a mesma no âmbito escolar. Tal processo se relaciona ao próprio 
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surgimento da EA no seio do movimento ambientalista, o qual incorporou conceitos 

oriundos, principalmente, da Filosofia, da Sociologia e da Psicologia. Formada por um 

amálgama de discursos produzidos tanto no referido movimento quanto na área 

educacional, a EA foi sendo produzida em meio a um hibridismo de sentidos relativos aos 

princípios e aos diferentes espaços de criação e de veiculação de seus conhecimentos e 

práticas: universidades, ministérios e secretarias de educação, escolas, empresas, 

organizações não governamentais, unidades de conservação e museus, entre outros. 

Layrargues (2004), por exemplo, defende não ser mais suficiente falar de uma EA 

“genérica”, conjugada no singular, uma vez que existem fortes disputas entre posições 

muitas vezes antagônicas sobre o significado desse termo, seus princípios, estratégias e 

ações tanto no âmbito da pesquisa quanto na elaboração de políticas públicas pelos 

ministérios e secretarias de Meio Ambiente e/ou de Educação. Recorrendo a Lima (2005: 

16), temos que:

O campo da EA é composto por uma diversidade de atores, grupos e instituições 
sociais que compartilham, enquanto membros do campo, um núcleo de valores, de 
normas e características comuns, mas que se diferenciam entre si por suas concepções 
sobre a crise ambiental e pelas propostas político-pedagógicas que defendem para 
abordar os problemas ambientais. Essas concepções ambientais e pedagógicas, por sua 
vez, fundamentam-se em interesses e posições políticas diversas que oscilam entre 
tendências à conservação ou à transformação das relações sociais e das relações que a 
sociedade mantém com seu ambiente. Esses diferentes grupos portadores de diferentes 
projetos político-pedagógicos disputam entre si a hegemonia do campo da EA e a 
possibilidade de orientá-lo de acordo com sua interpretação e seus interesses [...].

Assim, a EA como “campo de atividade e de saber já nasce como um fenômeno 

complexo e multidimensional que reúne contribuições de diversas disciplinas, matrizes 

filosóficas, atores e movimentos sociais” (LIMA, 2005: 82). É interessante notar que as 

comunidades epistêmicas ligadas a essa área nas universidades, nos centros de pesquisa, nas 
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organizações governamentais e não governamentais, nos ministérios e nas secretarias, são 

compostas, principalmente, por especialistas dos campos da Filosofia, da Sociologia, da 

Geografia, da Antropologia e da Ecologia (LIMA, 2005). Recorrendo, novamente, aos 

escritos de Lopes (2006), reafirmamos as disputas assimétricas em torno dos sentidos 

produtores de discursos que se querem hegemônicos acerca de categorias como 

“interdisciplinaridade”, “holismo”, “desenvolvimento sustentável”, “conscientização” e 

“transformação”, além da própria “definição de EA”. Embora Loureiro (2004) entenda que 

alguns conceitos e categorias teórico-metodológicas passaram a ser tão recorrentes na 

fundamentação de projetos, programas e ações, que se esvaziaram de sentido, percebemos 

essa multiplicidade de sentidos que se escondem em uma falsa homogeneidade como 

produtora de discursos ambivalentes nos quais “brechas” de caráter subversivo podem ser 

encontradas.

Assim, mesmo concordando com Loureiro (2004) quando destaca a existência de 

uma espécie de “ilusão” produzida por uma baixa problematização dos sentidos 

hegemônicos que têm sido produzidos sobre EA – aspecto que precisa ser explicitado, 

analisado e superado –, destacamos a existência de uma multiplicidade de outros sentidos 

que informam, cotidianamente, os textos curriculares e as ações escolares e que podem ser 

explicitados por meio de estudos como os de Lima (2006), Ferreira e Oliveira (2007) e 

Oliveira (2009). Entretanto, esse “falso consenso” tem levado diversos pesquisadores a 

transpor para o contexto escolar princípios da EA tidos como “universais” – dentre os 

quais a interdisciplinaridade e a não disciplinarização –, sem atentar para a multiplicidade de 

entendimentos possíveis e sem reconhecer a especificidade dos currículos da Educação 

Básica. 

237

O trabalho de Cavalari et al. (2006), no qual analisaram as concepções de Educação e 

de EA presentes nos trabalhos apresentados no I Encontro de Pesquisa em Educação 

Ambiental realizado em 2001, é esclarecedor desse fato. Os autores concluíram que a 

interdisciplinaridade é um dos princípios metodológicos mais reconhecidos, apesar de não 

perceberem maiores esforços em sistematizar referenciais ou explicitar os significados 

atribuídos a este termo: em alguns deles, por exemplo, a interdisciplinaridade tem o sentido 

de “interação de diferentes conhecimentos científicos acerca da temática ambiental”; em outros, é tida 

como “um incentivo a uma postura integrativa”; em outros, ainda, trazem a interdisciplinaridade 

como “um processo intermediário à perspectiva multi, pluri ou transdisciplinar”, ou como 

“superação do paradigma racionalista da ciência moderna” (CAVALARI ET AL., 2006: 162). 

Podemos concluir, então, que, apesar de um aparente consenso em torno da 

interdisciplinaridade e de uma não disciplinarização nos discursos sobre EA, a polissemia 

de ambas abre espaço para uma ampla possibilidade de ressignificações. Partindo do 

entendimento das políticas de currículo como elaboradas em um ciclo contínuo formado 

pelos contextos de influência, de produção e da prática, torna-se produtivo buscar os 

diversos sentidos desses termos que têm sido produzidos, recontextualizados e 

hibridizados. A investigação de Lopes (2006) sobre a articulação das comunidades 

epistêmicas com as comunidades de ensino das disciplinas específicas, cujos membros, 

muitas vezes, são também especialistas atuantes nas políticas de currículo, pode auxiliar 

nesse processo. 

No caso da EA, essa articulação pode ser verificada pela forte participação de alguns 

de seus membros tanto nas ações do Ministério da Educação – compondo a comunidade 

epistêmica – quanto em comunidades disciplinares geralmente ligadas à área de ensino de 
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Ciências e Biologia. Acreditamos que, embora essa “coincidência” de papéis também 

contribua para a produção de discursos que se querem homogêneos sobre a 

interdisciplinaridade e sobre a não disciplinarização, ela abre ainda possibilidades de escape 

e de resistência a esse processo, uma vez que os discursos, ao serem recontextualizados, 

sofrem hibridizações com outros textos e discursos, dificultando, assim, o controle dos 

sentidos. 

Na próxima seção, apresentamos dados de uma pesquisa do Ministério da Educação 

sobre as práticas de EA realizadas em escolas brasileiras, além de elementos das análises 

realizadas por Ferreira e Oliveira (2007) e por Oliveira (2009) sobre esse tipo de ação no 

interior das disciplinas escolares Ciências e Biologia, no estado do Rio de Janeiro, os quais 

corroboram esse nosso entendimento.

Sentidos de interdisciplinaridade e de disciplinarização no contexto da prática

Os dados provenientes dos censos escolares e da pesquisa sobre a inserção da EA nas 
escolas brasileiras descortinam um novo horizonte para o qual lançamos a pergunta: 
que contribuições essas experiências podem trazer para a discussão sobre a 
disciplinarização da EA no currículo escolar? Analisar esta questão sem considerar o 
acúmulo de discussões do campo do currículo pode levar a interpretá-las como simples 
transgressões e/ou ações pontuais. Da mesma forma, não estaria levando em conta as 
ressignificações e recriações de tais documentos realizadas nas escolas, baseadas em 
realidades diferenciadas e sócio-historicamente determinadas (LIMA & 
VASCONCELLOS, 2007: 12).

Em relação a uma (im)possibilidade de disciplinarização da EA, Lima e Vasconcellos 

(2007) identificaram tensões e disputas entre o que tem sido defendido na academia, nos 
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5documentos oficiais, nos relatórios dos censos escolares  e na pesquisa do MEC/Inep 

sobre as práticas envolvendo esse tema realizados nas escolas brasileiras. Para ilustrar esses 

aspectos, as autoras utilizaram resultados dos censos escolares e do relatório da referida 

pesquisa, que contrastam com o artigo 10º § 1 do Programa Nacional de Educação 

Ambiental (BRASIL, 1999) – o qual destaca que “a educação ambiental não deve ser 

implantada como disciplina específica no currículo de ensino” –, com as orientações do 

tema transversal Meio Ambiente nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998) e com autores que discutem a questão nos ambientes acadêmicos. 

Tomando como referência, por exemplo, o material do censo escolar, temos que em 

2001, aproximadamente 94 mil escolas ofereciam ITAD [Inserção da Temática Ambiental 

em Disciplinas], 33,6 mil escolas PR [Projetos] e apenas 2,9 mil escolas ofereciam DE 

[Disciplinas Específicas]. [...] As taxas de crescimento para o período  alcançaram valores 

elevados para as modalidades PR e DE – ambas em torno de 90% –, ao passo que a 

modalidade ITAD obteve uma taxa de crescimento de 17% [...]. Os dados sobre a inserção 

da temática ambiental em disciplinas escolares já existentes nos currículos da Educação 

Básica podem ser exemplificados se tomarmos como referência os textos de Ferreira e 

Oliveira (2007) e de Oliveira (2009), nos quais as autoras investigam as ações de EA 

realizadas no âmbito das disciplinas escolares Ciências e Biologia. Focalizando trabalhos 

publicados em anais dos encontros de ensino de Biologia realizados entre 2001 e 2005 no 

6estado do Rio de Janeiro , todos promovidos pela Associação Brasileira de Ensino de 

Biologia (SBEnBio), Ferreira e Oliveira (2007) iniciam uma análise que se complementa no 

estudo de Oliveira (2009), no qual a autora tanto utiliza os anais de um outro encontro sobre 

7o tema realizado em 2007  quanto entrevista quatro professores/autores desse conjunto de 

5
 Que, a partir de 2001, 

passaram a incluir no 

questionário perguntas sobre a 

presença e a forma de inserção 

da EA nas escolas de Ensino 

Fundamental brasileiras. 

6
 Estamos nos referindo aos 

seguintes encontros: o I Encontro 

Regional de Ensino de Biologia 

da Regional RJ/ES – Novo 

milênio, novas práticas 

educacionais, realizado na UFF 

em 2001; o II Encontro Regional 

de Ensino de Biologia da 

Regional RJ/ES – Formação de 

professores de Biologia: 

articulando universidade e escola, 

realizado na Faculdade de 

Formação de Professores da 

UERJ em 2003; e o I Encontro 

Nacional de Ensino de Biologia & 

III Encontro Regional de Ensino 

de Biologia da Regional RJ/ES – 

Ensino de Biologia: 

conhecimentos e valores em 

disputa, realizado na Faculdade 

de Educação da UFRJ em 2005.

7
 Estamos nos referindo ao IV 

Encontro Regional de Ensino de 

Biologia da Regional RJ/ES – 

Ciências Biológicas e Ensino de 

Biologia: tradições, histórias e 

perspectivas, realizado na 

UFRRJ em 2007.
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produções. Ambos os trabalhos permitem evidenciar os dilemas envolvidos na escolha de 

conteúdos e de métodos de ensino para inserir – e, consequentemente, para excluir – nas 

disciplinas escolares Ciências e Biologia. Segundo Oliveira (2009), essa inserção da EA tem 

ocorrido de duas maneiras principais: a primeira, vinculada a objetivos utilitários e/ou 

pedagógicos, os quais possibilitam a seleção de conteúdos com maior relevância social e, a 

segunda, relacionada a objetivos mais acadêmicos, que focam em conteúdos voltados para 

as ciências de referência e, particularmente, para a Ecologia.

No que se refere à EA como disciplina específica, verifica-se no relatório qualitativo 

da pesquisa MEC/INEP (TRAJBER & MENDONÇA, 2006) que, embora esta apareça 

em menor número frente às demais modalidades de inserção da temática nos currículos 

escolares, ela possui algum destaque no Rio de Janeiro. Nesse estado, duas experiências na 

criação de novas disciplinas escolares merecem destaque. Uma primeira experiência foi 

produzida pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que criou o “Programa 

8de Atividades Complementares”   na grade curricular dos Ensinos Fundamental e Médio, 

prevendo que o mesmo seja definido em conjunto pelas unidades escolares, podendo ser oferecido por 

meio de disciplinas e de projetos que, integrados ao currículo, abordem temas relevantes para a comunidade 

9escolar (Portaria E/SAPP n. 48/2004 ). A referida pesquisa evidenciou que a EA tem sido 

bastante trabalhada neste contexto em muitos casos por escolha dos professores a partir de 

temas apresentados pela referida secretaria. Assim, “com espaço físico e carga horária 

próprias, as Atividades Complementares estão se configurando em um importante palco 

para as práticas de EA” (LIMA & VASCONCELLOS, 2007: 10). 

Uma segunda experiência tem acontecido na Escola Municipal de Pescadores do 

Município de Macaé (RJ), na qual três disciplinas escolares já existentes no currículo e 
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voltadas para a parte técnica – “Organização do Trabalho”, “Beneficiamento do Pescado” e 

“Ecologia e Aquicultura” – foram reunidas em uma única nova disciplina escolar 

denominada “Relações Socioambientais” (RSA). De acordo com a equipe pedagógica da 

escola, a junção das disciplinas teve o objetivo de dar maior visibilidade e legitimação à 

concepção socioambiental que norteia o projeto político-pedagógico da instituição, além de 

refletir uma preocupação em mostrar aos alunos as relações entre os conteúdos das 

disciplinas escolares “tradicionais” do núcleo comum e as vivências e conteúdos tratados na 

nova disciplina escolar. Nesse processo de disciplinarização da EA, conferindo-lhe espaço 

curricular com carga horária própria, a equipe pedagógica buscou romper com uma espécie 

de fragmentação existente na abordagem da temática em disciplinas escolares de caráter 

técnico, demonstrando maiores relações entre estas e as questões sociais mais amplas e 

produzindo um outro sentido para o termo “interdisciplinar”.

Retomando a pergunta feita na epigrafe desta seção – a qual envolve um 

questionamento sobre as contribuições que as experiências escolares já existentes podem 

trazer para a discussão a respeito da disciplinarização da EA no currículo escolar –, 

colocamo-nos ao lado de Lima e Vasconcellos (2007), de Oliveira e Ferreira (2007) e de 

Oliveira (2009) quando defendem mais reflexões sobre a interdisciplinaridade e a 

disciplinarização a partir de autores do campo do currículo. 

O entendimento de Ball e Bowe (1992), reafirmado por Lopes (2004, 2005 e 2006), de 

10que os diversos contextos de produção  e de circulação de políticas de currículo se 

influenciam mutuamente – ainda que em relações desiguais de poder –, e de que os 

11discursos das políticas são recontextualizados por meio de hibridismos  nos contextos da 

prática, ajuda a entender por que, por exemplo, a introdução do “Programa de Atividades 

8
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políticas. No mundo globalizado, 
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discursos híbridos.
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Complementares” na grade curricular das instituições estaduais fez com que fossem 

trabalhados conteúdos de EA, os quais, com carga horária própria, professores de áreas 

específicas e avaliações com formato escolar produziram uma ação disciplinar. Muitos 

professores que trabalham com as disciplinas do núcleo comum entrevistados na pesquisa 

do MEC/INEP relataram ter dificuldade de trabalhar a EA por causa da grande extensão 

dos conteúdos das disciplinas já estabelecidas no currículo. Com base neste fato, houve 

quem defendesse a disciplinarização da mesma como forma de ganhar visibilidade, obter 

verbas e promover cursos específicos de formação docente. 

Segundo Ball e Bowe (1992), as instituições e seus grupos disciplinares têm diferentes 

histórias, concepções pedagógicas e formas de organização, reinterpretando de forma 

particular os discursos dos documentos curriculares. Complementando com Lopes 

(2004: 113), “as políticas estão sempre em processo de vir a ser, sendo múltiplas as leituras 

possíveis de serem realizadas por múltiplos leitores, em um constante processo de 

interpretação das interpretações”. O conceito de recontextualização, para a autora, ajuda a 

entender que, ao circularem no corpo social da educação, tanto os textos oficiais quanto os 

não oficiais são fragmentados. Neste processo, alguns trechos são mais valorizados do que 

outros, associando-os a outros fragmentos de textos capazes de ressignificá-los. Nas 

experiências aqui brevemente descritas, foi possível perceber diferentes processos de 

recontextualização a partir de uma espécie de “bricolagem de textos e discursos”. Afinal,  

A incorporação da categoria hibridismo implica entender as políticas de currículo não 
apenas como políticas de seleção, produção, distribuição e reprodução do conhecimento, 
mas como políticas culturais, que visam orientar determinados desenvolvimentos 
simbólicos, obter consenso para uma dada ordem e/ou alcançar uma transformação 
social almejada (CANCLINI, 2001). Em uma perspectiva anti-hegemônica, 
desenvolver políticas culturais implica favorecer a heterogeneidade e variedade de 
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mensagens, que podem ser lidas por diferentes sujeitos de diferentes formas, sem a 
pretensão de congelar identidades. (LOPES, 2005: 7).

Considerações finais

A despeito das experiências anteriormente relatadas, as quais evidenciam ações 

produzidas no âmbito de disciplinas escolares já “tradicionais” na Educação Básica ou 

mesmo em novos espaços curriculares, importantes autores da área ainda reafirmam que a 

interdisciplinaridade e uma não disciplinarização são condições necessárias para a 

realização de boas práticas em EA. O trecho a seguir, extraído de Carvalho (2004: 125), 

demonstra bem esse entendimento:

Na escola, organizada sobre a lógica dos saberes disciplinares, o resultado é que, por exemplo, 
o professor de Geografia não toca nos aspectos biológicos da formação de um relevo em estudo; o 
historiador não considera a influência dos fatores geográficos na compreensão do declínio de 
uma civilização; o professor de Biologia não recupera os processos históricos e sociais que 
interagem na formação de um ecossistema natural, e assim por diante. […] Por outro lado, 
como ceder à lógica segmentada do currículo, se a EA tem como ideal a interdisciplinaridade e 
nova organização do conhecimento? […] Assumir uma postura interdisciplinar como 
abertura a novos saberes é situar-se intencionalmente na contracorrente da razão 
objetificadora e das instituições, como a escola e os saberes escolares, enquanto espaços de sua 
manutenção e legitimação […].

Percebemos o discurso da autora como representativo de sentidos que, ainda hoje, 

se querem hegemônicos quanto se fala sobre a EA no âmbito escolar. Tais sentidos, muitas 

vezes, apostam na noção de interdisciplinaridade como a grande solução para os males da 

educação brasileira e tendem a desconsiderar o fato de que os professores são sujeitos 

capazes de produzir novos sentidos, ressignificando suas práticas cotidianas. De modo 

distinto, entendemos que as práticas docentes aqui explicitadas evidenciam esforços 

criativos no sentido de valorizar conteúdos e práticas de EA no âmbito escolar, as quais 
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produzem conhecimentos escolares específicos e diferenciados tanto das ciências de 

referência quanto de disciplinas escolares já “tradicionais” nos currículos, tais como 

Ciências e Biologia (OLIVEIRA & FERREIRA, 2007; OLIVEIRA, 2009). 

Especificamente, compreendemos que esse processo produz, no contexto da prática, 

novos sentidos sobre interdisciplinaridade e sobre disciplinarização que circulam e são 

recontextualizados e hibridizados nos demais contextos de produção de políticas de 

currículo.

Defendemos, por fim, que a perspectiva aqui adotada nos possibilita o 

questionamento de noções de caráter “fixista”, as quais tendem a isolar os sujeitos de suas 

produções ao impor normas e princípios que se pretendem independentes das realidades 

locais. Com base nas considerações de autores da própria EA crítica – tais como Loureiro 

(2004) −, podemos concluir que definir condições a priori para práticas educativas 

“genéricas”, isto é, que são consideradas adequadas para quaisquer situações e contextos 

escolares, sem levar em conta os atores sociais que delas participam, não fortalece tais 

sujeitos e nem tampouco contribui para a transformação social que a própria área tanto 

almeja. 
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Especificamente, compreendemos que esse processo produz, no contexto da prática, 

novos sentidos sobre interdisciplinaridade e sobre disciplinarização que circulam e são 

recontextualizados e hibridizados nos demais contextos de produção de políticas de 

currículo.

Defendemos, por fim, que a perspectiva aqui adotada nos possibilita o 

questionamento de noções de caráter “fixista”, as quais tendem a isolar os sujeitos de suas 

produções ao impor normas e princípios que se pretendem independentes das realidades 

locais. Com base nas considerações de autores da própria EA crítica – tais como Loureiro 

(2004) −, podemos concluir que definir condições a priori para práticas educativas 

“genéricas”, isto é, que são consideradas adequadas para quaisquer situações e contextos 

escolares, sem levar em conta os atores sociais que delas participam, não fortalece tais 

sujeitos e nem tampouco contribui para a transformação social que a própria área tanto 

almeja. 
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Ao buscarmos maior reflexão sobre a materialidade da Educação Ambiental (EA) no 

cotidiano escolar, mais especificamente sobre as formas de inserção desta dimensão da 

educação nas escolas e sobre seus desdobramentos na construção do conhecimento e na 

efetividade de sua intencionalidade, não podemos fazê-lo sem situá-la em um contexto 

educativo mais amplo e, mais delimitadamente, sem pensarmos em questões ligadas à 

organização curricular e ao contínuo embate entre disciplinaridade e interdisciplinaridade.

Falo em embate porque esta questão apresenta-se sempre na pauta de discussões 

entre educadores, gestores e fomentadores de políticas públicas de EA que defendem a 

viabilidade e validação de uma ou de outra possibilidade pedagógica. Apesar das “paixões” 

e das diferentes forças que se articulam sob este embate, precisamos construir um olhar 

histórico que nos possibilite entender melhor como tais perspectivas pedagógicas e 

epistemológicas se constituíram e o que trazem em si, a partir de uma espécie de arcabouço 

conceitual e metodológico, como forma de contribuição para o tipo de EA que se pretende 

viabilizar nos diferentes ambientes escolares.

Ao posicionarmos esta discussão na escola, podemos observar que a lógica da 

validação do conhecimento se estabeleceu neste espaço, de forma que, ainda com raras 

exceções, há saberes e conhecimentos mais válidos e, em função desta validação, estão 

presentes nos currículos oficiais e constituem os corpos de conhecimentos vertebradores 

das disciplinas escolares. E ainda mais, podemos identificar na lógica aristotélica que 

“identificou a disciplina como um saber-dizer pleno (discutir plena), em que só o que 

raciocina com argumentos indiscutíveis pertence ao campo da disciplina” (CASANOVA, 

2006: 15), um dos elementos que se consolidou na história curricular e que tanto dificulta a 

possibilidade de inclusão de novos grupos de conhecimentos que, muitas vezes, não 
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conseguem ganhar concretude pedagógica na tão disputada e hierarquizada “grade” 

curricular. 

A partir da mudança paradigmática advinda da “alquimia do moderno” (GRUN, 

1996: 28), que promove um novo modo de produção e construção do conhecimento que 

valoriza a constituição de corpos disciplinares, esta tendência ganha um novo incremento 

com o advento da Revolução Industrial. Casanova (2006: 16) cita que

[...] a partir da Revolução industrial, da vinculação cada vez maior das ciências e das 
engenharias com a produção, e da divisão progressiva do trabalho manual e intelectual, 
foram surgindo novas “disciplinas” em praticamente todas as especialidades. 
Criaram-se “disciplinas” inclusive dentro de cada especialidade, fenômeno que se 
acentuou em fins do século XIX e durante o século XX. [...]

Lück (2000: 41) também identifica no paradigma positivista as bases teórico-

metodológicas que determinaram um grau cada vez maior da especialização e, 

consequentemente, a constituição de disciplinas específicas, a partir da validação e da 

conjunção do empirismo com a lógica formal. Esta autora destaca, porém, que dentro de 

uma perspectiva dicotômica, própria do paradigma positivista, o termo disciplina é 

utilizado para indicar dois enfoques ao conhecimento: “o epistemológico, referente ao 

modo como o conhecimento é produzido, e o pedagógico, referente à maneira como ele é 

organizado no ensino, para promover a aprendizagem dos alunos” (LÜCK, 2000: 36). 

Segundo o enfoque epistemológico, Lück, (2000: 37) define que disciplina pode ser 

considerada “uma ciência (atividade investigativa) e/ou cada um dos ramos do 

conhecimento”. Para a mesma autora, a disciplina (ciência) pode ser entendida como

[...] um conjunto específico de conhecimento de características próprias, obtido por meio 
de método analítico, linear e atomizador da realidade, produz um conhecimento 
aprofundado e parcelar (as especializações). Ela corresponde, portanto, a um saber 
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A autora considera que, para melhor compreendermos o processo de 

disciplinarização, devemos conhecer seus pressupostos. Dentre estes, consideramos que 

alguns merecem destaque especial devido às suas íntimas relações com os desdobramentos 

que a perspectiva disciplinar traz para os campos do conhecimento que lidam com 

realidades complexas, como a EA, bem como no que diz respeito a seus métodos e 

objetivos, os quais orientaram a constituição de disciplinas e de áreas especializadas. Entre 

estes pressupostos destacamos: 

[...] 
− a visão de “universo como um sistema mecânico, composto por unidades materiais 
elementares”;
− “a matéria é a realidade última e os fenômenos espirituais, nada mais são que uma 
manifestação da matéria”;
−“uma realidade regular, estável, permanente, tendo existência própria”;
− “verdade absoluta, objetiva, e existe independente do sujeito cognoscente”;
− “a ciência é isenta de valores, uma vez que estes são absolutos e existentes na 
natureza”;
− “a vida em sociedade é uma luta competitiva pela existência”;
− “o progresso material é ilimitado e alcançável pelo crescimento econômico e 
tecnológico” [...] (LÜCK, 2000: 41)

Em relação ao método de criação das disciplinas, Lück (2000: 42) considera que estas 

resultam de um modo de construção do conhecimento que se encontra alicerçado em 

perspectivas epistemológicas caracterizadas por:

[...]
− Fragmentação ou atomização gradativa da realidade em suas unidades menores, 
para conhecê-las (atomização), de que resultam as variáveis, isto é, as unidades 
mínimas de análise (reducionismo);
− isolamento do fenômeno estudado em relação ao contexto de que faz parte (a-
historicidade);
− organização das partes estudadas, segundo leis causais unidirecionais (linearidade);

especializado, ordenado e profundo, que permite ao homem o conhecimento da 
realidade a partir de especificidades, ao mesmo tempo em que deixa de levar em 
consideração o todo de que faz parte.[...]

Dentro desta perspectiva dicotômica, o conhecimento já produzido é submetido ao 

tratamento metodológico analítico, linear e atomizador, agora com o objetivo de facilitar a 

compreensão e apreensão pelos estudantes. Este tratamento linear e atomizador, 

duplamente aplicado na dimensão epistemológica e didática, traz como consequência um 

maior distanciamento em relação à realidade de que emerge. 

Este fato tem, geralmente por consequência,  um conjunto de 

conteúdos/conhecimentos isolados que passam a valer por si mesmos, e não por sua 

capacidade de gerar entendimento da realidade e, como desdobramento, dificultam ou não 

proporcionam aos estudantes compreendê-la e atuar sobre ela para transformá-la, 

criticamente. Sem esta possibilidade, pode-se também afirmar que a construção de uma 

efetiva percepção crítica de mundo e das relações sociais que se estabelecem no cotidiano 

torna-se bem mais difícil. Sem a efetivação de um entendimento crítico do mundo e da 

construção de ações transformadoras, a educação restringe seu papel a uma ação 

meramente reprodutora (LÜCK, 2000: 39).

Nesse sentido, precisamos ter clareza de que epistemologia, pedagogia, ciência e 

ensino representam dimensões indissociáveis de uma mesma realidade: como se a ciência 

pudesse se desvincular da dimensão do ensino ou como se o ensino pudesse se divorciar da 

ciência. “Há que se superar a mentalidade que separa e esconde as relações entre a situação 

pedagógica e a situação epistemológica, isto é, entre o ensinar e a produção de 

conhecimentos científicos”, adverte Pavianni (1988 apud LÜCK, 2000: 53).
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ensino e para a forma como se consolidou a organização do currículo escolar. Pensando 

1neste e nos fazeres escolares , independente do distanciamento que possa existir entre as 

2disciplinas científicas e escolares , precisamos considerar a herança trazida por muitos 

professores dos cursos de graduação e do modelo como o conhecimento especializado se 

constituiu nas universidades e se integra à própria representação dos estudantes destas 

instituições sobre o modo de operar das disciplinas.

É claro que não podemos generalizar determinadas práticas observadas no contexto 

escolar e nem avaliá-las sem a devida problematização e construção de relações com 

inúmeras questões de políticas públicas que estão vinculadas ao cerne da formação docente 

(inicial e continuada) ou aos fatores que determinam as condições objetivas das escolas, mas 

muito do modo de operar dos profissionais que estão ocupando os diversos espaços 

pedagógicos das escolas se estabelecem a partir da reprodução de seu processo de 

formação.

Este fato pode ser observado a partir de uma extrema valorização do conhecimento 

validado nos centros produtores de ciências, em detrimento dos conhecimentos oriundos 

do meio sociocultural e, consequentemente, da percepção de que os próprios alunos e suas 

comunidades são portadores de saberes que devem dialogar com aqueles historicamente 

construídos, como possibilidade de criação de um novo conhecimento que se estabelece a 

partir de novas bases relacionais.

Porém, mesmo tendo-se ciência de que os conhecimentos escolares não se 

fundamentam apenas nos conhecimentos científicos, pois, segundo Lopes (2003: 154), “a 

lógica científica no contexto escolar é sempre uma lógica recontextualizada, engendrada 

− distanciamento do observador em relação ao objeto observado, de modo a garantir a 
objetividade;
− análise quantitativa e explicativa estatística da realidade, a partir do pressuposto 
de que a representação estatística e a realidade cultural coincidem e que tudo que existe 
expressa-se em quantidade;
− simplificação, uma vez que cada estágio e momento da produção do conhecimento é 
considerado independente do outro;
− lógica dedutiva, a partir do pressuposto de que as importantes dimensões de um 
fenômeno evento ou situação são já conhecidos e podem ser replicados por 
experimentação. (LÜCK, 2000: 42).

No que diz respeito ao objetivo da construção disciplinar, o modelo positivista busca: 

[...] explicar os fenômenos, com vistas a predizê-los e a controlá-los, em razão de sua 

orientação, que é conservadora. Consequentemente, generaliza informações de uma 

realidade. Essa generalização estabeleceria leis explicativas, a partir de pressupostos 

de estabilidade, ordem e regularidade dos fenômenos (LÜCK, 2000: 42).

Lopes (2003: 148) afirma que este modelo de construção do conhecimento científico, 

fundado em um processo de especializações, trouxe, sem dúvidas, inegáveis avanços no 

campo científico-tecnológico. Porém, por conta de um processo de especialização 

excessivo, acabou gerando um distanciamento da realidade social e, em muitos casos, uma 

quase impossibilidade de diálogo entre os diferentes campos de especializações, 

dificultando uma percepção e capacidade de avaliação mais crítica de seu modo de 

produção do conhecimento e, poderíamos também dizer, das implicações que o uso das 

diferentes tecnologias produzidas por este modelo de fazer ciência trouxe, não apenas para 

a humanidade, mas para o planeta como um todo. 

Todas estas questões nos possibilitam inferir as implicações para a dimensão do 

1
 Ações pedagógicas 

sistematizadas ou não que 

contribuem para a construção do 

conhecimento e para o modo 

como os estudantes elaboram 

suas representações de mundo e, 

a partir daí, se inserem no 

mesmo.

2
 Fazemos esta observação a 

partir das considerações de 

Lopes (2003: 150), que defende 

que “o conhecimento escolar e o 

conhecimento científico são 

instâncias próprias de 

conhecimento e as disciplinas 

escolares possuem uma 

constituição epistemológica e 

sócio-histórica distinta das 

disciplinas científicas”. Da mesma 

forma, a autora considera que a 

mediação entre as disciplinas 

científicas e escolares é feita 

pelas disciplinas acadêmicas 

universitárias, sendo, inclusive, 

esta aproximação entre disciplina 

escolar e acadêmica um fator que 

lhes confere “prestígio, apoio 

social e hierarquia na posição das 

disciplinas, ou seja, constitui-se 

como um padrão de estabilidade 

curricular” (LOPES, 2003: 158).
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por interesses sociais mais amplos”, devemos levar em consideração que um dos elementos 

mais significativos para a seleção de conteúdos pelos professores para a construção de seu 

planejamento e programação de suas atividades pedagógicas está visceralmente vinculada 

aos conteúdos dos livros didáticos, os quais buscam, a partir das “ciências-mãe” (biologia, 

química e física) os conhecimentos técnicos que lhes dão validade. Ainda para Lopes (2003: 

155), “as disciplinas escolares não têm por objetivo a transmissão de princípios e conteúdos 

científicos estabelecidos a priori, em instituições outras”.

A partir do exposto, devemos nos arguir: de onde parte o paradigma interdisciplinar 

como uma construção intelectual portadora de elementos que podem melhor contribuir 

para uma percepção mais aprofundada, articulada e, efetivamente, colaboradora, para a 

transformação do que tradicionalmente se faz na escola e para o enfrentamento das 

questões socioambientais contemporâneas? Como a própria denominação já nos informa, 

da crítica ao paradigma disciplinar e ao que ele representa como parte fundante do projeto 

cultural humano.

Fruto histórico de um processo de disjunção, o paradigma disciplinar − que se 

acentuou cada vez mais até chegar às raias das hiper-especializações e do isolamento entre 

seus diferentes campos de conhecimento − se viu interrogado e ao mesmo tempo 

surpreendido pela complexidade dos fenômenos e problemas socioambientais 

contemporâneos, que passaram a exigir um profundo diálogo não apenas entre os 

especialistas e seus campos de conhecimentos, mas também entre os diferentes atores 

sociais, historicamente apartados, tornados desiguais e, consequentemente, submetidos a 

uma hierarquia na qual sempre lhes cabia o bônus de políticas públicas reprodutoras e um 

papel social onde a submissão representava a alternativa para sua inserção no mundo social.

257

Casanova (2006: 19) considera que a interdisciplinaridade nasce como resposta à 

excessiva disciplinarização que, entre outras coisas, gerou um movimento a favor do estudo 

da totalidade nas ciências humanas e naturais, tendo se fortalecido a partir das primeiras 

décadas do século XX em função das críticas e contribuição de vários campos do 

conhecimento: “A teoria da Gestalt foi uma das correntes que lutou para não se perder nas 

partes e por se aprofundar na consciência do todo. Seus autores consideram que o todo é 

algo distinto da mera soma, o que permite esclarecer relações e tendências que, de outra 

maneira, seriam inexplicáveis” (CASANOVA, 2006: 19).

A empreitada pela pavimentação de uma nova via para a construção do 

conhecimento que se diferenciasse do paradigma disciplinar ganhou reforço a partir da 

década de 30, quando surgiu um amplo movimento que buscava aproximar ou mesmo 

demolir as disciplinas. Em 1937 apareceu, pela primeira vez, a palavra interdisciplinar, 

cunhada pelo sociólogo Louis Wirtz e, mesmo antes, a Academia de Ciências dos Estados 

Unidos já havia empregado a expressão “cruzamento de disciplinas” (CASANOVA, 

2006: 19).

 Este movimento pela interdisciplinaridade vai ganhando corpo a partir de novas 

adesões e produções que apontam a necessidade de uma mudança radical na forma como 

compreendemos e enfrentamos os problemas que se desvelam, especialmente a partir da 

globalização que impingiu ao mundo a crença de uma única via econômica e da 

mundialização dos fenômenos, de forma que tais problemas passam a exigir, para a sua 

melhor compreensão, a explicitação de suas diversas dimensões: econômica, política, ética, 

ambiental, social, entre outras que os constituem.
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Para além do recorte histórico, a assunção deste novo modo de compreender e 

explicar os fenômenos socioambientais, entre outros, é fruto da clara percepção de que cada 

fenômeno e/ou problema é “composto por uma multiplicidade de fatores que não são 

mutuamente excludentes, e sim explicativos e justificados uns em relação aos outros” 

(LÜCK, 2000: 50).

Ao redirecionarmos o foco para o universo escolar, a partir das reflexões postas 

anteriormente sobre a interdisciplinaridade, podemos considerar que esta perspectiva 

pedagógica tem princípios e pressupostos que podem favorecer uma mudança significativa 

do padrão de relações, hierarquicamente falando, que se estabelece entre os educandos e 

educadores, escola e comunidade e entre os diferentes segmentos de profissionais. Além 

disso, deve possibilitar também o diálogo entre os variados saberes que atravessam o 

cotidiano escolar, a integração entre os diferentes conteúdos e a realidade, o tempo e os 

espaços escolares, o modo como se opera o planejamento, as programações e avaliações, 

enfim, o processo pedagógico e, em especial, o tipo de gestão escolar que se estabelece nas 

diferentes unidades escolares.

Os limites e as possibilidades de diferentes formas de inserção curricular da EA

A breve passagem que desenvolvemos no início deste trabalho pelos princípios, 

pressupostos e elementos constitutivos dos paradigmas disciplinar e interdisciplinar não 

teve por objetivo apontar o “verdadeiro” e “único” caminho para o tratamento dado à EA 

escolar, ou mesmo teve a pretensão de esgotar uma discussão que exige uma reflexão 

extremamente relacional e problematizadora. Mas, sim, oferecer elementos para uma 

reflexão que possibilite termos clareza sobre o território que adentramos, ou melhor, sobre 
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os caminhos pedagógicos, identificados na pesquisa de Veiga (2006) para a inserção 

curricular da EA. 

Tendo por base esta reflexão sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade e, 

tentando superar a lógica que muitas vezes se materializa na EA formal, na qual esta 

dimensão da educação ganha concretude descolada da realidade educacional como um 

todo, apresentaremos a seguir, a partir de nossa reflexão e com base em pesquisa realizada 

3para a elaboração da dissertação de mestrado , os limites e possibilidades de cada uma das 

formas de inserção curricular da EA apontadas na pesquisa anteriormente citada.

Disciplina (limites e possibilidades)

Limites

· Reduzida possibilidade de superação da quase incomunicabilidade e da 

possibilidade de se operar com os diferentes referenciais teórico-metodológicos que, em 

função de sua complexidade, as questões ambientais trazem embutidas em si;

·  Possibilidade de ecologização, transferência dos conteúdos de ecologia para o 

trabalho de EA (especialmente quando se trabalha com a lógica de que há disciplinas 

vocacionadas para a temática ambiental, no caso de Ciências, em especial, e da Geografia);

·  Dificuldades de limitação da carga horária (grade curricular – hierarquia das 

disciplinas);

·  Construção dos critérios de avaliação − riscos de reprodução dos mesmos critérios 

de avaliação tradicionalmente usados, inclusive com a utilização da avaliação como 

instrumento de opressão, controle e dominação;

3
 Dissertação apresentada no 

Programa de Pós-Graduação da 

universidade Federal do Rio de 

Janeiro, em agosto de 2008, 

intitulada:DIÁLOGO COMO 

CAMINHO PARA UMA NOVA 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: 

A EXPERIÊNCIA DE 

EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

ANGRA DOS REIS
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os caminhos pedagógicos, identificados na pesquisa de Veiga (2006) para a inserção 

curricular da EA. 

Tendo por base esta reflexão sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade e, 

tentando superar a lógica que muitas vezes se materializa na EA formal, na qual esta 

dimensão da educação ganha concretude descolada da realidade educacional como um 

todo, apresentaremos a seguir, a partir de nossa reflexão e com base em pesquisa realizada 
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·  Construção dos critérios de avaliação − riscos de reprodução dos mesmos critérios 

de avaliação tradicionalmente usados, inclusive com a utilização da avaliação como 

instrumento de opressão, controle e dominação;

3
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· 

desenvolvimento de ações ou agregar um significado negativo ao tema;

·  Risco de exclusão de outros profissionais de educação ou outros professores, visto 

que se pode identificar no professor da disciplina ou o mesmo pode considerar-se o único 

que deve abordar ou desenvolver o tema;

·  Dificuldades com a formação desse profissional, já que praticamente não há 

graduação em EA. Os profissionais poderiam seri identificados por meio ou a partir de 

disciplinas consideradas “vocacionadas”, através de áreas em conjunto como em Estudos 

Sociais (História e Geografia) ou Ciências (Biologia, Física e Química); os critérios para esta 

seleção poderiam englobar variedade significativa de exigências, inclusive nenhum critério, 

apenas indicações;

·  Incapacidade de reorientar o currículo, pensado em uma perspectiva de currículo 

como processo e não como produto (ALVES, 2002), e não apenas do currículo de uma 

área, ou nas relações entre os segmentos na escola;

 · Dificuldades de lidar com a perspectiva de uma realidade (socioambiental) 

complexa.

Possibilidades

·  Maior controle do processo;

·  Devido às condições objetivas de grande parte das unidades escolares, muitas 

vezes, torna-se a única opção de ação;

Dificuldades no relacionamento professor/aluno podem prejudicar o 
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·  

professores foram submetidos (multidisciplinar, com praticamente nenhuma articulação 

entre as disciplinas).

4Projetos

Limites

·  Corre-se o risco de que cada disciplina envolvida contribua apenas com o 

necessário para a solução ou mitigação do problema proposto (não há avanço além da 

participação pela contribuição), se estas não efetivarem um diálogo concreto;

·  Pode-se enclausurar o tema dentro de um pequeno grupo ou turma envolvida no 

projeto, quando este representar uma iniciativa de uma disciplina ou professor; 

·  Pode-se ficar muito vinculado à prática, no caso de propostas de ação, sem a devida 

reflexão crítica que os temas pertinentes à EA normalmente exigem;

·  Pode adquirir caráter pragmático, tornando-se atividade-fim (LAYRARGUES, 

1999);

·  Corre-se o risco de não mobilizar elementos necessários à construção de uma 

cidadania ativa e/ou participativa se ficar restrito a um grupo, sem envolver a coletividade 

por meio do diálogo;

·  Incapacidade de reorientar o currículo e as relações entre os diferentes segmentos, 

quando não articulado a dinâmica pedagógica da escola como um todo.

Fácil adequação ao modelo de formação profissional ao qual a maioria dos 

4
 Além da impossibilidade de 

fazermos uma reflexão sobre 

projetos sem levar em 

consideração a pedagogia de 

projetos e sua estreita relação 

com a Escola Nova, cabe 

destacar que, independente das 

várias perspectivas pedagógicas 

e metodológicas que 

acompanharam esta tendência, a 

qual influenciou e até hoje 

influencia a ação docente, 

devemos destacar que os 

projetos “tem objetivo definido em 

função de um problema, cuja 

solução é o critério para definir 

seu grau de sucesso;

 em geral, são realizados em 

função de uma necessidade 

específica, um problema;

 são finitos: têm começo e 

término programado; solucionado 

o problema, o projeto termina e 

são 'irregulares', ou seja, fogem 

da rotina” (Disponível em: 

<www.projetospedagogicosdinam

icos.kit.net>  ).
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Possibilidades

·  

ou turma;

· Torna-se uma interessante opção de ação devido, muitas vezes, às condições 

objetivas de grande parte das unidades escolares;

·  Estimula o surgimento de iniciativas e gera mobilização em torno de ações 

concretas justamente por ser portador de proposta pedagógica ativa;

· Torna-se capaz de gerar mudança de atitudes em relação ao processo ensino-

aprendizagem quando as questões e os temas trabalhados são identificados a partir do 

interesse dos alunos e / ou comunidade;

·  Permite mudar a perspectiva passiva com que, tradicionalmente, o trabalho 

pedagógico se efetiva em sala de aula. 

5Inserção temática

Limites

·  Redução das perspectivas de aprofundamento (se trabalhado como um Tema 

Instantâneo de Motivação);

·  Geralmente, possuem caráter emergente e apresentam-se vinculados a uma 

questão em destaque na atualidade ou a um problema identificado com o grupo envolvido 

(alterações climáticas, transgênicos, seca etc.).

Possibilita maior controle do processo quando bem articulado ou restrito a grupo 
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·  

mobilização e envolvimento, porém a participação de diferentes áreas de conhecimento 

pode ser limitada, o que reduziria as perspectivas de uma plena problematização e, 

consequentemente, de sua plena compreensão;

·  Deve-se estar atento às relações/articulações entre as áreas envolvidas, pois, se não 

ocorre em condições igualitárias – de argumentação, contribuição a partir de referenciais 

teórico-metodológicos, influência e envolvimento −, a hegemonia de determinadas áreas 

tradicionalmente consideradas vocacionadas, como Ciências ou Geografia, pode dar um 

cunho ecologizante ou biologizante às questões, restringindo as reflexões sobre questões 

sociais, políticas e econômicas;

· Pode não garantir a democratização das relações e/ou diálogo entre os diferentes 

atores envolvidos se a eleição do tema não contar com a participação efetiva da coletividade 

(alunos, professores e demais agentes envolvidos);

· Pode gerar uma confusão conceitual entre inserção temática, Tema Instantâneo de 

Motivação e Tema Gerador, dentro de uma perspectiva freiriana;

·  Pode transformar-se em um complemento dos conteúdos de área;

·  Se não for concebida em uma perspectiva pedagógica coletiva, tem pequena 

capacidade de reorientação curricular.

Possibilidades

·  Caso  seja planejado em uma perspectiva pedagógica coletiva, pode facilitar a 

materialização e/ou efetivação de um trabalho transversal, pavimentando um caminho 

Por poder ter a sua escolha ligada a interesses da turma, sua significação pode gerar 

5
 Chamamos de inserção 

temática a inserção do tema ou 

de questões socioambientais em 

disciplinas escolares.
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facilitador de uma multidisciplinaridade articulada, ou mesmo da interdisciplinaridade;

·  Estimular o surgimento de iniciativas e gerar mobilização em torno de questões 

significativas para os alunos;

·  Identificar temas e questões, a partir do interesse dos alunos, capazes de gerar 

mudança de atitudes em relação ao processo ensino-aprendizagem;

· Mudar a perspectiva passiva com que, tradicionalmente, o trabalho pedagógico se 

efetiva em sala de aula.

Projeto político-pedagógico

Limites

·  Dificuldade de articulação dentro das condições que os atuais sistemas de ensino 

apresentam;

·  Dificuldade em romper com as práticas centralizadoras e hierarquizadas que, até 

hoje, encontram-se estabelecidas no ambiente escolar;

·  Criação de novos espaços e tempos escolares que possibilitem a devida articulação 

para a construção das ações necessárias a efetivação do processo.

Possibilidades

·  Perceber, dialogicamente, as diferenças e os conflitos como fatores de crescimento 

e não de paralisação, a partir do uso de ferramentas da participação;

· Ajudar na eliminação das relações competitivas, corporativas, e autoritárias, 
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rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado que permeia as relações no 

interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as 

diferenças e hierarquiza os poderes de decisão (gestão democrática) (VEIGA, 2006);

·  Organizar o trabalho tanto no âmbito mais geral da escola como na própria sala de 

aula (VEIGA, 2006);

·  Promover a capacidade de reorientar o currículo, visto como processo;

·  Melhorar a qualidade do ensino e, a partir da construção de ações coletivas que 

envolvam a comunidade, influenciando na melhoria da qualidade de vida, dentro de uma 

perspectiva crítica transformadora da realidade;

·  Favorecer e garantir a inclusão, como conseqüência da dialogicidade, da 

participação e da democratização da gestão que devem caracterizar esta perspectiva 

pedagógica;

·  Ampliar e qualificar as diferentes formas de participação;

·  Consolidar a autonomia do grupo-escola;

·  Facilitar a construção de uma identidade pedagógica;

·  Permitir a assunção do compromisso com a formação do cidadão que se perceba 

ator/sujeito dos projetos e processos que lhe possibilitarão uma inserção no mundo social 

com maior igualdade de condições;

·  Tornar-se facilitador da construção de ações pedagógicas interdisciplinares;

·  Criar uma real possibilidade de inserção da dimensão ambiental de forma 

continuada e crítica;
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·  

produção do conhecimento;

·  Criar as condições para o diálogo entre os diferentes saberes que permeiam o 

universo escolar a partir de seus diferentes atores (profissionais da educação, lideranças 

comunitárias, responsáveis, alunos etc.), com a possibilidade de ressignificação e, 

consequente apropriação;

·  Transformar a escola num espaço de autoformação e de formação coletiva;

·  Ajudar a construir autonomia e criticidade em relação aos materiais que, por meio 

de diversos programas, penetram no cotidiano escolar trazendo mensagens, 

conhecimentos e orientações muitas vezes portadoras de significados discriminatórios ou 

que atendem aos interesses de grupos sociais distintos daqueles que as escolas atendem.

Considerações finais

Inserir a EA no currículo escolar de forma crítica, continuada e portadora de uma 

perspectiva problematizadora representa um desafio. Especialmente quando pensamos e 

buscamos construir um modelo de educação que tenha um caráter mais democrático, 

emancipatório e transformador. 

Porém, muitas vezes, quando nos debruçamos ou buscamos investigar o tipo de EA 

que se faz na escola, não devemos levar a cabo esta investigação sem uma imersão, mais que 

fundamental, no cotidiano escolar, nas práticas que ali se efetivam, nas forças que 

determinam o modo de operar dos diferentes atores neste espaço, nos paradigmas que 

Tornar a escola não apenas um espaço de transmissão, mas, especialmente, de 
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formam e informam os profissionais que ali atuam e, em particular, nas políticas públicas 

que, conjunturalmente, determinam suas condições objetivas.

Neste contexto, temos de ter clareza de que forma estas condições objetivas 

transformam-se, verdadeiramente, em fatores limitantes de uma ação de EA mais vinculada 

a processos educacionais globais, ou de reforço para o discurso em que estas podem 

legitimar um tipo de ação educativa portadora de uma proposta que não liberte a EA de um 

formato pedagógico mais estanque e potencialmente menos transformador. Devemos 

estar atentos para o fato de que as mesmas condições que limitam a implementação de 

propostas de EA, pautadas em uma ação pedagógica interdisciplinar, fortalecem e ajudam a 

cristalizar um modelo que, na maior parte dos casos, está ligado a propostas pedagógicas 

conservadoras, centradas na ação e na posição hierarquicamente superior do professor e 

dos demais agentes escolares sobre os alunos e suas comunidades.

Tal observação não significa afirmar que não existam iniciativas pautadas em 

propostas mais tradicionais, que não apresentem resultados significativos com um grupo 

ou grupos de educandos. Entretanto, por estarem geralmente inseridas no conjunto de 

ações de uma disciplina ou da articulação de algumas poucas, em termos de cobertura 

(alunos, áreas de conhecimento e envolvimento de segmentos escolares) dos resultados 

pedagógicos, estes tendem a ser menores quando comparados a propostas que, bem 

construídas, tem em sua gênese uma perspectiva pedagógica e de cobertura mais ampla, 

como, por exemplo, os projetos político-pedagógicos.

Apesar do exposto, outra questão que se encontra imbricada no embate entre 

disciplinaridade e interdisciplinaridade na EA é o potencial gerador de criticidade. De um 
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Tornar a escola não apenas um espaço de transmissão, mas, especialmente, de 
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formam e informam os profissionais que ali atuam e, em particular, nas políticas públicas 
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modo geral, a construção de percepção crítica de mundo vem sendo vinculada a uma 

proposta de EA interdisciplinar e pouco atribuída a ações que se efetivam dentro de uma 

disciplina, em função, principalmente, da complexidade que estes temas ou questões 

possuem. Em relação a esta questão, gostaríamos de destacar a perspectiva de Lopes (2003: 

149), que considera haver “ausência de análises sobre as potencialidades e os limites das 

disciplinas para produzirem conhecimentos capazes de interpretar o cotidiano e as 

questões sociais mais amplas”. Como se somente por se apresentar interdisciplinar uma 

proposta pedagógica fosse, automaticamente, geradora de criticidade.

Independente de discordar ou não desta posição, gostaríamos de considerar que não 

basta a simples declaração de que se promove uma proposta pedagógica interdisciplinar de 

EA para que se efetive uma ação pedagógica menos pontual, crítica, com caráter 

emancipatório e com possibilidades claras e reais de reorientação curricular. O mais 

importante nesta discussão é como este trabalho interdisciplinar é construído, quais são 

seus fundamentos teóricos e como é entendido o processo de construção do 

conhecimento, bem como onde estão ancorados seus princípios metodológicos e os 

pressupostos que orientam o tipo de relações, inclusive de gestão escolar, que se 

estabelecem entre os diferentes atores que devem estar envolvidos em um trabalho 

interdisciplinar. 

Além disso, ter uma clara percepção de que o ato educativo é, antes de tudo, uma 

ação política e que esta ação representa um desafio na pavimentação de uma prática 

pedagógica suficientemente forte para resistir e lutar pela desconstrução das forças 

que, cotidianamente, tentam domesticar e adestrar educadores e educandos para um 

tipo de educação, ambiental ou não, que ainda se caracteriza pela marca da exclusão. 
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Esta consciência poderá nos conduzir de forma coletiva e democrática à promoção da 

inclusão dos diferentes atores e saberes, vinculados ao cotidiano das escolas, como caminho 

para uma nova construção curricular e para uma educação ambiental mais dialógica e 

democrática.
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Apresentação

Este capítulo trata da experiência realizada, pelas autoras, na investigação e 

desenvolvimento dos grupos de trabalho envolvidos no Projeto Pólen, os quais constituem 

a estrutura básica do projeto, em que está calcada a estratégia de potencialização das ações 

do mesmo. Os resultados efetivos do projeto, no que se refere à sua interferência no meio 

ambiente, estão na dependência da atuação desses grupos.  

Antes de se ingressar no relato das experiências com os grupos, faz-se necessária uma 

contextualização, apresentando-se rapidamente o que é o Projeto Pólen, na primeira seção, 

os principais objetivos e premissas e sua estrutura de funcionamento; na seção seguinte, 

referencia-se o lastro teórico, explicativo dos principais conceitos e métodos utilizados 

nessa experiência. O capítulo se encerra com o relato da experiência com os grupos.

O que é o Projeto Pólen, seus objetivos, premissas e estrutura de funcionamento

O Projeto Pólen, como já citado anteriormente em outros capítulos deste livro, é um 

projeto de formação de recursos humanos em Educação Ambiental (EA) no processo de 

gestão ambiental. Como parte fundamental da proposta do projeto e contando com o apoio 

do poder público local, foram implementados polos de EA nos municípios de sua 

abrangência.

Nesse sentido, o Projeto Pólen é essencialmente um projeto de EA que tem como 

ação principal envolver as pessoas, membros das comunidades de 13 municípios do estado 

do Rio de Janeiro (Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio Campos 

dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Carapebus, Macaé Quissamã, Rio das Ostras, São 
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Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Saquarema) nas complexas questões 

ambientais e sociais, como medida mitigadora dos efeitos causados pelos 

empreendimentos da Petrobras nessas cidades. 

Para tanto, tem como objetivos “conhecer a realidade de cada município a fim de 

estimular a percepção dos diferentes atores sociais para os processos existentes nos 

ambientes naturais e construídos, de modo a sensibilizá-los para questões ambientais, e 

fazer com que possam construir juntos, no processo, conhecimentos fundamentais para o 

manejo racional do ambiente por meio da EA. Além disso, pretende desenvolver ações 

mobilizadoras entre os diversos setores da sociedade, atentando para a capacitação de 

profissionais − a fim de que reconheçam os riscos e problemas ambientais e, a partir deles, 

elaborem ações que favoreçam o uso sustentável do ambiente. O projeto também pretende 

fornecer subsídios para que lideranças locais da gestão pública e da sociedade organizada 

participem da construção de projetos locais de EA, com consequente atuação nos polos” 

(cf. <www.projetopolen.org>). 

Ainda se constituem como premissas do projeto: a mitigação de impactos na área de 

influência dos empreendimentos; o papel da universidade enquanto instituição planejadora 

e de execução; pressupostos da gestão ambiental pública utilizados nas atividades de EA do 

Ibama. Para marcar sua identidade, tem-se: vinculação com o meio acadêmico; vinculação 

com o poder público; processo de formação de gestores e cogestores; política de 

implementação de polos municipais de EA; proposta de trabalho por meio de equipes; 

construção dos sujeitos da ação educativa.

O Projeto Pólen tem em sua estrutura básica a Equipe Executora (EE), responsável 

pela gestão do projeto em toda a sua amplitude, e os polos de EA nos 13 municípios citados. 
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organizações da sociedade civil. Foram selecionados também pela EE e se capacitaram por 

meio de um Curso de Princípios em Gestão Ambiental. 

Os 13 polos de EA apresentam número variado de membros (entre dois e dez 

integrantes cada grupo), e deverão funcionar de maneira coordenada com ações integradas. 

Isto é, deverão funcionar como grupos para que se obtenha unicidade de pensamento e de 

direção das ações planejadas. O desafio a ser enfrentado é o de possibilitar a esses polos 

funcionarem como verdadeiros grupos de trabalho. 

A EE, na gestão geral do projeto, ao se deparar com a complexidade deste desafio, 

optou por iniciar um trabalho de desenvolvimento dos grupos, assessorando-se de 

profissionais da área da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Foi mais adiante na 

proposta e decidiu por inserir-se nesse trabalho, submetendo-se, a EE mesma enquanto 

grupo, ao processo de Desenvolvimento de Equipes (DE). 

Ressalta-se que esta orientação direta de psicólogos organizacionais e do trabalho 

tornou-se um diferencial para o Projeto Pólen, diante de sua especificidade. Uma psicóloga-

pesquisadora, que prestava consultoria, foi convidada a desenvolver um projeto de pesquisa 

e, concomitantemente, assessorar a EE no desenvolvimento dela mesma, enquanto equipe, 

na busca do alto desempenho; outra psicóloga, também pesquisadora, foi contratada como 

membro da EE para lidar efetivamente com os grupos de gestores e cogestores ambientais 

nos diversos municípios do projeto. Para facilitar a exposição desta experiência a esses 

grupos de gestores e cogestores ambientais chamaremos de grupos dos polos. As duas 

psicólogas-pesquisadoras são as que retratam, neste capítulo, as experiências com os 

grupos. 

A EE é composta, no momento, de 13 pessoas, pesquisadores e profissionais de formação 

variada ligados à área de EA. Na gestão do projeto, diante de sua característica educacional, 

a EE se depara com algumas especificidades, principalmente no que se refere ao processo 

ensino-aprendizagem e à necessidade do envolvimento das pessoas, membros dos grupos, 

denominados de gestores ambientais, na multiplicação do apreendido e, portanto, na 

realização dos objetivos do projeto. 

Assim a EE, além de monitorar as diversas pesquisas constitutivas do projeto maior, 

tem sob sua responsabilidade a viabilização dos polos de EA. Isto é, gerir o processo 

educacional e, sobretudo, a formação e o desenvolvimento dos grupos de gestores 

ambientais nos vários municípios envolvidos no Projeto. Tem, portanto, como ação 

gerencial, administrar aspectos psicossociais, essencialmente relativos às relações 

interpessoais e aos conflitos originados dessas relações, assim como promover condições 

para a integração entre as pessoas, membros dos grupos entre si, e desses com os objetivos 

do projeto. 

No que diz respeito aos polos de EA, estes, por sua vez, são constituídos por pessoas 

residentes nos 13 municípios envolvidos, as quais possuem perfis diferentes e receberam a 

denominação de gestores e cogestores ambientais. Os gestores são profissionais 

majoritariamente das áreas de educação e meio ambiente; foram inicialmente indicados 

pelas secretarias de Educação e de Meio Ambiente de cada município participante e se 

submeteram ao processo seletivo coordenado pela EE. Seguiram posteriormente com o 

processo de formação – o Curso de Formação de Educadores Ambientais (CFEA), objeto 

especial deste livro. E em continuidade à formação, têm a responsabilidade de desenvolver 

projetos em suas comunidades. Os cogestores, de maneira geral, são representantes de 
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dos resultados. Como o objetivo é aprender depressa, não devemos ter medo de enfrentar 

as próprias insuficiências. Não queremos ação sem pesquisa, nem pesquisa sem ação” 

(LEWIN apud HAGUETTE, 1990).

Neste tipo de pesquisa, proporciona-se a participação ativa das pessoas implicadas 

nos problemas investigados. Pesquisador e pesquisados em conjunto analisam a situação e 

elaboram proposições de mudanças. 

Sendo assim, com a utilização da pesquisa-ação objetivou-se não só coletar os dados 

da realidade dos grupos (EE e grupos dos polos), na forma como eles se apresentavam, mas 

também proporcionar a aquisição de um conhecimento ou de uma consciência crítica sobre 

a realidade percebida, favorecendo o processo de consciência de seu funcionamento como 

grupo e a elaboração de propostas de transformação e de desenvolvimento deles mesmos 

enquanto grupos. 

A metodologia da pesquisa-ação, em sua prática, possibilita a utilização de diversos 

métodos de pesquisa e de intervenção. Fez-se uso, nessas experiências, de uma variedade de 

métodos e instrumentos, um tanto diferenciados, nas ações com os diferentes grupos (EE e 

grupos dos polos) diante dos objetivos específicos traçados para cada um deles. Perseguem-

se objetivos diferentes para esses grupos, situando-os nos diferentes níveis de grupo e 

equipe mostrados no continuum dos grupos, em tópico seguinte, quando se tratará do tema 

grupo, equipe e equipe de alto desempenho.

Grupo, equipe, equipe de alto desempenho

Nesta experiência/pesquisa, trabalha-se com estes três conceitos de acordo com o 

estudo realizado por Melo (2002), fazendo-se a distinção entre eles. Sabe-se da dificuldade 

Nesse sentido, abordaremos aqui as experiências realizadas com esses dois diferentes 

tipos de grupos − EE e grupos dos polos −, ambos com formação diferenciada e 

objetivando níveis diferentes de desenvolvimento. O primeiro deles, a EE, buscava 

qualificar-se cada vez mais como equipe, almejando o alto desempenho. Os grupos dos 

polos, por seu turno, possibilitavam sua organização como grupos de trabalho e o 

desenvolvimento das competências das pessoas para o trabalho conjunto colaborativo. A 

distinção de objetivos e níveis de desenvolvimento será melhor explicada no relato das 

experiências e com base no referencial teórico. 

Iniciou-se, assim, a experiência de desenvolvimento dos grupos do Projeto Pólen, 

que será relatada logo após a apresentação dos principais conceitos teóricos e métodos 

científicos utilizados nesse processo. 

Conceitos, modelos e definições

Apresentaremos como base teórica o conceito da metodologia da pesquisa-ação, 

base de todo o trabalho, explicitando-se o Método de Desenvolvimento de Equipe (DE) 

como principal método utilizado nas intervenções. Serão expostas também as definições de 

grupo, equipe e equipe de alto desempenho, situando-as nos diferentes níveis do continuum 

dos grupos e ressaltando-se um Modelo Analítico de Equipe de Alto Desempenho.

A pesquisa-ação

A pesquisa-ação tem como objetivo uma mudança de ordem psicossocial, como 

propõe Kurt Lewin, psicólogo social que cunhou o termo. Assim ele se refere a ela: 

“Quando falamos de pesquisa, estamos pensando em pesquisa-ação, isto é, uma ação em 

nível realista, sempre acompanhada de uma reflexão autocrítica objetiva e de uma avaliação 
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de se encontrar na psicologia social clássica uma unanimidade em relação aos conceitos de 

grupo e equipe. Contudo, reunindo-se as diversas noções existentes, extraiu-se o que elas 

têm em comum para se chegar à definição de grupo como: “Um conjunto de pessoas em 

torno de um objetivo comum, na qual existe consciência de sua existência enquanto grupo, 

contando-se com a relação pessoa a pessoa, o engajamento e a coesão” (MELO, 2002: 

p.24). No grupo, portanto, ocorre integração e realização. 

Já o termo equipe parte da conceituação de grupo e lhe agrega significado. 

Acrescenta-se ao objetivo único e à realização conjunta a dimensão ação, trabalho e eficácia. 

Não existe equipe que não seja de trabalho. Adota-se, nesta definição, a contribuição de 

Mucchielli (1979), retomando-se o entendimento de trabalho em uma dimensão ampla, seja 

manual, intelectual, instrumental ou esportivo, utilitário ou lúdico.

Na conceituação de equipe, por conseguinte, está contido o sentido de grupo − 

reunião de pessoas em torno a um objetivo comum, na qual existe relação pessoa a pessoa, 

engajamento e coesão − acrescido da função do trabalho, de uma ação efetiva e de 

resultados. 

Equipe, pois, seria um grupo que se apresenta em estágio de desenvolvimento mais 

elevado, com bons níveis de integração e de realização. Equipe é um grupo de 

funcionamento qualificado, parafraseando-se Moscovici (2007), que apresenta equilíbrio 

entre os dois comportamentos, voltados para a tarefa e para a manutenção do próprio 

grupo, além de resultados de eficácia.

Buscando-se maior entendimento das semelhanças e diferenças entre o significado 

de “grupo” e de “equipe”, encontra-se na bibliografia especializada, ressaltando-se a mais 
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recente, o sentido de um continuum entre grupo e equipe mostrado a seguir na Figura 1. Os 

autores especificam gradações como sugestões de estágios de desenvolvimento de grupo 

para equipe

Indo mais além, Melo (2002) propõe um nível mais elevado de equipe, estendendo o 

polo-limite do continuum dos grupos, proposto pelos autores clássicos, e denomina o polo 

extremo de Equipe de Alto Desempenho, como pode ser visualizado na Figura 2

.
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Melo (2002) propõe essa terminologia para qualificar uma equipe que opera em 

elevado nível de integração e de realização. Uma figura ilustrativa do referido Modelo 

Analítico de Equipe de Alto Desempenho é apresentada a seguir

Uma equipe de alto desempenho, para Melo (2002), é uma equipe que apresenta 

desenvolvidas as quatro competências e atua na interseção das mesmas: visão compartilhada, 

forte liderança, cooperação e resultados, chamando a atenção para a motivação interna, peculiar, e 

por seus resultados diferenciados em termos de excelência, superiores aos de outros 

sistemas comparáveis.

Os conceitos de grupo, equipe e equipe de alto desempenho e as figuras 

representativas do continuum de desenvolvimento dessas modalidades de grupo/equipe 

foram apresentados para melhor entendimento do que se objetiva com os dois diferentes 

tipos de grupos envolvidos no Projeto Pólen. 

:
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A EE tem como objetivo se desenvolver como equipe, em níveis cada vez mais 

elevados de integração e de realização. Busca, assim, um salto qualitativo em suas relações 

interpessoais e nos resultados a serem atingidos, almejando o nível do alto desempenho de 

equipe no continuum dos grupos, de acordo com o modelo de equipes de alto desempenho. 

Para os grupos dos polos, diferentemente, deseja-se o desenvolvimento dos grupos 

nos estágios intermediários do continuum entre grupo e equipe. Objetiva-se a integração das 

pessoas em torno da missão e dos objetivos do Projeto Pólen, possibilitando a atuação 

dessas pessoas como grupo. Busca-se, assim, a coesão das ações em torno aos objetivos do 

projeto.

O método do DE

Neste trabalho, utilizou-se o método de DE como proposto por Melo (2007): um 

método de pesquisa e intervenção que se desenvolve na interseção das propostas de dois 

autores: Moscovici (método do DE) e Senge (disciplina “Desenvolvimento de Equipes”), 

somadas suas contribuições e estudos pessoais.

Denomina-se assim DE um método de Desenvolvimento de Equipe que tem como 

base a metodologia da pesquisa-ação. É o método mais utilizado no trabalho com os grupos 

do Projeto Pólen, embora, como já mencionado antes, em níveis diferentes de 

aprofundamento nos dois tipos de grupo. 

Referenciando Moscovici (2007), o DE é um programa educacional dirigido a grupos 

de pessoas interdependentes que precisam unir esforços nos procedimentos de trabalho e 

na resolução de problemas. Trata-se de uma intervenção psicossocial em um sistema 

humano, como explica a autora, e é comumente utilizado como método para o 
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desenvolvimento de uma equipe de trabalho. 

Segundo Moscovici (2007), desenvolver uma equipe é ajudar o grupo a aprender e a 

institucionalizar um processo constante de autoexame e avaliação das condições que 

dificultam seu funcionamento efetivo, além de desenvolver habilidades para lidar 

eficazmente com esses problemas.

Para Senge (2006), o Desenvolvimento de Equipe é apresentado como uma das cinco 

disciplinas das organizações que aprendem, em sua teoria das Organizações de 

Aprendizagem. De acordo com este autor, o Desenvolvimento de Equipe é uma ação 

constante que visa a promoção de um coletivo em um processo de alinhamento. É 

aprimorar a capacidade de uma equipe para pensar e agir em modos sinergísticos, com plena 

coordenação e senso de unidade. 

Assim, Melo (2007) reúne as contribuições e propõe o DE “como um espaço-tempo 

dedicado à prática do convívio coletivo de um grupo específico e para o exercitar deste 

coletivo. É um momento proporcionado a uma equipe para reflexionar sobre seu próprio 

desempenho, avaliar-se enquanto equipe e desenvolver habilidades coletivas para o trabalho 

conjunto colaborativo e produtivo”. 

Assim sendo, o DE compreende aplicação, inovação e aperfeiçoamento de 

conhecimentos e técnicas de dinâmica de grupo, educação em laboratório e 

desenvolvimento interpessoal. Utiliza conceitos e práticas diversas para promover a análise 

da eficiência e dos estilos de funcionamento do grupo pelo próprio grupo. E tem como 

objetivo incrementar a efetividade de um grupo que precisa trabalhar colaborativamente 

para alcançar resultados.
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O DE, portanto, é um processo educacional a ser gerenciado e, como tal, requer uma 

ação/intervenção continuada. O processo de DE pressupõe mudanças significativas 

pessoais e interpessoais de conhecimentos, sentimentos, atitudes, valores, motivação, 

postura e comportamento. 

O DE é, dessa maneira, um método psicossocial importante a ser utilizado no 

processo de desenvolvimento de um grupo de trabalho em uma equipe coesa e produtiva. 

Deverá ser monitorado por um profissional qualificado, fazendo uso de metodologias 

especiais a fim de desenvolver as competências coletivas para maior integração entre as 

pessoas e uma maior realização em níveis individual − satisfação e comprometimento – e 

grupal, em termos de eficácia e produtividade. 

Com a EE, nesta experiência/pesquisa se faz uso do DE como método essencial de 

pesquisa-ação, buscando-se, como assim propõe o método, o desenvolvimento como 

equipe, a promoção da capacidade das pessoas em particular e da equipe em geral para os 

mais elevados níveis de integração e de resultados. O DE como método educacional está a 

serviço do desenvolvimento desta equipe no continuum dos grupos, possibilitando que 

atinjam o nível mais elevado de equipe, o de alto desempenho, como proposto por Melo 

(2002) no desenvolvimento das quatro competências dessas equipes diferenciadas.

Também com os grupos dos polos se usou o método de DE. Para estes, busca-se a 

construção de uma unidade de ações em torno dos objetivos do projeto, sem pretensões de 

alcançar níveis mais elevados de integração e de resultados; procurando-se proporcionar a 

formação de grupos de trabalho. 
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desenvolvimento de uma equipe de trabalho. 
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Outros métodos de pesquisa também são utilizados para o diagnóstico do 

funcionamento dos grupos e para a efetivação das ações de intervenção, tais como: 

Observações Sistematizadas, Entrevistas Individuais e Grupais (Grupo Focal) e Workshops. 

Além disso, faz-se uso de técnicas de dinâmica de grupo e de ferramentas de diagnóstico e 

de planejamento dinâmico e interativo.

Relato da experiência

Nesta seção, serão apresentadas as experiências que estão sendo realizadas com os 

grupos do Projeto Pólen, iniciando-se com o relato da experiência com a EE, seguindo-se 

com a exposição do trabalho com os grupos dos polos, os 13 grupos de gestores e 

cogestores ambientais.

Experiência de desenvolvimento da Equipe Executora (EE)

A experiência, pesquisa-ação, com a EE teve início em setembro de 2007 e estende-se 

até o momento atual, sendo que o relato deste capítulo registra o período até julho de 2009. 

Durante esse tempo foram realizados:

 · 15 encontros sistematizados com toda a EE (13 encontros com quatro horas de 

duração e dois encontros com oito horas de duração);

 · 12 encontros com os coordenadores do Projeto Pólen (em média, três horas de 

duração, cada encontro);

 · duas vezes aplicado o Inventário Melo de Desenvolvimento de Equipe. 
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Denomina-se encontro as reuniões de DE, tanto aquelas realizadas com toda a EE 

para o desenvolvimento das quatro competências coletivas, como as reuniões com os 

coordenadores para avaliação e desenvolvimento da competência liderança, e para o 

planejamento dos encontros de DE com toda a EE. Estes últimos acontecem numa 

frequência mensal (em média), precedidos do encontro com os coordenadores. 

O Inventário Melo (FERREIRA et al., 2007) é um questionário que tem como objetivo 

medir o nível de desenvolvimento de equipes ao abordar as quatro competências das 

equipes de alto desempenho e o grau de desenvolvimento de cada uma delas. O 

questionário foi respondido por todos os membros da EE, presentes aos momentos de 

aplicação, no 1º encontro de DE (setembro 2007) e um ano depois, no 11º encontro de DE 

(outubro 2008). A primeira aplicação teve o intuito de diagnosticar a EE enquanto equipe e 

a existência ou não das quatro competências na dinâmica dessa equipe. A segunda 

aplicação, com objetivo semelhante, intentou identificar o nível de desenvolvimento das 

quatro competências e, assim, comprovar a influência/eficácia da intervenção por meio dos 

encontros de DE.

Deste trabalho com a EE constatam-se muitos resultados, extraídos do Inventário Melo 

e da leitura do grupo nos 27 encontros já realizados. Há crescimento da equipe como tal, 

apresentando-se como dados significativos: trabalho coordenado em equipe, em 

desenvolvimento para níveis mais elevados no continuum dos grupos. Outros resultados 

mais específicos também já podem ser visualizados:

 · percebe-se a presença de elementos das quatro competências das equipes de alto 

desempenho, em crescente desenvolvimento;

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



284

Outros métodos de pesquisa também são utilizados para o diagnóstico do 

funcionamento dos grupos e para a efetivação das ações de intervenção, tais como: 

Observações Sistematizadas, Entrevistas Individuais e Grupais (Grupo Focal) e Workshops. 

Além disso, faz-se uso de técnicas de dinâmica de grupo e de ferramentas de diagnóstico e 

de planejamento dinâmico e interativo.

Relato da experiência

Nesta seção, serão apresentadas as experiências que estão sendo realizadas com os 

grupos do Projeto Pólen, iniciando-se com o relato da experiência com a EE, seguindo-se 

com a exposição do trabalho com os grupos dos polos, os 13 grupos de gestores e 

cogestores ambientais.

Experiência de desenvolvimento da Equipe Executora (EE)

A experiência, pesquisa-ação, com a EE teve início em setembro de 2007 e estende-se 

até o momento atual, sendo que o relato deste capítulo registra o período até julho de 2009. 

Durante esse tempo foram realizados:

 · 15 encontros sistematizados com toda a EE (13 encontros com quatro horas de 

duração e dois encontros com oito horas de duração);

 · 12 encontros com os coordenadores do Projeto Pólen (em média, três horas de 

duração, cada encontro);

 · duas vezes aplicado o Inventário Melo de Desenvolvimento de Equipe. 

285

Denomina-se encontro as reuniões de DE, tanto aquelas realizadas com toda a EE 

para o desenvolvimento das quatro competências coletivas, como as reuniões com os 

coordenadores para avaliação e desenvolvimento da competência liderança, e para o 

planejamento dos encontros de DE com toda a EE. Estes últimos acontecem numa 

frequência mensal (em média), precedidos do encontro com os coordenadores. 

O Inventário Melo (FERREIRA et al., 2007) é um questionário que tem como objetivo 

medir o nível de desenvolvimento de equipes ao abordar as quatro competências das 

equipes de alto desempenho e o grau de desenvolvimento de cada uma delas. O 

questionário foi respondido por todos os membros da EE, presentes aos momentos de 

aplicação, no 1º encontro de DE (setembro 2007) e um ano depois, no 11º encontro de DE 

(outubro 2008). A primeira aplicação teve o intuito de diagnosticar a EE enquanto equipe e 

a existência ou não das quatro competências na dinâmica dessa equipe. A segunda 

aplicação, com objetivo semelhante, intentou identificar o nível de desenvolvimento das 

quatro competências e, assim, comprovar a influência/eficácia da intervenção por meio dos 

encontros de DE.

Deste trabalho com a EE constatam-se muitos resultados, extraídos do Inventário Melo 

e da leitura do grupo nos 27 encontros já realizados. Há crescimento da equipe como tal, 

apresentando-se como dados significativos: trabalho coordenado em equipe, em 

desenvolvimento para níveis mais elevados no continuum dos grupos. Outros resultados 

mais específicos também já podem ser visualizados:

 · percebe-se a presença de elementos das quatro competências das equipes de alto 

desempenho, em crescente desenvolvimento;

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



286

 em relação à visão compartilhada, a equipe consolidou a declaração de sua missão e 

constrói a visão de futuro, fortalecendo uma única imagem dos resultados a serem 

alcançados e do caminho a ser percorrido;

 · a liderança se fortalece no exercício constante de aperfeiçoamento pessoal nas 

relações interpessoais e de comando, e clarificação de papéis de cada um dos 

coordenadores;

· a cooperação se estabelece em níveis cada vez mais elevados no aprendizado 

constante da interação, da colaboração, do respeito pelo outro e no 

aperfeiçoamento das competências técnicas e para o trabalho em equipe;   

·  constata-se melhoria no processo de comunicação interna, com a oficialização de 

um canal de comunicação, o e-mail, e a prática do feedback construtivo;

·  mapeamento dos resultados de produtividade do Projeto Pólen, e dos resultados de 

crescimento e desenvolvimento da equipe enquanto tal;

·  essa experiência-pesquisa corrobora com a teoria sobre DE. Caso prático.

Relato de experiência: desenvolvimento dos grupos dos polos

Serão apresentados aqui alguns extratos de ações realizadas no desenvolvimento dos 

grupos dos polos de EA do Projeto Pólen. O trabalho específico para este fim iniciou-se em 

outubro de 2007, estende-se até o momento atual, sendo que o relato deste capítulo registra 

o período até julho de 2009, e também se constitui como projeto de pesquisa da psicóloga 

· 
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da EE, denominado Desenvolvendo os grupos: proposta de diagnóstico e ações para os polos de Educação 

Ambiental do Projeto Pólen.

Esta experiência foi desenvolvida tendo como base a metodologia da pesquisa-ação, 

como explicitado na segunda seção. Tal metodologia prevê uma análise concomitante a 

uma ação que provoque mudanças na realidade investigada. Entretanto, a título de melhor 

sistematizar este trabalho e o próprio desenvolvimento da pesquisa, atende-se a uma 

organização metodológica planejada em duas etapas. A primeira etapa trata da realização de 

um diagnóstico dos grupos e é dividida em duas fases: 

Fase 1: Mapeamento da estrutura dos grupos. Fase já concluída, na qual mapeou-se o 

perfil dos integrantes e a estrutura física dos grupos do polos, atentando-se para os 

seguintes aspectos:

- número de membros;

-perfil dos membros (idade, nível de escolaridade, sexo, posição/profissão/ 
função/ocupação na comunidade);

- perfil − município;

- frequência dos encontros;

- local dos encontros dos grupos (descrever o ambiente físico, layout).

Fase 2: Mapeamento da dinâmica de funcionamento dos grupos. Buscou-se, num 

primeiro momento, analisar a dinâmica de funcionamento dos grupos. Ressalta-se, todavia, 

que esta é uma fase permanente no trabalho, como pressupõe a metodologia da pesquisa-

ação, por conta, principalmente, da realidade dinâmica de cada grupo, a qual é 

constantemente influenciada por fatores de diversas naturezas (política, pessoal ou 

profissional). São objetivos desta fase:
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- observação da interação entre gestores e destes com os cogestores;

- identificação dos elementos facilitadores do trabalho em grupo;

- identificação dos elementos dificultadores do trabalho em grupo.

A segunda etapa se destina às intervenções realizadas nesses grupos e se constitui 

como um processo contínuo em constante desenvolvimento.

O quadro a seguir (quadro 1) oferece uma visualização geral das etapas e atividades já 

realizadas até o momento.
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O diagnóstico revelou uma “foto” desses grupos e possibilitou que as intervenções 

tivessem coerência com as reais necessidades de cada polo. Para tanto, realizou-se uma 

1análise dos dados coletados em três Visitas de Acompanhamento , ocorridas entre outubro 

de 2007 e abril de 2008. Estas visitas objetivaram investigar os fatores favoráveis e 

impeditivos do trabalho conjunto, além de traçar um perfil da constituição dos grupos de 

gestores, de suas motivações e nível de integração existente entre eles.

O perfil geral da constituição e dinâmica de funcionamento dos grupos dos polos 

revelou os seguintes aspectos:

1) A percepção do ambiente físico x relações interpessoais. Diagnosticou-se que o ambiente 

físico não é determinante do comprometimento das pessoas com as causas do Projeto 

Pólen e da produtividade dos polos. A percepção das pessoas do ambiente de trabalho não 

está diretamente relacionada com a estrutura física desse ambiente, como espaço, 

mobiliário, iluminação etc. Esta percepção é permeada pela ambiência psicológica. Os 

relacionamentos interpessoais entre os membros dos grupos parecem determinar a 

qualidade desse ambiente. 

2) Espaço físico x produtividade do polo. Verificou-se que o espaço físico destinado ao 

polo, sozinho, não é elemento determinante de sua produtividade. Funciona como um 

facilitador ao desenvolvimento das atividades, desde que acompanhado de uma ambiência 

psicológica favorável.  

3) Comprometimento das pessoas x produtividade do grupo. Percebeu-se que alguns polos 

contam com o descompromisso de alguns de seus membros em relação às ações 

Outubro/2007 a
Abril/2008

Maio a Junho/2008

Fevereiro a Maio/2009

Etapa 1
(Fases 1 e 2)

Etapa 2

Etapa 2

Visitas de 
Acompanhamentos para o 

diagnóstico

Visitas de 
Acompanhamento - 
‘Desenvolvendo os

Grupos’
1º bloco de Intervenção

Visitas de 
Acompanhamento - 
‘Desenvolvendo os

Grupos’
2º bloco de Intervenção

- Instrumentos para
mapeamento do perfil
dos membros dos
grupos e da estrutura
- técnicas de 
observação e de
dinâmica de grupo para
mapeamento da
dinâmica dos grupos

- Técnicas de 
observação, técnicas de
dinâmica de grupo, 
técnicas de entrevista
individual e em grupo

- Instrumentos para 
diagnóstico atual da 
dinâmica dos grupos,
técnicas de dinâmica de 
grupo, técnicas de 
planejamento dinâmico
e interativo

Período Etapa Atividades Recursos utilizados

QUADRO 1 − Sistematização das etapas e atividades de desenvolvimento de grupos 
com polos de EA/Projeto Pólen realizadas até 2009 

1
 Podemos entender as Visitas de 

Acompanhamento como 

encontros realizados 

periodicamente entre a equipe 

executora do projeto e cada 

participante do polo de Educação 

Ambiental de um município, a fim 

de: (i) acompanhar o andamento 

das atividades propostas durante 

os módulos do Curso de 

Formação de Educadores 

Ambientais; (ii) acompanhar e 

auxiliar no processo de 

implantação do polo de EA; (iii) 

auxiliar no processo de formação 

dos grupos dos polos; e (iv) 

acompanhar o desenvolvimento 

dos projetos dos polos. Sendo 

assim, elas respondem por uma 

continuidade e coesão no 

desenvolvimento não somente do 

curso de formação, mas de todo 

o projeto, sendo um instrumento 

também útil para o alcance de 

objetivos mais gerais do projeto, 

tais como a consolidação do polo.
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dos grupos dos polos; e (iv) 

acompanhar o desenvolvimento 

dos projetos dos polos. Sendo 

assim, elas respondem por uma 

continuidade e coesão no 

desenvolvimento não somente do 

curso de formação, mas de todo 

o projeto, sendo um instrumento 

também útil para o alcance de 

objetivos mais gerais do projeto, 

tais como a consolidação do polo.
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traçadas/planejadas, o que impede o alcance das metas estabelecidas e gera baixa 

produtividade desses polos.

4) Comprometimento das pessoas x envolvimento com as causas da EA. Detectou-se que 

gestores de nove polos (69% do total) citaram como o que gostam de fazer e fazem bem, 

além das atividades meramente profissionais, outras atividades ligadas a educação, 

realização de projetos e meio ambiente. Este dado parece contribuir positivamente para o 

comprometimento deles com as causas de EA propostas pelo Projeto Pólen aos 

municípios. 

5) Comprometimento das pessoas x baixa produtividade. Constatou-se que em determinados 

polos há nítido comprometimento individual de alguns de seus membros, o que impulsiona 

o trabalho do grupo. Contudo, alguns desses polos não apresentam bom desenvolvimento 

das ações conjuntas e, consequentemente, revelam baixa produtividade. Parece haver 

carência de organização e de coordenação das pessoas e das ideias para o trabalho de grupo. 

6) Comprometimento das pessoas x unidade do grupo. Verificou-se que a presença do 

comprometimento das pessoas é um fator importante para a realização das atividades do 

polo. Entretanto, somente este aspecto não é determinante da unidade do grupo, isto é, das 

ações coordenadas e conjuntas em torno do objetivo comum. 

7) Competências individuais x aplicação no Projeto Pólen. Detectou-se nesse mapeamento 

que alguns polos contam com talentos que poderão ser revertidos/aproveitados em prol do 

objetivo maior do Projeto Pólen. Chama a atenção dados indicativos de competências 

pessoais específicas a serem melhor pesquisadas e potencializadas a favor do projeto. 
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8) Disponibilidade de tempo das pessoas x produtividade dos polos. Averiguou-se que em 

alguns polos ainda há a necessidade de reuniões específicas nas secretarias municipais a fim 

de se alcançar a disponibilidade de tempo de alguns de seus membros, o que impede a 

realização de reuniões regulares, comprometendo a produtividade dos polos. 

9) Atuação dos polos x orientação da EE. Atestou-se que alguns polos requerem mais 

esclarecimentos técnicos e direcionamentos específicos da EE para a execução eficaz de 

suas atividades.

10) A proposta do Projeto Pólen x projeto de vida pessoal. Dados analisados apontam para o 

fato de que as pessoas que estão nos polos e conseguem realizar um bom trabalho, aliado a 

um positivo relacionamento interpessoal, agregam aos seus projetos de vida as causas do 

Projeto Pólen.

A partir do perfil traçado, foram planejadas intervenções para os grupos. 

Caracterizadas como uma forma particular de Visita de Acompanhamento, as intervenções 

nos polos consistem em encontros com gestores e cogestores ativos, no qual é criado um 

espaço com exercícios e atividades específicas para estimular a aprendizagem em grupo e 

incitar um processo constante de autoexame de sua dinâmica, a fim de fortalecer as relações 

interpessoais.

Cabe relembrar que este trabalho é permeado pela metodologia da pesquisa-ação. 

Assim, os resultados são apresentados aos integrantes dos polos para que tenham clareza e 

certifiquem suas demandas para o trabalho em grupo. Essa forma de trabalhar funciona 

como elemento motivador, pois propicia reflexão sobre a própria prática. Além disso, todos 
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presença e participação dos primeiros. Contou-se com um tempo médio de três horas de 

duração por encontro.

Duas atividades principais foram propostas para o alcance dos objetivos, e foram 

construídos instrumentos específicos para cada uma dessas atividades. 

A primeira atividade foi de caráter individual e fez uso de um questionário 

investigativo da situação pessoal de cada integrante no grupo. Posteriormente, foi criado 

um clima propício para o compartilhamento das percepções e sentimentos individuais. 

Cada membro se dava a conhecer e dividia angústias e dificuldades comuns para a atuação 

nos polos de EA. 

A segunda atividade central da intervenção, em um primeiro momento individual e 

posteriormente grupal, foi um plano de ação que incitava os membros do grupo à resolução 

do aspecto identificado como mais impeditivo para sua efetiva participação no polo de EA. 

Construiu-se, para este fim, um instrumento de planejamento dinâmico e integrativo.

A partir desta primeira intervenção, atestou-se que os polos possuem dinâmica e 

demandas próprias, requerendo, assim, intervenções personalizadas. Desse modo, o 

segundo grande bloco de intervenções programadas para desenvolvimento dos grupos foi 

orientado por planejamentos específicos de forma a atender a demanda atual de cada polo. 

Os grupos dos polos apresentaram estágios diferenciados de desenvolvimento. 

Foram eleitos, como exemplos, três casos por serem os que apresentaram resultados claros 

e imediatos. Os mesmos serão relatados a seguir. 
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os encontros destinados à intervenção também apresentam, como resultado, dados que 

retratam a dinâmica atual dos grupos e que orientam as intervenções posteriores. 

Até o momento, foram realizados dois grandes blocos de intervenção nos polos. O 

primeiro, ocorrido de maio a junho de 2008 e, o segundo, nos meses de fevereiro a maio de 

2009. Reconhece-se que houve um grande intervalo entre um bloco e outro. Dois motivos 

contribuíram para isto: o momento pelo qual passavam os polos, com a necessidade de 

maior dedicação ao planejamento e redação final dos projetos de EA de seus municípios; e a 

dedicação da psicóloga responsável também por outras demandas da EE, entre elas o 

processo seletivo para o Curso de Princípios em Gestão Ambiental.

Ações desenvolvidas 

Não é o intuito deste capítulo aduzir com detalhes todas as atividades realizadas para 

o desenvolvimento dos grupos. Far-se-á uma exposição das principais ações de intervenção 

a fim de que leitor possa ter conhecimento dessa proposta na prática do Projeto Pólen.

No primeiro bloco, foi planejado um mesmo programa de intervenção para todos os 

municípios. O tema central proposto foi “Eu e o grupo”, tendo como objetivo principal 

propiciar uma reflexão acerca do papel de cada um no grupo e gerar ações de 

desenvolvimento das pessoas e do polo. Além disso, o encontro objetivou realizar uma 

avaliação do grupo por ele mesmo e possibilitar maior integração entre os membros dos 

grupos, gestores e cogestores. Como a grande maioria dos polos à época não contava com a 

presença constante dos cogestores (inseridos nos grupos dos polos ao longo do processo 

de formação dos mesmos), coube aos gestores decidirem se era importante ou não a 
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Caso 3

Para um terceiro grupo, o objetivo central da intervenção foi realizar um diagnóstico 

atual do grupo por ele mesmo, a fim de detectar os principais pontos que necessitavam ser 

trabalhados, por meio de uma reflexão sobre a atuação individual e conjunta. Para isto, o 

grupo ateve-se à técnica denominada “Avaliação da Eficiência do Grupo”, analisando itens 

como: consenso nos objetivos, nível de participação, nível de comunicação, identificação e 

solução de problemas, consenso nas decisões, criatividade e confiança entre os 

participantes. Após uma avaliação individual de cada item proposto, todo o grupo se deteve 

em discutir as percepções individuais sobre a gradação que atribuíram para cada item, 

fazendo, em conjunto, uma avaliação da dinâmica do grupo.

Resultados alcançados

É necessário explicitar o caráter contínuo deste trabalho de intervenção tal como é 

concebido e executado. Ao longo da existência dos polos, percebe-se que a dinâmica dos 

grupos é influenciada por variáveis de diversas naturezas, fazendo com que o estado em que 

se encontram esteja em permanente mudança. E isto é válido para qualquer tipo de grupo. 

Neste sentindo, não existem resultados conclusivos neste trabalho de desenvolvimento dos 

grupos. Portanto, o que se apresenta neste tópico são algumas reflexões dos resultados 

provocados pelas ações expostas no tópico anterior. 

A atividade realizada no primeiro bloco de intervenções possibilitou a visualização e 

organização das principais dificuldades e facilidades do grupo para sua atuação. Todos os 

integrantes se deram a conhecer quanto à sua atuação no interior do polo. 

Os integrantes puderam, ainda, observar limites e potencialidades de cada um dos 
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Caso 1

No polo “X”, notou-se um enfraquecimento quanto à participação de gestores e 

cogestores. Dos dois gestores que mantêm vínculo com o polo, apenas um estava atuando 

de maneira mais frequente e os cogestores não possuíam contato algum com ele. Avaliou-se 

como válida a tentativa de aproximá-los e formar um novo grupo para o trabalho 

desenvolvido no polo. Foram propostas, então, duas grandes atividades no encontro de 

intervenção: na primeira, os participantes elegiam e graduavam elementos que julgavam 

fundamentais para um verdadeiro grupo de trabalho, o que os levou a pensar na situação 

atual daquele grupo; a segunda atividade consistiu na discussão e confecção de um plano de 

ação para encontros no polo. Os participantes presentes, dois gestores e cinco cogestores, 

confirmaram a disponibilidade em participar das ações do polo e assumiram suas posições 

no novo grupo que acabara de se formar, esclarecendo papéis e responsabilidades.

Caso 2

Em outro município, a situação era de apatia e ausência de mobilização para as 

atividades propostas ao polo. A intervenção ofereceu como atividade principal uma técnica 

de brainstorming, levando o grupo a refletir sobre duas grandes questões: “Quem somos 

nós?”, “Como estamos diante do nosso papel?” A técnica explicitou sentimentos, que 

retratavam, de maneira geral, desânimo, frustração, desesperança. A partir desse estímulo, o 

grupo prosseguiu na discussão explicando o motivo de tais sentimentos. Diante dos 

problemas expostos, o grupo foi questionado sobre o que estava no controle deles ou não 

para ser solucionado. Elaboraram, então, um plano de ação para retomada do 

funcionamento do polo e finalização de algumas tarefas atrasadas quanto ao prazo 

estabelecido pela EE.
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Alguns afirmaram que os resultados alcançados até aquele momento indicam para 

um início de caminho a ser trilhado. Muitos representaram o alcance dos resultados com 

uma árvore – “semente que já germinou” – e que está crescendo, se desenvolvendo, “mas 

ainda não deu frutos”. O encontro com outras pessoas também interessadas na questão 

ambiental, e a formação do grupo no polo, foram tidos como o resultado significativo, em 

alguns casos. Consideraram que a superação das diferenças individuais e das dificuldades 

iniciais para relacionamento, apresentadas na constituição do grupo, representa o ganho 

daquele polo.

Para o segundo bloco de intervenções, os resultados serão comentados por caso 

obedecendo a mesma ordem em que estes foram apresentados na seção anterior.

Caso 1

A intervenção neste grupo obteve dois grandes ganhos: o envolvimento dos 

cogestores nas ações do polo, facilitada pelo fortalecimento do novo grupo que se formou, 

já que antes só se contava com a participação dos gestores, e a retomada das ações do polo 

que se encontravam estagnadas, dando um novo fôlego aos gestores.

Caso 2

O encontro neste grupo favoreceu, antes de tudo, a saída da apatia pela qual 

passavam. Obteve-se como ganhos: retomada das ações, continuidade de tarefas que se 

encontravam com prazos atrasados e fortalecimento do canal de comunicação com a EE, 

por meio de esclarecimentos quanto aos motivos da apatia que havia se instalado.
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membros do grupo, traçando estratégias para aprimoramento individual.

Em uma análise geral de todos os grupos, detectou-se como principais facilidades 

para funcionamento dos polos de EA: interesse dos gestores pelas questões ambientais, 

comprometimento, participação e responsabilidade; a existência do espaço físico para o 

polo, assim como recursos materiais; e o bom entrosamento do grupo de trabalho. Como 

dificuldades, observou-se: falta de entrosamento e coesão do grupo; indisponibilidade de 

tempo, juntamente com a sobrecarga de outras atribuições profissionais; sensação de

ansiedade e insegurança gerada na expectativa da execução do projeto de EA; e falta de 

organização pessoal para as atividades realizadas nos polos. A relação com o poder público 

local foi considerada como facilidade em alguns municípios que contam com o apoio do 

órgão público. Contudo, a falta de tal apoio também foi considerada como dificuldade em 

outros municípios.

Ainda referente ao primeiro bloco de intervenção, em relação à identificação dos 

resultados do grupo, os gestores e cogestores dos 13 polos de EA deixaram transparecer 

que tinham pouca clareza dos objetivos a serem alcançados pelos polos, mas percebiam o 

processo de construção de uma relação entre objetivos dos polos e o objetivo maior do 

Projeto Pólen. 

Este tema foi o foco de intervenções posteriores, por se entender que o 

comprometimento das pessoas com os objetivos de um dado grupo/organização se 

construirá por meio da compreensão e assimilação desses objetivos em um processo 

contínuo e participativo. 
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Considera-se que o assessoramento de profissionais especializados, psicólogas 

organizacionais e do trabalho, confere o suporte necessário para a construção desta 

identidade, e que se constitui em um diferencial em relação a outros projetos de EA.

Ressalta-se, contudo, que o trabalho de desenvolvimento de grupos é um processo a 

ser gerenciado e que demanda avaliações/intervenções continuadas. Em prosseguimento 

ao já realizado, segue-se com os encontros de DE com a EE e com os grupos dos polos. A 

EE persegue o alto desempenho e, os grupos dos polos, a construção como grupos de 

trabalho cada vez mais coesos e produtivos. 
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Caso 3

A atividade para desenvolvimento dos grupos neste caso, em particular, marcou o 

início do trabalho de intervenção, pois foi o primeiro encontro neste polo com tal 

finalidade. A atividade central realizada, de “Avaliação da Eficiência do Grupo”, 

proporcionou o compartilhamento de percepções individuais quanto aos elementos 

analisados, tomada de consciência acerca dos pontos cruciais que necessitam de maior 

atenção para o bom funcionamento do grupo, além de um rico diagnóstico para as 

intervenções posteriores.

Considerações finais

Esta experiência/pesquisa apresenta resultados positivos em relação aos seus 

objetivos de desenvolvimento dos grupos envolvidos no Projeto Pólen. Tais resultados 

foram demonstrados ao longo dos relatos das experiências e, de maneira geral, podem ser 

aqui sintetizados em duas grandes dimensões:

- contribuição para a construção da identidade do projeto quanto à proposta de trabalho 

por meio de equipes;

- potencialização da atuação das pessoas em grupo para o alcance dos objetivos do 

projeto. 

Os dados aqui apresentados retratam um momento específico desses grupos, 

salientando-se que os mesmos estão em processo de contínuo desenvolvimento. Tem-se 

como referência o alcance de níveis mais elevados no “continuum dos grupos” e o 

desenvolvimento das competências que propiciam uma equipe de alto desempenho.  

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



299

Considera-se que o assessoramento de profissionais especializados, psicólogas 

organizacionais e do trabalho, confere o suporte necessário para a construção desta 

identidade, e que se constitui em um diferencial em relação a outros projetos de EA.

Ressalta-se, contudo, que o trabalho de desenvolvimento de grupos é um processo a 

ser gerenciado e que demanda avaliações/intervenções continuadas. Em prosseguimento 

ao já realizado, segue-se com os encontros de DE com a EE e com os grupos dos polos. A 

EE persegue o alto desempenho e, os grupos dos polos, a construção como grupos de 

trabalho cada vez mais coesos e produtivos. 

FERREIRA, L.S.; GOMES, J. & MELO, C. Inventário Melo. Rio de Janeiro: [s/n], 2007.

HAGUETTE, T. Metodologia qualitativa na sociologia. Petrópolis: Vozes, 1990.

MAILHIOT, G.B. Dinâmica e gênese dos grupos. São Paulo: Duas Cidades, 1998.

MELO, C. 
COPPE/UFRJ, 2002. 

------. Desenvolvimento de equipe (DE). Rio de Janeiro. Disciplina Compacta Treinamento e 
Desenvolvimento, color. Acompanha texto. 2007.

MOSCOVICI, F. Equipes dão certo: a multiplicação do talento humano. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2007. 

MUCHIELLI, R. O trabalho em equipe. São Paulo: Martins Fontes, 1979.

PROJETO PÓLEN. Disponível em: <www.projetopolen.com.br>. Acesso em: 
18/06/2009. 

------. Relatório 2ª Intervenção − Desenvolvendo os grupos. Rio de Janeiro: UFRJ, jun. 2009.

------. Relatório 1ª Intervenção − Desenvolvendo os grupos. Rio de Janeiro: UFRJ, ago. 2008a.

 

Referências bibliográficas

As equipes de trabalho e o alto desempenho. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: 

298

Caso 3

A atividade para desenvolvimento dos grupos neste caso, em particular, marcou o 

início do trabalho de intervenção, pois foi o primeiro encontro neste polo com tal 

finalidade. A atividade central realizada, de “Avaliação da Eficiência do Grupo”, 

proporcionou o compartilhamento de percepções individuais quanto aos elementos 

analisados, tomada de consciência acerca dos pontos cruciais que necessitam de maior 

atenção para o bom funcionamento do grupo, além de um rico diagnóstico para as 

intervenções posteriores.

Considerações finais

Esta experiência/pesquisa apresenta resultados positivos em relação aos seus 

objetivos de desenvolvimento dos grupos envolvidos no Projeto Pólen. Tais resultados 

foram demonstrados ao longo dos relatos das experiências e, de maneira geral, podem ser 

aqui sintetizados em duas grandes dimensões:

- contribuição para a construção da identidade do projeto quanto à proposta de trabalho 

por meio de equipes;

- potencialização da atuação das pessoas em grupo para o alcance dos objetivos do 

projeto. 

Os dados aqui apresentados retratam um momento específico desses grupos, 

salientando-se que os mesmos estão em processo de contínuo desenvolvimento. Tem-se 

como referência o alcance de níveis mais elevados no “continuum dos grupos” e o 

desenvolvimento das competências que propiciam uma equipe de alto desempenho.  

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



300

------. Relatório parcial n. 1 − Desenvolvendo os grupos. Rio de Janeiro: UFRJ, mai. 2008b.

SENGE, P.M. A quinta disciplina: caderno de campo: estratégias e ferramentas para construir uma 
organização que aprende. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000.

------. A quinta disciplina. Rio de Janeiro: Best Seller, 2006.

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2005.

Curso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



301





303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331





“O crescimento é inquestionáv
el, não só o profissional, m

as 

acima de tudo o humano”     
                           

                           
                           

                    

Vanessa Marta Martins Lopes - 23/07/07 333

Visita de Acompanhamento: 
A Permanência do Processo 
Educativo no Projeto Pólen

Capítulo XIV

Aline Amado, Laísa Maria Freire dos Santos, 
Car los Frederico Bernardo Loureiro, 
Alexandre Ferreira Lopes, Américo de Araújo 
Pastor Jr.,  Ana Carolina Crisostomo, André 
Vitor Fernandes dos Santos, Carolina 
Conceição de Souza, Jamile de Almeida 
Marques da Silva, Juliana Marsico Correia da 
Silva, Lívia da Silva Ferreira, Marcela Siqueira 
Farjalla, Monique Pacheco Duarte, Paula 
Laque, Rosilana Veronesi Marinho,  Francisco 
de Assis Esteves, Reinaldo Luiz Bozelli



334

Apresentação

Aformação do educador ambiental faz parte dos objetivos e metas do Projeto Pólen. 

Alguns relatos de experiência e trabalhos de investigação sobre os processos de formação 

que ocorreram neste projeto podem ser encontrados em Amado et al. (2009), Siqueira et al. 

(2009), Ferreira et al. (2007), e formam um conjunto de reflexões que mostram grande parte 

das bases teóricas e práticas nas quais vimos fundamentando nossas ações. Agora, com este 

capítulo, ao final de quatro anos de atividades do projeto, nossa proposta é acrescentar 

ainda algumas contribuições ao campo da formação em Educação Ambiental (EA).

Neste capítulo discutiremos questões que nortearam a proposta do Curso de 

Formação de Educadores Ambientais (CFEA), as quais constituíram seu alicerce ao 

caracterizar a busca por um contato contínuo com os sujeitos da ação formativa. Sendo 

assim, trataremos de alguns aspectos relacionados à visão de educação como um processo 

de formação contínua e como essa relação se estabeleceu durante o acompanhamento das 

atividades do curso. Contextualizaremos a Visita de Acompanhamento (VA); 

apresentaremos como foi estruturada; como e por que foi realizada; a relação dela com os 

módulos de formação do CFEA e com a continuidade do processo; que resultados temos 

deste tipo de atividade; e, finalmente, os aspectos das relações estabelecidas durante 

atividades de VA com os gestores, cogestores e representantes das secretarias de Educação 

e de Meio Ambiente.

Como síntese, discutiremos os limites e as possibilidades desta proposta de 

acompanhamento continuado, considerando também a visão dos participantes do curso e 

suas relações com as premissas do projeto e ações em longo prazo no campo da EA em 

geral.
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A educação no processo de formação humana 

Ao refletirmos sobre o desenvolvimento pleno do ser humano, devemos considerar 

que este processo ocorre na sociedade na qual se vive. E se tornar um cidadão crítico, 

autônomo e participativo nesta sociedade não é simples, pois requer processos de 

transformação e modos de entender a realidade que, muitas vezes, são contrários a 

interesses hegemônicos. Assim, podemos dizer que educação e formação humana se 

relacionam e no cerne desta relação estão processos globais da formação do ser humano, 

cujos objetivos e características deveriam ultrapassar a ideia estreita de ensino como 

sistematização de conhecimentos e transmissão de conteúdos escolares. Nesta concepção, 

seria central não só “ter o ser humano e sua humanização como problema pedagógico” 

(ARROYO, 2000) mas, também, considerar que “além de um ato de conhecimento, a 

educação é também um ato político” (FREIRE, 1996). Portanto,

[...] como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção 
no mundo. Intervenção que, além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados 
e/ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante 
quanto seu desmascaramento (FREIRE, 1996: 110 grifos do original).

A educação, como proposta por Arroyo (1998), é compreendida como universal não 

apenas no sentido de ser para todos, mas no de dar conta da universalidade, da pluralidade. 

Trata-se de uma intervenção objetiva, das dimensões humanas e humanizadoras a que todo 

indivíduo tem direito por ser e para ser humano, assegurando a educação como um 

processo de emancipação e construção de autonomia, e não, meramente, subserviência das 

pessoas à ideologia de mercado. Este autor também considera que

[...] a escola não é o único espaço de formação, de aprendizado e de cultura. O 
fenômeno educativo acontece em outros espaços e tempos sociais, em outras instituições, 
nas fábricas, nas igrejas e terreiros, nas famílias e empresas, na rua e nos tempos de 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



334

Apresentação

Aformação do educador ambiental faz parte dos objetivos e metas do Projeto Pólen. 

Alguns relatos de experiência e trabalhos de investigação sobre os processos de formação 

que ocorreram neste projeto podem ser encontrados em Amado et al. (2009), Siqueira et al. 

(2009), Ferreira et al. (2007), e formam um conjunto de reflexões que mostram grande parte 

das bases teóricas e práticas nas quais vimos fundamentando nossas ações. Agora, com este 

capítulo, ao final de quatro anos de atividades do projeto, nossa proposta é acrescentar 

ainda algumas contribuições ao campo da formação em Educação Ambiental (EA).

Neste capítulo discutiremos questões que nortearam a proposta do Curso de 

Formação de Educadores Ambientais (CFEA), as quais constituíram seu alicerce ao 

caracterizar a busca por um contato contínuo com os sujeitos da ação formativa. Sendo 

assim, trataremos de alguns aspectos relacionados à visão de educação como um processo 

de formação contínua e como essa relação se estabeleceu durante o acompanhamento das 

atividades do curso. Contextualizaremos a Visita de Acompanhamento (VA); 

apresentaremos como foi estruturada; como e por que foi realizada; a relação dela com os 

módulos de formação do CFEA e com a continuidade do processo; que resultados temos 

deste tipo de atividade; e, finalmente, os aspectos das relações estabelecidas durante 

atividades de VA com os gestores, cogestores e representantes das secretarias de Educação 

e de Meio Ambiente.

Como síntese, discutiremos os limites e as possibilidades desta proposta de 

acompanhamento continuado, considerando também a visão dos participantes do curso e 

suas relações com as premissas do projeto e ações em longo prazo no campo da EA em 

geral.

335

A educação no processo de formação humana 

Ao refletirmos sobre o desenvolvimento pleno do ser humano, devemos considerar 

que este processo ocorre na sociedade na qual se vive. E se tornar um cidadão crítico, 

autônomo e participativo nesta sociedade não é simples, pois requer processos de 

transformação e modos de entender a realidade que, muitas vezes, são contrários a 

interesses hegemônicos. Assim, podemos dizer que educação e formação humana se 

relacionam e no cerne desta relação estão processos globais da formação do ser humano, 

cujos objetivos e características deveriam ultrapassar a ideia estreita de ensino como 

sistematização de conhecimentos e transmissão de conteúdos escolares. Nesta concepção, 

seria central não só “ter o ser humano e sua humanização como problema pedagógico” 

(ARROYO, 2000) mas, também, considerar que “além de um ato de conhecimento, a 

educação é também um ato político” (FREIRE, 1996). Portanto,

[...] como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção 
no mundo. Intervenção que, além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados 
e/ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante 
quanto seu desmascaramento (FREIRE, 1996: 110 grifos do original).

A educação, como proposta por Arroyo (1998), é compreendida como universal não 

apenas no sentido de ser para todos, mas no de dar conta da universalidade, da pluralidade. 

Trata-se de uma intervenção objetiva, das dimensões humanas e humanizadoras a que todo 

indivíduo tem direito por ser e para ser humano, assegurando a educação como um 

processo de emancipação e construção de autonomia, e não, meramente, subserviência das 

pessoas à ideologia de mercado. Este autor também considera que

[...] a escola não é o único espaço de formação, de aprendizado e de cultura. O 
fenômeno educativo acontece em outros espaços e tempos sociais, em outras instituições, 
nas fábricas, nas igrejas e terreiros, nas famílias e empresas, na rua e nos tempos de 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



336 337

A concretização desses aspectos é em si expressão de uma aprendizagem conjunta e 

de vivência democrática em sociedade, fundamentais ao ato de educar, posto que 

compreendemos a educação como

[...] uma prática social cujo fim é o aprimoramento humano naquilo que pode ser 
aprendido e recriado a partir dos diferentes saberes existentes em uma cultura, de 
acordo com as necessidades e exigências de uma sociedade. Atua, portanto, sobre a 
vida humana em dois sentidos: (1) desenvolvimento da produção social, inclusive dos 
meios instrumentais e tecnológicos de atuação no ambiente; (2) construção e 
reprodução dos valores culturais (LOUREIRO et al., 2003: 12).

O que caracterizamos até aqui neste texto pode ser entendido como condições gerais 

para um fazer participativo em educação. Mas estas questões também dizem respeito 

diretamente a áreas da educação mais específicas, como a EA, que tem sido nosso foco de 

atuação. Quintas (2005: 123) nos apresenta uma aproximação deste debate sobre a 

formação na prática social da EA da seguinte forma:

O esforço da EA deveria ser direcionado para a compreensão e a busca da superação 
das causas estruturais dos problemas ambientais por meio da ação coletiva e 
organizada. [...] a leitura da problemática ambiental se realiza sob a ótica da 
complexidade do meio social e o processo educativo deve pautar-se por uma postura 
dialógica, problematizadora e comprometida com transformações estruturais da 
sociedade, de cunho emancipatório. Aqui se acredita que, ao participar do processo 
coletivo de transformação da sociedade, a pessoa, também, estará se transformando.

Vale ressaltar que interpretamos e abordamos a temática da EA também como 

apresentada por Loureiro (2004), que a define no Brasil a partir de uma matriz que vê a 

educação como elemento de transformação social (mudança de valores e de padrões 

culturais associados à ação política e cidadã), inspirada no diálogo, no fortalecimento dos 

sujeitos, na superação das formas de dominação capitalistas, na compreensão do mundo em 

lazer, de celebração e comemoração, no trabalho [...] a educação acontece de formas 
muito diferenciadas. (ARROYO, 1998: 147).

Para a compreensão da crise da sociedade atual, o desafio é construir formas 

alternativas de relações sociais e de cidadania e formação humana de cunho democrático, 

que tenham como referência o ser humano em suas necessidades, potencialidades e cultura 

vivida. Assim, caminhos são explorados para gerar um novo modelo civilizatório. Isso 

implica afirmar a educação, em todos os seus espaços e dimensões, como um processo 

social formador de todas as dimensões do ser humano. Por conta disso, a concepção de que 

a educação é o processo integral de formação humana deve ser o cerne de um processo 

educativo, pois cada ser humano ao nascer necessita receber uma nova condição para poder 

existir no mundo da cultura. Além do mais, a educação é um bem comum e social garantido 

em lei e sua necessidade é indiscutível. Entretanto, o que se torna discutível é a qualidade da 

educação em uma sociedade caracterizada por mudanças tecnológicas constantes e que se 

inserem no cotidiano quando quase não nos damos conta de quem somos e já passamos a 

ser outros. 

Diante de várias teorias para as práticas educativas, buscamos para o CFEA uma 

proposta de formação através de espaços diversos, para aprofundamento, 

acompanhamento e discussões de temáticas variadas dentro do campo da gestão ambiental 

pública, tratada em outros capítulos deste livro, porém mais especificamente no capítulo 1, 

no qual trouxemos reflexões sobre o processo de elaboração e desenvolvimento do curso. 

Por isso, a intenção deste texto em reforçar o aspecto ligado à importância do 

acompanhamento no processo de formação, aprofundando algumas questões sobre as 

atividades realizadas durante o curso como elemento estruturante dessa formação. 
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vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a 
formação permanente se fundam aí (FREIRE, 1997: 20).

Refletindo sobre as VA realizadas durante o CFEA 

O CFEA foi realizado entre setembro de 2006 e janeiro de 2008. A partir de fevereiro 

de 2008, momento, os participantes começaram a escrever os projetos dos polos que, em 

2009, começaram a ser executados após avaliação do Ibama. A seguir é apresentado um 

esquema geral da proposta do curso, incluindo a VA. 

sua complexidade e da vida em sua totalidade. Em uma abordagem emancipatória e crítica 

de EA, o diálogo, enquanto conceito, recupera seu sentido original de troca e reciprocidade. 

É neste ponto que, ao se aproximar da emancipação por meio do processo de formação 

empreendida pelo Projeto Pólen, se faz necessária a formação continuada.

Durante o CFEA, ao adquirir instrumentos através da problematização de suas 

práticas, o que leva à re-significação delas e percepção crítica da realidade, o gestor 

(formando do processo) ao voltar para sua prática social cotidiana encontrará 

especificidades e novos aspectos da realidade que alterarão esta prática. Faz-se importante 

então o acompanhamento dos relatos destas novas experiências agora diante de uma 

realidade ressignificada ou reconstruída. Além de propiciar o reforço da validade dos 

instrumentos aprendidos, também possibilita a disponibilização de outros instrumentos, de 

acordo com as necessidades percebidas, visando aprimorar esta prática social de sujeitos em 

movimento, inseridos em um mundo em constante transformação. Assim sendo, é 

estimulada a valorização do diálogo, pois “educadores” e “educandos”, atores sociais, 

seguem atuando conjuntamente em seu processo de formação.

A partir destas considerações, direcionaremo-nos ao pensamento freireano, que 

compreende o conceito de formação permanente como resultado da “condição de 

inacabamento do ser humano e de sua consciência desse inacabamento”. O homem é um 

ser inconcluso e deve ser consciente disto, por meio do movimento permanente de ser mais 

(FREIRE, 1997). Além disso,

a educação é permanente não por que certa linha ideológica ou certa posição política ou 
certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da 
finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de finitude. Mais ainda, 
pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que 
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Temos, na figura anterior, a estrutura do CFEA, ou seja, os quatro módulos do curso 

e outras atividades. Entre os módulos realizamos VA e FD. A partir do quarto módulo, os 

gestores se focaram na elaboração do projeto do polo, sempre com o apoio da equipe 

executora. Como parte, mas também produto do curso, temos os projetos de EA dos polos. 

Simultaneamente a essas atividades, foi implantado um polo de EA em cada município.

Desde o planejamento inicial, na fase de redação do Projeto Pólen, pensávamos em 

realizar um curso que pudesse criar condições para uma relação mais estreita entre educador 

e educando. Sendo assim, elaboramos uma proposta que favorecesse o estabelecimento de 

um espaço para que questões específicas do grupo de cada polo pudessem ser trabalhadas, 

se conveniente, na totalidade da turma de quarenta cursistas, mas principalmente na 

privacidade de cada grupo municipal. Estes momentos foram então planejados para que 

ocorressem uma vez ao mês entre cada módulo de formação, e foram denominados de VA.

Podemos entender a VA como encontros realizados periodicamente entre a equipe 

executora do projeto e os participantes do polo de EA do Projeto Pólen em um dado 

município, a fim de: (i) acompanhar o andamento das atividades propostas durante os 

módulos; (ii) acompanhar e auxiliar no processo de implementação do polo, (iii) auxiliar no 

processo de formação e desenvolvimento dos grupos dos polos, e (iv) acompanhar o 

desenvolvimento dos projetos dos polos. Sendo assim, ela responde por uma continuidade 

e uma coesão no desenvolvimento do curso, mas também de todo o projeto, sendo um 

instrumento também útil para o alcance de objetivos mais gerais do mesmo, tais como a 

consolidação dos polos de EA. 

Consideramos estes encontros pedagogicamente importantes pela atenção que 
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damos a cada polo, pois foi em VA que percebemos algumas dificuldades (técnicas, práticas, 

individuais e do grupo) que não apareciam nos módulos. Assim, pudemos trabalhar com 

questões relacionadas a cada grupo/polo, como, por exemplo, a dificuldade de 

entendimento dos roteiros de atividades, a falta de familiaridade com redação de projetos 

etc. Também têm papel de exercitar a responsabilidade, o compromisso e a rotina das metas 

a serem planejadas e alcançadas. A viabilização deste acompanhamento tem acontecido em 

encontros presenciais complementados por recursos tecnológicos, como correio 

eletrônico, telefone, fóruns digitais, comunidade de relacionamento virtual etc. 

As visitas tiveram duração média de três horas de encontro, tendo uma estimativa de 

término de até quatro horas de duração. Ocorreram em clima descontraído, na maioria dos 

casos, iniciando sempre de modo a estreitar as relações entre educandos e equipe executora. 

Frequentemente, eram iniciadas com uma conversa informal sobre o andamento das 

atividades no município, o que eles estavam realizando em relação às questões ambientais e 

do polo, informações locais, entre outras. A seguir, ocorria a discussão das questões de 

conteúdo e depois, as questões sobre estrutura e funcionamento dos grupos, demandas 

burocráticas e relacionais. Todas as visitas eram registradas com fotos, relatorias, gravações 

em áudio ou vídeo. A figura 2 ilustra uma visita de acompanhamento realizada em 2007.
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A seguir, aprofundaremos a discussão considerando as três primeiras finalidades de uma 

VA, conforme colocado anteriormente. O capítulo 16 tratará especificamente da quarta 

finalidade.

(i) Acompanhar o andamento das atividades propostas durante os módulos 

No módulo I do CFEA, cuja temática principal foi a percepção ambiental, as VA 

tratavam de questões que retomavam as discussões iniciadas durante o mesmo, bem como 

resgatavam a importância do uso do material distribuído. Assim, traziam para o encontro 

reflexões de forma a elaborar um panorama das questões ambientais presentes em seus 

municípios, iniciando ali uma análise e uma reflexão sobre causas, efeitos, principais atores 

envolvidos, suas formas de organização, seus interesses, assim como conflitos potenciais e 

explícitos e possíveis encaminhamentos. 

No módulo II, a temática principal foi a EA no processo de gestão ambiental pública. 

Para dar continuidade a esta temática, optamos nas VA por aprofundar a discussão dos 
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conceitos sobre gestão ambiental, seus atores sociais, vivências, potencialidades e 

dificuldades, levando em conta as experiências vivenciadas no módulo e com base nos 

resultados do diagnóstico elaborado pelo próprio Projeto Pólen durante o ano de 2006. 

Simultaneamente a essas visitas, questões relativas a problemas institucionais, conflitos 

internos do grupo/polo e de ordem pessoal também foram administrados pela equipe 

executora.

No módulo III, a temática central foi a instrumentalização para o controle social, 

discutida ao se considerar aspectos como a legislação ambiental, os impactos 

socioambientais e as medidas mitigadoras do processo de exploração de petróleo e gás. 

Com esse suporte teórico, nas VA realizadas após o módulo III iniciamos a discussão sobre 

a forma de ação dos gestores em seus polos e a construção de elementos norteadores da 

prática da EA neles. Para facilitar o funcionamento dos polos e exercitar a organização dos 

grupos, estimulamos a criação de um regulamento interno dos mesmos. Paralelamente a 

esta proposta, começamos a estimular as reflexões que aconteceram no fórum de discussão 

subsequente, que tratou da elaboração dos projetos de EA de cada polo. Passamos então a 

auxiliá-los na organização, coerência e viabilidade das ideias e dos quesitos indispensáveis a 

um projeto socioambiental.

O módulo IV remeteu a questões referentes à elaboração e à avaliação de projetos 

socioambientais, tendo também discutido os centros de EA e políticas de currículo voltadas 

para a EA, entre outros temas que estavam diretamente ligados ao futuro do Projeto Pólen 

na região. Com um caráter mais operacional, as VA visaram concluir a redação dos projetos 

dos polos.

Figura 2 – Visita de 

Acompanhamento ao 

grupo/polo do município de 

Araruama
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A seguir apresentamos a síntese das atividades de acompanhamento (Quadro 1):

A proposta inicial foi realizar uma visita a cada mês entre os módulos de formação, 

além de um momento no qual estariam reunidos todos os cursistas/gestores participantes 

do curso em encontros que denominamos fóruns de discussão. Contudo, na prática as 

visitas se tornaram encontros mais frequentes em função das demandas dos grupos, sejam 

elas de caráter político, pedagógico ou de mediação das relações interpessoais.
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(ii) Acompanhar e auxiliar no processo de implementação do polo 

Um dos pressupostos que orientam o Projeto Pólen é a formalização de parcerias 

institucionais, buscando o fortalecimento da gestão pública local. Propusemo-nos a realizar 

1Acordos de Cooperação Técnica  com os municípios envolvidos no projeto. Nestes 

acordos, foram previstos um espaço físico e a disponibilidade de horas dos 

cursistas/gestores para a realização do curso e execução das atividades do projeto. 

Entretanto, o fato de firmar um compromisso não é garantia de que, na prática, as partes 

envolvidas vão atender ao previsto no acordo. Sendo assim, fez-se necessário um processo 

de convencimento constante aos participantes, seja por parte da equipe executora, com os 

secretários e prefeitos, ou por parte da equipe executora no papel de estimuladora e 

incentivadora constante dos gestores para levarem adiante o trabalho nos polos. Além 

disso, diante de constantes mudanças nos governos, novas visitas foram realizadas para 

manutenção dos acordos. Tais visitas ainda marcavam um espaço político de 

reconhecimento do polo junto a outros representantes nas secretarias.

Esta dinâmica não se deu de forma igual entre os polos. Houve municípios em que os 

governantes continuaram; em outros, apesar das mudanças, houve imediata aceitação do 

projeto, que foi assumido dentro do novo quadro político o qual compartilhou as propostas 

do projeto. 

Também o auxílio no processo de implementação dos polos muitas vezes ocorria 

durante os momentos das visitas de acompanhamento das atividades, nas quais, como já 

exposto antes, destinávamos um tempo para a discussão burocrática do polo, das relações 

com as secretarias. Nestes momentos observávamos e discutíamos com os gestores 

inclusive questões sobre a infraestrutura material dos polos. 

Quadro 1: Síntese das atividades das VA realizadas entre os módulos

1
 O Acordo de Cooperação 

Técnica é um documento em que 

são firmados compromissos entre 

o Município, o NUPEM/UFRJ via 

sua fundação administradora e a 

Petrobras com o objetivo de 

garantir a efetividade das ações 

do Projeto Pólen nos municípios. 
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A seguir apresentamos a síntese das atividades de acompanhamento (Quadro 1):

A proposta inicial foi realizar uma visita a cada mês entre os módulos de formação, 

além de um momento no qual estariam reunidos todos os cursistas/gestores participantes 

do curso em encontros que denominamos fóruns de discussão. Contudo, na prática as 

visitas se tornaram encontros mais frequentes em função das demandas dos grupos, sejam 

elas de caráter político, pedagógico ou de mediação das relações interpessoais.
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(ii) Acompanhar e auxiliar no processo de implementação do polo 
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Souza et al. (2009) analisam o próprio processo de implantação dos polos de EA do 

Projeto Pólen ao estabelecerem relações com os Centros de Educação Ambiental no Brasil. 

Os autores mostraram alguns resultados já obtidos, dificuldades e facilidades. Discutiram 

algumas questões políticas geradas por mudanças no governo local e a decorrente 

realocação dos gestores como um fator que dificulta o processo de implantação dos polos, 

visto que, por mais acompanhamento que se faça, o poder administrativo muitas vezes é 

maior do que o acordo inicialmente estabelecido. Também neste capítulo gostaríamos de 

acrescentar que uma dificuldade observada no processo de implantação dos polos foi o 

afastamento de alguns dos gestores, durante o decorrer do projeto, devido a questões 

pessoais e políticas. Entretanto, a maioria dos gestores foi mantida nos polos de EA mesmo 

após as mudanças de governo de 2008 para 2009. 

Um resultado concreto de uma destas visitas foi a institucionalização do polo de EA 

de Araruama. Neste município, podemos considerar que avançamos no sentido de 

consolidar o espaço do polo de EA. No dia 5 de junho de 2008, foi assinado pelo prefeito do 

município, o Decreto n. 64, sobre a criação e o funcionamento do Polo Municipal de EA de 

Araruama. O decreto, em seu artigo 5º, coloca que:

Art. 5º −Ficam a Secretaria Municipal de Ambiente Educacional e Serviços 
Públicos e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura como responsáveis pelas 
ações que tratam o Decreto, através dos integrantes do Projeto Pólen e dos Projetos 
Especiais relacionados ao Meio Ambiente e à Educação Ambiental.

Este decreto representa um esforço local para a consolidação do trabalho do projeto 

ao articular outras iniciativas de EA na região. Significa que o polo de EA está 

institucionalizado na estrutura do município e que pode ter mais força de ação no trabalho 

com EA na região. Outros resultados que dependem de um trabalho continuado são as 
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renovações dos Acordos de Cooperação Técnica, os quais têm validade variável e diferentes 

níveis de complexidade do processo.

Com estes processos, os gestores participantes têm o aprendizado sobre o conteúdo 

técnico do curso, assim como têm acesso a conteúdos do currículo oculto, ou seja, questões 

que fazem parte do processo de gestão dos polos, que são importantes como aprendizado 

para o trabalho específico nos polos, mas que estão implícitas na prática social criada. São 

questões que foram sendo trabalhadas conforme surgiam as demandas. Então, nesse 

momento se deu a aprendizagem de se redigir um artigo de lei, como foi o caso do 

município de Araruama, um release para divulgação de uma ação do projeto na mídia, uma 

negociação com prefeito, dentre outras. Muitas destas ações também fomos aprendendo e 

considerando como processo de formação, ao refletir sobre a própria experiência em 

projetos relacionados a EA e gestão ambiental. E consideramos estes elementos como 

ferramentas importantes para alcançar os objetivos inicialmente traçados.

(iii) Auxiliar no processo de formação e desenvolvimento dos grupos 
dos polos

O capítulo 12 deste livro trata especificamente sobre o trabalho de desenvolvimento 

de grupos junto aos gestores, além de abordar casos e atividades realizadas durante este tipo 

de VA. Nesse sentido, cabe-nos ressaltar que o desenvolvimento dessas atividades 

contribuiu para o desenvolvimento do trabalho técnico-pedagógico de realização das 

atividades propostas. Se o grupo está integrado, as atividades técnicas também são 

realizadas; por outro lado, se o grupo possui problemas de funcionamento, há perdas em 

outras atividades. Durante o processo de formação, é importante que este seja planejado de 

acordo com uma visão do ser integral e não somente sua parte técnica e pedagógica. Este 
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enfoque era realizado essencialmente por uma psicóloga do trabalho, membro da equipe 

executora, e os demais membros auxiliavam na realização das atividades. Esta função das 

VA também foi elemento estrutural para a manutenção dos gestores nos polos de EA.

Oportunidades das VA e dificuldades enfrentadas

Buscamos neste capítulo relatar elementos que consideramos centrais para preparar 

o educador ambiental para a gestão dos polos de EA. Para discutirmos as oportunidades e 

dificuldades das VA, utilizaremos parte do material de registro delas. Elegemos o 

comentário de uma gestora sobre as ações de gestão de um polo de EA. 

A fala da gestora remete a questões que foram sendo trabalhadas ao longo das VA e 

apontam reflexões sobre o trabalho em equipe a ser desenvolvido no polo de EA. Entende 

o polo como um espaço em processo de conquista e estruturação, percebe a gestão do polo 

como resultante do trabalho de várias partes envolvidas e cita especificamente a si própria, a 

equipe do polo e a universidade. Além disso, ressalta o compromisso dos educadores e 

destes com a qualidade do trabalho. Para ela, a atividade no polo

é uma soma de esforços. Acho que a gente aqui, enquanto equipe, a gente vem tentando 
conquistar isso daí, e minha atuação junto da equipe é [...] tentar fazer o melhor. 
Tentar representar de forma [...] segura, ajudando, buscando nosso polo que a gente 
tem um orgulho muito grande deste espaço que a gente conquistou. E é um espaço que a 
gente também não pode perder de vista que não é o polo mais de X a gente leva o nome 
da UFRJ que é muito respeitada que leva o nome da NUPEM [sic] 
(gestora do polo X).

Nesse sentido, entendemos que as VA oportunizam a realização de um trabalho em 

equipe e que o polo é concebido como um espaço que não é só prefeitura, não é só 

organização da sociedade civil, não é só UFRJ; seria um misto destas partes. Com isso, 
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acrescentamos que este aspecto faz parte da identidade do polo, e é da natureza do projeto. 

Apesar de não mencionado pela gestora, entendemos que o polo é fruto de uma parceria 

também com a Petrobras.

A mesma gestora, ao relatar a visita de alguém ao polo, utiliza a metáfora do pólen 

relacionada à polinização de flores, ainda que não utilizada exatamente como na proposta 

2do projeto ; faz uso de expressões corriqueiramente utilizadas pela equipe executora ao 

divulgar o projeto em uma situação vivenciada por ela, na qual teria que explicá-lo. Tais 

palavras se relacionam aos processos de polinização e germinação: “[...] E essa semana 

mesmo uma pessoa passou aqui e falou assim: ah, eu entrei aqui porque vi Pólen. É abelha? 

Eu falei: Quem sabe você não sai disseminando por aí este grãozinho de uma semente que 

está sendo plantada, que é o nosso espaço”. E complementou, demonstrando a 

preocupação com embasamento das ações a serem desenvolvidas: “[...] a gente precisa de 

um suporte de embasamento, de conhecimento, para sair disseminando esta semente que é 

o pólen, e vocês estão ajudando a gente a construir isso juntos, e a gente sente falta”. 

Neste relato, observamos preocupações pedagógicas no trabalho a ser desenvolvido 

no pólo, dado que ela faz referência à qualidade do trabalho e ao compromisso de passar de 

uma posição de educando a educador. Mas este último posicionamento é colocado ainda 

como um desafio. Vejamos no trecho destacado:

[...] Mas a gente sente que o pólen ainda está germinando, que a gente ainda não 
consegue caminhar sozinho, para vocês verem a importância de vocês na vida de cada 
pólo, e a cada momento que a gente esbarra em uma dificuldade, a gente pensa na 
coordenação, na equipe executora, no NUPEM, no Pólen e na UFRJ, a gente não 
consegue ainda desvincular, não sei como vai ser isso quando vocês forem cortando isso 
aos poucos, mas eu acho que a gente vai conseguir. A gente pretende se emancipar, 
acontece que as marcas ficam... acontece que eu não sei não... Mas a gente vai buscar... 
(gestora do polo X).

2
 O projeto utiliza uma metáfora 

referente ao processo da 

polinização, sendo o pólen o 

gameta masculino que se 

translada a outras partes a fim de 

fecundar o gameta feminino e 

gerar uma nova planta. Sendo 

assim, podemos encontrar em 

documentos do projeto bem como 

em apresentações o seguinte  

texto: " Em um grão de pólen está 

a metade das informações 

necessárias para formar uma 

nova planta. Essa somente será 

formada se um grão de pólen 

encontrar a outra metade 

correspondente e germinar. Isso 

quer dizer que um grão de pólen 

sozinho, apesar de ser capaz de 

ir para muito longe de sua 

origem, só cumpre seu papel se 

houver a participação da outra 

parte." Esta metáfora é usada 

para demonstrar como deve ser a 

relação de complementaridade 

entre a universidade e as 

populações locais dos municípios 

trabalhados.
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Em síntese, podemos perceber que a gestora considera questões centrais sobre um 

processo educativo e que o considera ainda em curso: a emancipação do educando, a 

consideração do educador como referência, a implicação pessoal e profissional do sujeito, a 

necessidade do acompanhamento do educador. Podemos também perceber uma 

preocupação sobre o relacionamento com os demais gestores e cogestores presente na fala 

da gestora, quando ela cita o trabalho em equipe e a busca de seu melhor para o alcance de 

um objetivo comum para o pólo, dado que este é um espaço que está sendo consolidado, 

por meio de estudos, de ações e de parcerias com a universidade. Podemos considerar que 

os aspectos descritos pela participante em um momento posterior ao curso foram sendo 

construídos a partir da relação estabelecida durante os dois anos aproximados de formação 

dentro do Projeto Pólen. 

Outros aspectos que não observamos, neste relato, mas consideramos importantes 

na gestão dos polos de EA, estão ligados à relação entre os gestores e as secretarias e 

município, e também a relação dos gestores com a empresa e questões específicas sobre os 

impactos do petróleo. 

Agregando outras questões sobre o processo das visitas, é necessário considerar 

algumas dificuldades que se fizeram presentes, tais como: a manutenção da equipe 

executora, a manutenção dos gestores e a desmotivação em muitos momentos, a falta de 

comunicação entre os membros dos polos nos intervalos entre as visitas, as mudanças de 

datas, além da ausência de alguns gestores durante as visitas após terem confirmado 

presença. Algumas destas dificuldades superamos; para outras, buscamos a convivência e 

ainda para outras tentamos estabelecer e compartilhar quais são os canais de comunicação 

do grupo, estabelecer um regulamento para o polo que mostre a dinâmica de 
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funcionamento dos grupos, entre outras ações.

Construir um processo continuado visando a formação plena do cidadão não tem 

sido fácil, mas foi uma tarefa que abraçamos e acreditamos. Observamos que mais do que 

dificuldades, o processo tem gerado oportunidades para os envolvidos, pois muitos alegam 

serem mais ouvidos em suas secretarias devido ao fato de fazerem parte do projeto; muitos 

consideram que agora têm um acesso direto a pessoas que estão ligadas à universidade e 

contam com nossa experiência para outros temas que não estão relacionados diretamente 

com o projeto, mas que são também proporcionados por ele. Por exemplo, a participação 

de professores da universidade em escolas e trabalhos com alunos da região, a consulta a 

grupos de pesquisa sobre fenômenos que ocorrem nas lagoas da região. 

Outra oportunidade gerada decorre do fato de a equipe executora estar próxima aos 

gestores. Isso permite que muitos dos problemas que ocorrem nos polos e nos quais é 

necessária a intervenção da equipe executora sejam também resolvidos no momento em 

que surgem, evitando mais desgastes e desdobramentos, uma vez que estamos sempre em 

contato com os gestores. Além disso, o formato proposto para as VA possibilita o trabalho 

de acordo com a realidade do município, tão difundido nas atividades da EA como uma 

necessidade, como uma condição para que o projeto alcance os objetivos aos quais se 

propõe. 

Retomando o início deste capítulo, no qual convidamos à reflexão sobre o 

desenvolvimento pleno do ser humano, argumentamos que o esforço da EA precisa ser 

direcionado para a compreensão e busca de superação das causas estruturais dos problemas 

ambientais por meio da ação coletiva e organizada. A leitura da problemática ambiental se 
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Em síntese, podemos perceber que a gestora considera questões centrais sobre um 
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funcionamento dos grupos, entre outras ações.
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realiza sob a ótica da complexidade do meio social e, deste modo, o processo educativo deve 

pautar-se por uma postura dialógica, problematizadora e comprometida com as 

transformações estruturais da sociedade, de cunho emancipatório. Assim, acredita-se que, 

ao participar do processo coletivo de transformação da sociedade, o indivíduo também 

estará se transformando.
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“Como lagartas que empupam fomos desfeitos pelas enzimas do conhecimento, fomos transformados, remodelados. É hora de romper o casulo, novos desafios nos esperam. O mundo é o mesmo, mas agora podemos  vê-lo melhor, temos asas para voar”.                                                                                                          Moyses Costa  - 25/01/08
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finalidade de caracterizar o processo de elaboração dos projetos dos polos. Para isso, 

apresentaremos seus fundamentos, suas etapas práticas, dificuldades e sucessos. 

Discutiremos tais questões embasados em uma postura pedagógica, política e 

técnica, que valoriza o aprendizado a partir das experiências culturais, sem desvincular o 

conteúdo do contexto histórico do educador e do educando. Esta abordagem busca a 

problematização das práticas sociais desses agentes, enquanto método para realização de 

projetos, considerando os diferentes níveis de compreensão da realidade social, mas que 

convergem para questões que precisam ser resolvidas e/ou discutidas em conjunto. Nesse 

âmbito, a contribuição principal da EA está na transformação desses agentes sociais em 

suas subjetividades e práticas, estabelecendo processos educativos que favoreçam a 

formação do indivíduo na dinâmica da vida como um todo e de modo emancipado.

1Em seguida, abordaremos o processo vivenciado pelos cursistas , atualmente 

gestores dos polos de EA, desde o começo do trabalho com as temáticas, como estas 

evoluíram para propostas e como foi o processo de acompanhamento e avaliação delas, 

além de examinar quais as dificuldades e ganhos desta abordagem. Sobretudo, pretendemos 

demonstrar como esse conhecimento adquirido pelos gestores foi trabalhado de forma a 

vincular as problemáticas socioambientais de cada localidade, relacionando-as a uma 

proposta de mitigação dos impactos da indústria do petróleo. 

Em síntese, no decorrer deste capítulo faremos uma reflexão a partir do processo da 

elaboração dos projetos dos polos, discutindo alguns aspectos teóricos e práticos da 

experiência vivida como parte do processo de formação dos educadores ambientais do 

Projeto Pólen. Igualmente, esperamos que o capítulo contribua para a realização de uma 

Um grande avanço que a gente vem observando com o projeto é exatamente a 
construção desta consciência ambiental que vai ampliando as ações que antes 
eram pontuais em ações permanentes dentro dos espaços educativos. Então, eu 
acho que um dos ganhos, eu vejo pelo menos enquanto polinizadora, foi a 
própria formação que me fez até ampliar este olhar e perceber; eu já achava 
muito importante a educação ambiental, mas ela é muito mais importante do 
que eu imaginava, ela é fundamental” .
Cláudia Correa – Gestora do Polo de Rio das Ostras 

A etapa de construção dos planos de ação dos polos dentro do Projeto Pólen agrega 

uma questão ressaltada pela gestora do Polo de Rio das Ostras: a preocupação com a 

continuidade das ações de Educação Ambiental (EA) que são iniciadas em espaços 

formativos como cursos, por exemplo. A gestora atribui ao Curso de Formação de 

Educadores Ambientais (CFEA) o desenvolvimento de uma visão mais ampla da EA, e 

entende que as ações permanentes são necessárias a fim de se consolidar este tipo de 

proposta educativa na região. 

Muitos projetos de EA são elaborados a fim de capacitar pessoas para o 

enfrentamento das questões socioambientais, e com frequência tais propostas se 

materializam por meio de cursos de formação. A estratégia desenvolvida no Projeto Pólen 

também foi a de promover a formação; entretanto, após uma etapa de formação inicial, 

optamos por realizar intervenções também em determinados contextos sociais por meio da 

elaboração e execução de projetos locais, os quais contam com o acompanhamento da 

equipe executora do Projeto Pólen e recebem recursos materiais a serem gerenciados pelos 

grupos participantes da formação inicial. Sendo assim, elaboramos este capítulo com a 
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desencadeadas. Isso significa que não se pode desassociar do processo de aprendizagem as 

experiências culturais e a história de vida de cada sujeito. Aprender deixa de ser um simples 

ato de memorização, e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos 

(HERNÁNDEZ, 1998; HERNÁNDEZ & VENTURA, 2000).

Segundo Giroto (2005), as características fundamentais dos projetos de trabalho são:

 ·  Atividade intencional: na qual o envolvimento dos alunos é essencial. 

 ·  Responsabilidade e autonomia dos alunos: parte dos pressupostos de que o 

aluno é corresponsável pelo trabalho e que a cooperação está associada ao 

trabalho em equipe.

 ·  Autenticidade dos trabalhos: os problemas abordados nos projetos são reais e 

não são independentes do contexto sociocultural, e os alunos procuram construir 

respostas pessoais e originais.

 ·  Complexidade e resolução de problema: constitui de um problema ou uma 

fonte geradora de problema, que exige uma atividade para sua resolução. 

 ·  Fases: formulação do(s) problema(s), escolha do objetivo central, planejamento, 

execução, avaliação e divulgação dos trabalhos.

Todavia, nesta abordagem, podemos avaliar que as preocupações demasiadas com os 

métodos e experiências proporcionadas acabaram por desvalorizar o papel dos conteúdos 

acumulados socialmente, tarefa esta que cabe aos professores realizar de modo 

contextualizado. 

Ao se partir da crítica tanto a esta lacuna da pedagogia de projetos escolanovista 

quanto à pedagogia tradicional (caracterizada por passividade, memorização, verbalismos, 

transmissão de conteúdos etc.), surgem tentativas tais como a Pedagogia Freinet (França) e 

prática da elaboração de projetos em EA que atue nos problemas, enfrentando-os ou 

explicitando-os, e que estimule a discussão sobre os caminhos da EA no Brasil.

Fundamentos da pedagogia dos projetos 

Ao entendermos que a realização de projetos surge de uma proposta pedagógica 

baseada nas diferentes realidades sociais, é importante traçarmos o início dessa discussão 

trazendo uma reflexão acerca da EA enquanto processo de transformação dos sujeitos 

sociais. Dessa forma, podemos perceber qual o caminho a seguir na elaboração de projetos 

que atendam uma perspectiva emancipatória e transformadora (QUINTAS, 2004).

As primeiras discussões sobre uma nova proposta pedagógica surgem com a Escola 

Nova, tendo início com John Dewey, entre outros pensadores adeptos do pragmatismo. A 

pedagogia de projetos se torna uma discussão sobre uma postura pedagógica e não uma 

técnica de ensino mais atrativa para os alunos (LEITE, 1996). Esta pedagogia, que a partir 

do movimento da Escola Nova objetiva trazer a ressignificação do espaço escolar no intuito 

de que o aluno participe e seja mais ativo, valoriza o aprendizado a partir da experiência, sem 

deixar de lado o diálogo com a cultura acumulada pelo professor, e, nesse sentido, busca a 

superação dos métodos tradicionais de ensino, segundo esta ótica, constituído de 

memorização e transmissão de conteúdos prontos e desatualizados. 

Em acordo com os ideais da Escola Nova, a participação dos alunos em projetos não 

deve ser vista somente como uma atividade intelectual; é considerada também intervenção 

na realidade pessoal. Nesta proposta não se ensina pelas respostas dadas, mas pelas 

experiências proporcionadas, pelos problemas de aprendizagem criados e pelas ações 
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Assim, a proposta histórico-crítica, diferente dos métodos novos e tradicionais que 

implicam o compromisso com a geração de autonomia do educando, e mantém presente a 

vinculação entre educação e sociedade. Entende que o processo educativo é, em resumo, a 

passagem da desigualdade à igualdade, e visualiza seu ponto de partida neste processo a 

democracia como possibilidade, e seu ponto de chegada, a democracia como realidade. 

Educadores e educandos, em graus diferentes, igualmente se formam e são formados.

Este método pedagógico aplicado ao projeto educativo é dividido em cinco passos 

fundamentais:

 ·  1° passo:  – comum a professores e alunos que, por estarem em 

níveis variados de compreensão da prática social, posicionam-se diferentemente 

enquanto agentes sociais.

 ·  2° passo: Problematização – detectar questões que precisam ser resolvidas no 

âmbito da prática social, bem como descobrir que conhecimentos dominar para 

esta resolução.

 ·  3° passo: Instrumentalização – apropriação dos instrumentos teóricos/práticos 

necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social. 

Apropriação das culturas necessárias à luta social.

 ·  4° passo: Catarse – expressão elaborada da nova forma de entendimento da 

prática social, ou compreensão da realidade, à qual se ascendeu. É a efetiva 

incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos 

ativos da transformação social.

 ·  5° passo: Prática social (qualificada) – a compreensão social passa por uma 

alteração qualitativa, tanto do aluno quanto do professor.

Prática social

o Movimento Paulo Freire (Brasil). Nestas, advoga-se uma pedagogia ativa, centrada nas 

iniciativas dos alunos, no diálogo. Especialmente na pedagogia da prática da liberdade e do 

oprimido de Paulo Freire, o foco da atenção dos métodos, dos objetos, dos conteúdos e das 

instituições é desviado para os sujeitos que se encontram objetivamente em condição de 

opressão e expropriação. 

Freire (1987) visa reeducar na sensibilidade pedagógica para captar os oprimidos 

como sujeitos da educação, da construção de saberes, conhecimentos, valores e culturas. 

Assim, pretende colocar o saber pensar a serviço da libertação e do empoderamento dos 

grupos sociais. Para Freire (1997), os projetos de trabalho passam a estar orientados para 

uma reflexão sobre as condições de vida da comunidade da qual o grupo faz parte, 

analisando-as em relação a um contexto sociopolítico maior e elaborando 

propostas de intervenção que visem a transformação social. Portanto, o desafio não 

está na escolha entre conteúdos ou métodos, mas em encontrar meios que estimulem a 

autonomia e garantam também a produção e a apropriação de conhecimentos 

indispensáveis à atuação crítica e reflexiva no mundo. 

É por meio desta compreensão que Saviani (1989) preconiza a consolidação de uma 

pedagogia revolucionária, a Pedagogia Histórico-Crítica. Esta pedagogia é crítica; 

reconhece-se determinada socialmente (mas ainda que determinada, não deixa de 

influenciar o determinante); valoriza os novos métodos sem secundarizar o conhecimento; 

estimula a iniciativa do aluno sem abrir mão da iniciativa do professor, favorecendo o 

diálogo aluno/professor sem menosprezar o diálogo com a cultura acumulada; considera 

os interesses dos alunos, desenvolvimentos psicológicos e ritmos de aprendizagem sem 

perder de vista a sistematização do conhecimento.

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen 381



380

Assim, a proposta histórico-crítica, diferente dos métodos novos e tradicionais que 

implicam o compromisso com a geração de autonomia do educando, e mantém presente a 

vinculação entre educação e sociedade. Entende que o processo educativo é, em resumo, a 

passagem da desigualdade à igualdade, e visualiza seu ponto de partida neste processo a 

democracia como possibilidade, e seu ponto de chegada, a democracia como realidade. 

Educadores e educandos, em graus diferentes, igualmente se formam e são formados.

Este método pedagógico aplicado ao projeto educativo é dividido em cinco passos 

fundamentais:

 ·  1° passo:  – comum a professores e alunos que, por estarem em 

níveis variados de compreensão da prática social, posicionam-se diferentemente 

enquanto agentes sociais.

 ·  2° passo: Problematização – detectar questões que precisam ser resolvidas no 

âmbito da prática social, bem como descobrir que conhecimentos dominar para 

esta resolução.

 ·  3° passo: Instrumentalização – apropriação dos instrumentos teóricos/práticos 

necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social. 

Apropriação das culturas necessárias à luta social.

 ·  4° passo: Catarse – expressão elaborada da nova forma de entendimento da 

prática social, ou compreensão da realidade, à qual se ascendeu. É a efetiva 

incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos 

ativos da transformação social.

 ·  5° passo: Prática social (qualificada) – a compreensão social passa por uma 

alteração qualitativa, tanto do aluno quanto do professor.

Prática social

o Movimento Paulo Freire (Brasil). Nestas, advoga-se uma pedagogia ativa, centrada nas 

iniciativas dos alunos, no diálogo. Especialmente na pedagogia da prática da liberdade e do 

oprimido de Paulo Freire, o foco da atenção dos métodos, dos objetos, dos conteúdos e das 

instituições é desviado para os sujeitos que se encontram objetivamente em condição de 

opressão e expropriação. 

Freire (1987) visa reeducar na sensibilidade pedagógica para captar os oprimidos 

como sujeitos da educação, da construção de saberes, conhecimentos, valores e culturas. 

Assim, pretende colocar o saber pensar a serviço da libertação e do empoderamento dos 

grupos sociais. Para Freire (1997), os projetos de trabalho passam a estar orientados para 

uma reflexão sobre as condições de vida da comunidade da qual o grupo faz parte, 

analisando-as em relação a um contexto sociopolítico maior e elaborando 

propostas de intervenção que visem a transformação social. Portanto, o desafio não 

está na escolha entre conteúdos ou métodos, mas em encontrar meios que estimulem a 

autonomia e garantam também a produção e a apropriação de conhecimentos 

indispensáveis à atuação crítica e reflexiva no mundo. 

É por meio desta compreensão que Saviani (1989) preconiza a consolidação de uma 

pedagogia revolucionária, a Pedagogia Histórico-Crítica. Esta pedagogia é crítica; 

reconhece-se determinada socialmente (mas ainda que determinada, não deixa de 

influenciar o determinante); valoriza os novos métodos sem secundarizar o conhecimento; 

estimula a iniciativa do aluno sem abrir mão da iniciativa do professor, favorecendo o 

diálogo aluno/professor sem menosprezar o diálogo com a cultura acumulada; considera 

os interesses dos alunos, desenvolvimentos psicológicos e ritmos de aprendizagem sem 

perder de vista a sistematização do conhecimento.

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen 381



382

Assim, a instrumentalização se desenvolverá com o decorrer da problematização da 

prática social, atingindo seu momento catártico e alterando qualitativamente a prática social 

dos envolvidos no projeto educativo.

Este método se afina com a EA aqui assumida, a qual, com o objetivo de cumprir sua 

finalidade, deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) necessárias para que grupos sociais exerçam o 

controle social da gestão ambiental pública. Em termos concretos, isso significa atuar 

criticamente na superação das relações sociais vigentes, na conformação de uma ética que 

possa se afirmar como “ecológica” e na objetivação de um patamar societário que seja a 

expressão de ruptura com os padrões dominadores que caracterizam a contemporaneidade 

(LOUREIRO, 2004).

Projetos em Educação Ambiental 

Ao se trabalhar a EA dentro do processo de gestão ambiental, recorremos a uma 

prática voltada para a inserção do sujeito na concepção das propostas que busquem, de fato, 

o controle social sobre as decisões. Segundo Quintas (2002: 115), ao se discutir sobre essa 

educação não se quer criar uma nova EA, mas “

A 

EA, dentro do processo de gestão na qual buscamos nos situar, é uma prática crítica, 

transformadora e emancipatória, sendo crítica por discutir e explicitar as contradições do 

atual modelo de civilização, da relação sociedade-natureza e das relações sociais que ele 

institui; transformadora, por acreditar na capacidade da humanidade de construir outro 

futuro a partir da construção de outro presente e, assim, instituir novas relações dos seres 

uma outra concepção de educação que toma o espaço 

da gestão ambiental como elemento estruturante na organização do processo de ensino-aprendizagem”. 
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humanos entre si e com a natureza (QUINTAS, 2002); e, emancipatória, por visar a 

superação das relações sociais desiguais e perceber a educação como forma de intervenção 

no mundo. Para Layrargues (2004), a prática pedagógica da EA crítica, transformadora e 

emancipatória, volta-se à reflexão do funcionamento dos sistemas sociais, além dos 

sistemas ecológicos. 

Para garantirmos que os diferentes segmentos sociais intervenham no processo de 

gestão, é importante que a prática educativa tenha como pressuposto que a sociedade é 

lugar dos conflitos e que estes acontecem em diferentes esferas, tanto política quanto 

econômica, das relações sociais e dos valores. A partir disso, serão criadas condições para 

que haja participação de diferentes atores da sociedade civil na formulação de políticas 

públicas ambientais. Para Layrargues (2002: 132),

Educação Ambiental crítica é um processo educativo eminentemente político, que visa 
o desenvolvimento, nos educandos, de uma consciência crítica acerca das instituições, 
dos atores e fatores sociais geradores de riscos e respectivos conflitos socioambientais. 
Busca uma estratégia pedagógica para o enfrentamento de tais conflitos a partir de 
meios coletivos de exercício da cidadania, pautados na criação de demandas por 
políticas públicas participativas conforme requer a gestão ambiental democrática. 

É com a visão de uma EA crítica que a proposta dos projetos de EA desenvol-

vidos pelos polos se encaixa no contexto do licenciamento ambiental das plataformas P-47 

e Espadarte (ver capitulo 5), ao abordar questões ligadas a possíveis impactos 

socioambientais desses empreendimentos, seja de forma direta ou indireta. Além disso, 

esses projetos se apresentam como atividade final do CFEA, no qual os cursistas passaram 

por várias etapas para sua elaboração, enquanto processo formativo.
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os passos para sua elaboração e sabermos que os mesmos devem estar 
contextualizados, mesmo assim, ainda descontextualizamos e o texto perde a 
coerência  (gestores do polo X).

Minha maior experiência é com projetos educacionais voltados para comunidade 
escolar e projetos de integração comunidade e escola. Não tenho experiência na 
elaboração de projetos que visam a obtenção de recursos de órgãos financiadores na 
área ambiental  (gestor do polo Y).

Por estar atuando há aproximadamente sete anos no setor de Projetos Especiais da 
Secretaria de Educação, onde tanto elaboramos e implantamos projetos de 
abrangência educacional formal e informal (estes últimos por meio de apoios e 
parcerias) quanto monitoramos e avaliamos os que são propostos nas unidades de 
ensino, adquirindo experiência na área, especificamente nos projetos com temática 
ambiental. Além disso, tenho alguma vivência em projetos científicos, já que fui 
estagiária da [...] e do [...], onde passei como bolsista de aperfeiçoamento [...]. No 
entanto, ao longo dos módulos do Pólen, percebo com clareza a necessidade de maiores 
esclarecimentos (relacionados na questão seguinte) que culminem em atividades que 
nos permitam executar as orientações recebidas (gestor do polo B).

As diferenças entre os polos também foram observadas dentro de cada polo, nos 

quais alguns gestores já possuíam alguma experiência na elaboração de projetos e outros 

não. Contudo, no decorrer do processo de elaboração dos projetos, observamos que 

mesmo os gestores que declararam experiência com elaboração e execução de projetos 

tiveram dificuldades no exercício da escrita, da materialização das ideias no papel 

(PROJETO PÓLEN, 2008).

As respostas apresentadas à segunda questão foram:

Pensamos que a capacitação na elaboração de projetos é essencial para a formulação do 
projeto final do grupo e fornece a base para o sucesso deste projeto, com sua 
implementação e consolidação no município de [...]. Conhecer as diferentes 
metodologias para que possamos optar pela melhor e fazer um exercício de construção 
de um projeto no fórum (para praticar uma metodologia no dia). Conhecer os passos 

Elaboração dos projetos de EA dos polos

Diagnóstico inicial

O CFEA, conforme descrito no capítulo 1 deste livro foi composto por blocos 

temáticos. Da mesma maneira que o CFEA foi elaborado após um diagnóstico 

socioambiental na área de atuação (PROJETO PÓLEN, 2009), a equipe executora optou 

por realizar uma sondagem nos polos por meio de aplicação de questionário com duas 

perguntas, no qual se pode observar a experiência que os gestores tinham com a elaboração 

e execução de projetos socioambientais. Tal questionário foi realizado antes do início das 

discussões sobre a elaboração de projetos, durante o III Fórum e o IV Módulo do curso. 

Dessa forma, a equipe diagnosticou a prática de escrever projetos e constatou que os 

grupos de fato eram heterogêneos, considerando suas particularidades e perfis 

profissionais. Nem todos os grupos dos polos participaram, mas consideramos as 

informações obtidas como relevantes para que estratégias de organização, na fase de 

planejamento da elaboração dos projetos, fossem realizadas de forma a atender a um perfil 

heterogêneo. As seguintes perguntas foram colocadas:

1. Qual é a experiência do grupo quanto à elaboração e à execução de projetos?

2. Quais são as expectativas do grupo para uma atividade de capacitação na 

formulação de projetos? Levem em consideração a temática relacionada à mitigação 

de impactos das atividades de extração e produção de petróleo e gás no município.

A seguir, destacamos algumas respostas à primeira pergunta: 

Ainda não temos prática para elaborar um projeto. Sabemos que o mesmo é uma 
previsão e que tem um modelo a ser seguido, devendo conter objetivo geral, específicos, 
atividades, planos de implementação, monitoramento, avaliação e resultados 
esperados. Nossa dúvida é de como preencher estes tópicos, pois apesar de conhecermos 
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profissionais. Nem todos os grupos dos polos participaram, mas consideramos as 

informações obtidas como relevantes para que estratégias de organização, na fase de 

planejamento da elaboração dos projetos, fossem realizadas de forma a atender a um perfil 

heterogêneo. As seguintes perguntas foram colocadas:

1. Qual é a experiência do grupo quanto à elaboração e à execução de projetos?

2. Quais são as expectativas do grupo para uma atividade de capacitação na 

formulação de projetos? Levem em consideração a temática relacionada à mitigação 

de impactos das atividades de extração e produção de petróleo e gás no município.

A seguir, destacamos algumas respostas à primeira pergunta: 

Ainda não temos prática para elaborar um projeto. Sabemos que o mesmo é uma 
previsão e que tem um modelo a ser seguido, devendo conter objetivo geral, específicos, 
atividades, planos de implementação, monitoramento, avaliação e resultados 
esperados. Nossa dúvida é de como preencher estes tópicos, pois apesar de conhecermos 

Projeto Pólen - Polos Educativos do Norte-fluminense e RegiãoCurso de Formação de Educadores Ambientais: a experiência do Projeto Pólen



386

(as estratégias) da metodologia da pesquisa-ação e, se possível, de outra metodologia 
participativa  (Polo C).

As expectativas são muitas, visto que, para a formulação de um projeto de mitigação 
de impactos das atividades de extração e produção de petróleo e gás, ainda nos sentimos 
despreparadas, já que é um projeto de grande abrangência e responsabilidade. 
Esperamos toda informação possível nesse curto tempo que teremos  (Polo A).

Saber formular projetos que possam ser submetidos a órgãos financiadores de projetos  
(Polo Y).

Que nos seja apresentado o básico para a formulação de projetos voltados para a 
temática em questão  (Polo Z).

As nossas expectativas em relação à capacitação é aprender a fazer praticando com a 
orientação de um especialista na área. Como também saber qual é a exigência quanto 
à elaboração, execução e formatação de um projeto para a Petrobras e até da mesma 
para outra unidade. No caso da temática, quanto à mitigação de impactos das 
atividades de extração e produção de petróleo, entendemos que devemos ter o 
conhecimento dos fatos, o foco da mitigação a tratar, a legislação que respalda a 
questão, as respostas à população-alvo do projeto, não a instituição, os resultados 
desejados, porém pensamos ter poucos conhecimentos para a fundamentação teórica 
voltada para esta temática. Acreditamos que é a tal fundamentação que ajuda a 
preencher o passo a passo de um projeto, ou estamos enganadas? Fica um 
questionamento a ser esclarecido, entre tantos outros  (Polo X).

Podemos observar por meio dos relatos anteriores as diferentes expectativas, 

algumas relacionadas ao financiamento, outras a um “passo a passo” sobre o projeto, outras 

mais vinculadas à aquisição de metodologias participativas. É importante ressaltar a 

preocupação de gestores dos polos A e X no que se refere à elaboração de uma proposta que 

esteja em consonância com propostas de mitigação de impactos da indústria do petróleo. 

Elaborar um projeto com esta finalidade foi uma dificuldade encontrada por alguns 

municípios que não têm a Petrobras visivelmente em suas localidades e, decorrente disso, os 
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impactos são indiretos e diluídos em outros problemas, tais como crescimento 

desordenado, poluição de lagoas, pesca predatória, que podem ou não estar vinculados à 

indústria do petróleo na região. Especialmente na colocação do polo X, fica claro que 

entendem este momento como parte do processo de formação, sendo necessária a prática e, 

mais à frente, uma prática que consiga de fato abordar as questões relacionadas à indústria 

do petróleo.

As etapas propostas para a elaboração dos projetos dos polos

Após os quatro módulos do curso, os gestores iniciaram efetivamente o processo de 

elaboração dos projetos dos polos. Esta foi uma etapa fundamental do processo, dada a 

importância da prática de realização destes projetos não somente no que se refere à 

intervenção nos municípios a partir do trabalho com grupos sociais, mas também no 

tocante ao processo de ensino-aprendizagem dos participantes do curso. Muitas das 

questões discutidas ao longo do CFEA foram vivenciadas e rediscutidas à medida que os 

projetos foram sendo elaborados, fruto de um amadurecimento conceitual e prático dos 

gestores, o que foi ocorrendo com o tempo. 

Antes da definição final das temáticas, os gestores passaram por vários exercícios no 

âmbito do curso que permitiram a escrita de pré-projetos e a discussão de temáticas 

ambientais, como, por exemplo, os estudos de caso, a análise de Relatórios de Impacto 

Ambiental (Rima), a discussão da PNEA e a legislação sobre o licenciamento ambiental, 

que forneceram elementos práticos para o levantamento de temáticas e metodologias 

possíveis para os projetos dos polos. Um dos cursistas, ao fazer um comentário de avaliação, 

considerou a importância das atividades preliminares ao projeto na forma de exercícios 
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durante o curso: “Hoje, quando estamos fazendo o projeto, a gente vê como o estudo de 

caso foi importante, né, já que na hora que a gente está estudando achava 'que chato... ter 

que fazer isso, tão detalhado', e agora, na hora que se faz o projeto, você vê que realmente 

tem”  (gestor M.). Com tais atividades, alguns grupos aproveitaram temáticas já trabalhadas 

e outros optaram por definir novas temáticas para seus projetos a partir de visitas e contatos 

com grupos sociais nas localidades nas quais o projeto poderia ser desenvolvido. Ao final 

do Módulo IV, apresentamos as etapas para a elaboração dos projetos. 

É importante ressaltar que, ao sistematizarmos as etapas, não desconsideramos as 

possibilidades de alterações nas ações e estratégias durante sua execução, e foi o que ocorreu 

como descreveremos adiante. Nessa etapa, a necessidade do planejamento tornou-se ainda 

maior, uma vez que estamos considerando atividades que se realizarão em longo prazo 

(geralmente dois anos) e que envolvem gastos e sua administração. Entretanto, partimos da 

ideia de planejamento como um processo contínuo de organização no que se refere à 

definição de objetivos, de recursos e de metas a serem alcançados e avaliados através de 

meios eficientes e eficazes, em prazos definidos.

A elaboração dos projetos foi organizada nas seguintes etapas:

1. Redação e apresentação de uma carta de intenções: esta consistia em um documento 

resumido contendo a ideia geral do projeto proposto. Deveria conter introdução, 

objetivos (geral e específicos), sujeitos da ação, metodologia, resultados esperados, 

duração do projeto (até dois anos), mecanismos de avaliação.

2. Elaboração do plano de ações integradas: o plano de ações integradas havia sido uma 

tarefa proposta no III Fórum de Discussão (ver capítulo 15). Para essa etapa, os 

gestores deveriam seguir um plano adaptado deste exercício, o qual apresentava um 
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quadro para que fossem detalhados os seguintes itens: problema diagnosticado, 

ações, atores envolvidos, ferramentas propostas, prazos, indicadores qualitativos e 

quantitativos.

3. Apresentação do plano de ações a uma banca avaliadora: esta etapa foi realizada de forma a 

permitir que profissionais da área pudessem analisar por escrito ou por meio de um 

debate os planos e, por meio de seus pareceres, contribuírem com sugestões e 

correções para a proposta em elaboração e o que, posteriormente, os gestores 

modificariam em seus projetos.

4. Redação completa do projeto: esta etapa previu uma junção das anteriores, 

complementando o texto do projeto, o qual deveria conter introdução, objetivos, 

metas, metodologia, resultados esperados, duração, mecanismos de avaliação, 

cronograma de atividades e físico-financeiro, planilha orçamentária, equipe técnica, 

referências bibliográficas.

5. Correção do projeto: a partir da análise realizada pelos avaliadores, o grupo procederia 

à correção do projeto. Esta seria a última etapa, a qual, tendo sido finalizada, 

permitiria o início da execução dos projetos.

No desenrolar desta proposta percebemos algumas dificuldades, tornando-se 

necessários alguns ajustes no planejamento. Assim, o tempo previsto para elaboração do 

projeto do polo foi estendido e o material para apresentação dos projetos à banca foi o que 

já havia sido produzido para a carta de intenções e o plano de ações integradas. Essas 

dificuldades enfrentadas pelos gestores e pela equipe executora foram principalmente de 

cunho político e técnico-operacional. Político, porque 2008 foi um ano de eleições 

municipais, fato que provocou consideráveis mudanças nas rotinas de todas as partes 

envolvidas no desenvolvimento do projeto, incluindo o afastamento de alguns dos gestores; 
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objetivos (geral e específicos), sujeitos da ação, metodologia, resultados esperados, 

duração do projeto (até dois anos), mecanismos de avaliação.

2. Elaboração do plano de ações integradas: o plano de ações integradas havia sido uma 

tarefa proposta no III Fórum de Discussão (ver capítulo 15). Para essa etapa, os 
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quadro para que fossem detalhados os seguintes itens: problema diagnosticado, 

ações, atores envolvidos, ferramentas propostas, prazos, indicadores qualitativos e 

quantitativos.

3. Apresentação do plano de ações a uma banca avaliadora: esta etapa foi realizada de forma a 

permitir que profissionais da área pudessem analisar por escrito ou por meio de um 

debate os planos e, por meio de seus pareceres, contribuírem com sugestões e 

correções para a proposta em elaboração e o que, posteriormente, os gestores 

modificariam em seus projetos.

4. Redação completa do projeto: esta etapa previu uma junção das anteriores, 

complementando o texto do projeto, o qual deveria conter introdução, objetivos, 

metas, metodologia, resultados esperados, duração, mecanismos de avaliação, 

cronograma de atividades e físico-financeiro, planilha orçamentária, equipe técnica, 

referências bibliográficas.

5. Correção do projeto: a partir da análise realizada pelos avaliadores, o grupo procederia 

à correção do projeto. Esta seria a última etapa, a qual, tendo sido finalizada, 

permitiria o início da execução dos projetos.

No desenrolar desta proposta percebemos algumas dificuldades, tornando-se 

necessários alguns ajustes no planejamento. Assim, o tempo previsto para elaboração do 

projeto do polo foi estendido e o material para apresentação dos projetos à banca foi o que 

já havia sido produzido para a carta de intenções e o plano de ações integradas. Essas 
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e técnica-operacional porque, tendo em vista o tempo de dedicação de cada gestor ao polo 

(mínimo de oito horas semanais) e a necessidade de aprofundamento em questões relativas 

à elaboração de projetos aliada à pouca familiaridade deles com a tarefa, na prática ficou 

evidente que não seria possível concluir todas as etapas dentro do prazo inicial estipulado de 

seis meses. 

Estas etapas foram distribuídas ao longo do ano de 2008 e se estenderam ainda por 

parte de 2009. Em todos os momentos, os polos puderam contar com o apoio constante da 

equipe executora em seu desenvolvimento, por meio das visitas de acompanhamento.

A seguir, apresentaremos o detalhamento destas etapas e situaremos o leitor 

utilizando alguns exemplos de projetos.

Detalhando as etapas de elaboração dos projetos

A elaboração dos projetos foi guiada a partir da proposta da EA crítica adotada pelo 

Ibama nos processos de licenciamento ambiental, a qual qualifica a prática a partir do 

espaço em que ela se produz: o da gestão ambiental pública (QUINTAS, 2004). Essa 

perspectiva destaca as perguntas iniciais

 

 dos gestores na elaboração do projeto de EA: Que 

projeto em EA estamos considerando? De que EA estamos falando? Onde queremos 

chegar com este projeto de mitigação de impactos da indústria do petróleo? Tais questões se 

fizeram presentes nas etapas da elaboração dos projetos, pois tratamos de elaborar projetos 

cujos pontos centrais eram a busca pela inserção de sujeitos historicamente sem voz nas 

discussões socioambientais, criando espaços para o exercício da autonomia a fim de que 

haja maior participação de diferentes grupos sociais sobre as decisões socioambientais de 

uma localidade.
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No entanto, apesar destas orientações, na prática os desafios se faziam grandes. As 

cartas de intenções foram elaboradas pelos gestores e discutidas com a equipe, mas no 

fechamento da primeira etapa pôde-se perceber os primeiros indícios de dificuldades em 

elaborar e redigir de forma coesa cada proposta. Neste momento, a equipe executora 

auxiliou na elaboração das cartas, contribuindo para a melhor definição das ideias centrais 

de cada um dos projetos. Ao final desta etapa, pudemos traçar um panorama geral de 

temáticas pretendidas por cada polo, que eram relacionadas a projetos que se propunham a 

discutir: 

 ·  conflitos sobre a utilização dos recursos pesqueiros nos municípios, fomentando 

ações educativas voltadas para o fortalecimento e a mobilização da comunidade 

pesqueira frente a questões socioambientais;

·  processos de produção e exploração de petróleo e gás na Bacia de Campos, bem 

como a questão do gerenciamento dos royalties nos municípios que promovessem 

ações educativas para estimular a participação social nessas questões; 

·  impactos das atividades de produção e exploração de petróleo e gás no espaço 

urbano e promoção de ações de sensibilização e mobilização para a melhoria da 

qualidade de vida local;

·  problemas e conflitos sobre os usos dos ecossistemas e promoção de ações 

educativas para a gestão dos ambientes.

Entretanto, as ideias ainda eram vagas e necessitavam de um detalhamento e 

aprofundamento maior. No final desta etapa de elaboração das cartas de intenção, os 

gestores dos polos realizaram uma ação chamada de “Polinizando os Polos”, evento 

proposto no final do Módulo IV pelos próprios gestores e que tinha como proposta central 
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urbano e promoção de ações de sensibilização e mobilização para a melhoria da 

qualidade de vida local;

·  problemas e conflitos sobre os usos dos ecossistemas e promoção de ações 
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a troca de experiências e dificuldades na elaboração dos projetos. Durante o ano de 2008, 

ocorreram dois encontros deste tipo. 

O primeiro foi realizado para a apresentação das temáticas propostas nas cartas de 

intenções e troca de ideias. Neste encontro, refletiu-se sobre as propostas apresentadas no 

sentido de analisar se elas eram factíveis em relação ao tempo, recursos materiais 

disponíveis e pessoas envolvidas; os pressupostos da gestão ambiental pública que 

norteiam o projeto; a abordagem de impactos que muitas vezes são indiretos, mas que 

podem afetar populações historicamente excluídas; dentre outros aspectos específicos para 

cada projeto. Após o evento algumas temáticas mudaram, outras permaneceram.

A etapa que se seguiu à definição das temáticas na carta de intenções foi a elaboração 

do plano de ações integradas, no qual foram traçados mais detalhamentos dos projetos, tal 

como o problema central da proposta, implicações na relação do projeto com a esfera 

estatal ou não e sua abrangência (municipal, estadual, intermunicipal etc.), possíveis riscos e 

um quadro de planejamento contendo os atores sociais envolvidos, metas, prazos e 

indicadores para avaliação. Podemos afirmar que esta etapa foi a mais trabalhosa e difícil, 

devido ao grau de detalhamento e entendimento das questões propostas. Por esse motivo, 

houve uma demanda maior da equipe executora em estar presente nos polos e orientar a 

elaboração de algumas partes dessa etapa.

Para a etapa na qual os gestores se encontravam, o segundo “Polinizando os Polos” 

foi de relevante importância, pois através dele tivemos a oportunidade de rediscutir a 

organização do projeto na forma do plano de ações integradas, auxiliar na sistematização do 

trabalho, compartilhar a imagem do que se queria alcançar, identificar as principais lacunas, 
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além de contribuir para a superação dos entraves durante a execução das atividades 

previstas. Este exercício foi importante para a disciplina do escrever, pois muitos dos 

gestores têm em suas profissões atribuições práticas, o que para esta tarefa descritiva gerava 

ansiedade em realizar as ações. Desse modo, fez-se necessário o exercício de transformação 

das ideias em descrição detalhada em forma de texto antes da implantação das ações. 

Após a elaboração do plano de ações integradas, os polos apresentaram os projetos a 

uma banca de discussão, num evento que contou com a participação de alguns dos 

professores do CFEA, os quais trabalham com as temáticas referentes a cada proposta, e 

profissionais que atuam em projetos socioambientais. Ao final de cada apresentação, os 

gestores eram questionados e eram realizadas sugestões de melhorias para os projetos. Esta 

etapa foi sugerida como uma validação das propostas apresentadas. Além disso, alguns dos 

membros da banca de discussão que não puderam estar presentes analisaram as propostas à 

distância e elaboraram parecer impresso. 

Ao final dessa etapa, os gestores do polos se dedicaram a finalizar os projetos, e 

conforme fechavam a redação completa, encaminhavam à equipe executora, a qual 

contribuía para as últimas revisões de modo a atender as sugestões da banca. A equipe então 

encaminhava o documento a Petrobras, que da mesma forma fazia comentários, e não 

havendo modificações sugeridas ao projeto, este era enviado ao Ibama para análise e 

avaliação antes do início das ações.

Durante o ano de 2009, o Ibama recebeu quatro projetos em março, quatro em maio, 

dois em junho e outros dois projetos em julho. Os pareceres do órgão ambiental 

apresentaram, em linha geral, as seguintes características: aprovaram os projetos para início 
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imediato; pediam alguns ajustes menores, ou ainda pediam reformulação mais extensa, 

como aconteceu com três dos doze projetos encaminhados, o que retardou o início de tais 

projetos.

O Ibama enviava os pareceres para a Petrobras, que os repassava para a equipe 

executora, a qual os apresentava aos gestores dos polos. Os projetos que necessitavam de 

ajustes menores foram consertados e iniciaram suas atividades. Os projetos que 

necessitavam de reorganização da proposta foram cuidadosamente retrabalhados e 

reapresentados ao Ibama para nova avaliação.

A partir da aprovação dos projetos, estes passaram a ser acompanhados pelo Ibama 

por meio de cronogramas mensais/bimensais de cada projeto e visitas às localidades. Todas 

as atividades realizadas também passaram a compor o quadro de atividades do próprio 

Projeto Pólen que, por meio de sua equipe executora, auxilia no desenvolvimento e 

acompanhamento das atividades previstas nos projetos. 

Projetos dos polos

Após a finalização da elaboração dos projetos pelos polos, estes se configuraram com 

algumas modificações das temáticas traçadas anteriormente. Nestas houve sugestões de 

fusão entre projetos de municípios diferentes, reorientação de ações propostas, de 

refinamento de mecanismos de avaliação, entre outras. Os projetos aprovados priorizaram 

o sentido de EA e as ações vinculadas ao trabalho no licenciamento de petróleo e gás na 

região da Bacia de Campos. Este sentido pode ser observado na fala de uma das gestoras de 

um dos projetos: 
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[...] porque o próprio diagnóstico [do Projeto Pólen] trouxe isso que não tinha 
nenhuma escola entrevistada, em toda a Bacia, que tivesse um projeto, que tivesse 
discutindo de forma permanente as questões relacionadas às atividades de exploração e 
produção de petróleo e gás e a gente vive no epicentro da coisa, né, então a gente vê a 
importância de começar a fazer esse trabalho e a gente vai começar a fazer isso com o 
desenvolvimento do projeto, onde a gente vai estar com o público jovem [...] enfim, a 
gente vai começar uma... né... esse diálogo para fazer com que as pessoas falem, 
busquem, procurem ou tenham curiosidade sobre o que é a atividade, como ela 
acontece, como se dá a gestão do petróleo dentro do nosso município e na Bacia de 
Campos  (Gestora R.).

No quadro a seguir os títulos e as temáticas de cada projeto dos polos de EA:

Quadro 1 – Título e temáticas dos projetos dos polos por municípios
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Analisando o processo de elaboração dos projetos

Em geral, os prazos finais de cada etapa não foram cumpridos em função de diversas 

dificuldades. Cada polo teve um ritmo diferente na escrita e correção dos projetos. Durante 

o ano de elaboração dos projetos, a equipe executora esteve presente nos polos para sanar 

dúvidas e acompanhar todo o processo de planejamento. Porém, este processo não foi 

simples devido aos entraves políticos de naturezas diversas. Os gestores enfrentaram 

problemas com a disponibilidade de tempo para a escrita em conjunto, tanto por 

dificuldades na disponibilidade semanal para o polo como na disponibilização de espaço 

físico para o próprio polo. Em muitos polos, as dificuldades também foram relacionadas à 

necessidade de previsão de recursos para atividades exploratórias, as quais contribuíram 

significativamente para a qualidade das propostas apresentadas. Houve casos em que polos 

passaram pela dificuldade de definição e viabilidade da temática, sendo esta retrabalhada ou 

modificada em meio ao processo. Contudo, esses desafios foram superados e os polos 
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deram um passo em busca do protagonismo de uma ação. Assim podemos dizer que este 

gestor está sendo formado para emancipação.

Entendemos, contudo, que este aspecto emancipatório ainda se encontra em 

desenvolvimento, dado que os projetos ainda estão em processo de consolidação e a 

continuidade tem a ver com a equipe executora, mas também com outras variáveis ainda 

pouco conhecidas. Mas o desafio do Projeto Pólen é esse: o de fomentar a transformação da 

EA por meio destes educadores ambientais locais para que esta seja uma atividade 

permanente nestes municípios da Bacia de Campos, como citado na epígrafe deste capítulo. 
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puderam dar continuidade às suas tarefas. A fala de dois gestores caracteriza algumas das 

dificuldades: 

[...] hoje a gente percebe a dificuldade que a gente tem de fazer um projeto como o do 
polo, nossos planos de ação, nossos projetos dentro da escola, nosso planejamento eram 
de uma forma muito mais simples, porque a gente também não sabia fazer. Então o 
Pólen, pra gente, está sendo um desafio muito grande [...]  (Gestora C.).

[...] a gente também teve a parte de planejamento de elaboração de projeto que eu, 
assim, não sei se é normal, mas ainda me sinto um pouco insegura com isso, mas na 
prática você vai, e eu tenho muito interesse justamente para poder contribuir com as 
comunidades[...]  (Gestor F.).

Apesar de termos os projetos dos polos, não somente como exercício do curso mas 

fundamentalmente como projetos de intervenção real em uma questão socioambiental 

local, entendemos que o processo de formação destes educadores ambientais não acaba 

com o término do CFEA e nem na elaboração escrita de um projeto. A aprendizagem é 

contínua, pois estes gestores estão sendo formados para ter autonomia, para gerenciar um 

projeto escrito por eles de acordo com necessidades identificadas em conjunto com outros 

grupos que também vivenciam as problemáticas locais. 

O fato de os gestores dos polos escreverem um projeto de EA que passa por uma 

avaliação do órgão fiscalizador do processo de licenciamento ambiental e que será 

executado e gerenciado por eles é de extrema importância do ponto de vista emancipatório. 

Isto significa que munícipes da região da Bacia de Campos, RJ, ainda que sejam 

profissionais qualificados com formação pedagógica ou ambiental, tinham sua prática 

social profissional em espaços escolares ou secretarias municipais, lidando com questões de 

educação, fiscalização e administração. E, após o curso, passaram a elaborar e começam a 

gerenciar projetos de mitigação de impactos do petróleo na região onde moram, ou seja, 
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